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 قانون     4درس

 نکات مهم درس
 .کنند می  پیروی  مقررات   از  ،  توافق یا عادت و رسمصورت   به اجتماعی های گروه گاهی

 خود  قانون به  نام  شود،  تصویب   مجلس  مثل صالحیت   دارای   نهاد   یک  ی  وسیله   به مقررات   گاه هر

 .گیرد  می

 .اند  مساوی   قانون   برابر همه ی افراد در  

 . است  کشور   آن  اساسی  قانون   مهم ترین قانون هر کشور،    

 .شوند  می  تصویب   آن  چارچوب   در   قوانین  سایر   و است ها  قانون  ی  همه   قانون اساسی مادر 

کشورمهم ترین حقوق ملت و همچنین مهم ترین روابط و وظایف حکومت   هر  اساسی قانون  در

  .است  شده  معین  ومردم

 موظف مردم  ی همه  و   دارد  مردم  ی   همه  اجتماعی و  اساسی  حقوق   به   خاصی  توجه  اساسی قانون

 .بگذارند احترام  قوانین   این  به   اند 

 این.  دارد عهده  به ی مقننه تهیه وتصویب قوانین عادی کشوررا در چارچوب قانون اساسی  قوه

 به را  فردی   خود   بین   از   :  نمایندگان،مجلس شورای اسالمی  1است    شده   تشکیل  بخش  دو  از  قوه

 مهم  ی وظیفه  دو   نگهبان  شورای  مجلس شورای نگهبان  2  .کنند  می  انتخاب  مجلس  رئیس   عنوان 

 :دارد  عهده   بر

 دین  احکام   و   اصول و  اساسی  قانون  با  کند   می تصویب  مجلس   که را  قوانینی  ی  همه   شورا   این )الف

 .دهد می  تطبیق   اسالم 

 .کند می  نظارت  شود،  می  برگزار  کشور  در که  انتخاباتی بر  شورا   این)  ب

 الزم شایستگی  که   ی   افراد  بین  از باید گذاران   نون قا  دارد،  زیادی   اهمیت   قانون   وضع   که   جا  آن  از

 .دارند،انتخاب شوند کار  این  برای   را
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 االت متن        ؤس
 .بنویسید  مثال   ذکر  با   را   جامعه  در مقررات  گیرى   شکل   چگونگى-1

 مانند.  کنند  مى  پیروى   مقرراتى   از  رسم و   عادت  یا  توافق  صورت به اجتماعى هاى گروه گاهى

 اتوبوس   صف   در ایستادن

 ممنوعیت  مانند .  شود  مى   تصویب  مجلس   مثل  صالحیت  داراى   نهاد  یک  وسیله   به مقررات  گاهى

 قرمز   چراغ   از   عبور

 چیست؟   قانون -2

 مى  خود   به   قانون   نام شود،  تصویب  مجلس   مثل  صالحیت   داراى نهاد  یک   وسیله  به   مقررات   گاه  هر   

 .گیرد

 ) ( غلط(  *) صحیح.  هستند مساوى  قانون  برابر  در افراد  همۀ-3

 اساسى  قانون  چیست؟   کشور  هر  قانون  ترین  مهم -4

  چیست؟  اساسى  قانون -5

 .شوند  مى  تصویب  آن  چارچوب   در قوانین  سایر   و است ها  قانون   همۀ   مادر   اساسى قانون

 شود؟   مى معین  چیزهایى  چه  کشور  هر اساسى قانون  در-6

 . مردم   و   حکومت   وظایف  و   روابط   مهمترین  همچنین   و   ملت   حقوق   ترین   مهم

 جمهورى  اساسى قانون  نوشتن  براى..   خبرگان  مجلس ..    ،اسالمى  انقالب   پیروزى  از  پس -7

 .شد  تشکیل   اسالمى

 است؟  مجلسى  چگونه   خبرگان   مجلس-8

 چند  طى  در   اهداف انقالب   اساس  بر  بودند،  شده  انتخاب  مردم  سوى  از که  خبرگانى  مجلس   این  در  

 .کردند  تصویب   و   نوشتند  را   اساسى قانون  ماه

 چه   آن  بارۀ  در   مردم   نظر  و شد؟  گذاشته   پرسى  همه به روزهایى  چه   در ما  کشور  اساسى  قانون -9

 بود؟ 

 آرى   یا  مثبت  رأى   آن  به   مردم   و   شد   گذاشته  پرسى  همه به 1358  ماه  آذر  12و  11  روزهاى  در  

 .دادند

 چیست؟   مقننه  قوۀ   وظیفه- 10

 .دارد عهده  بر  را   اساسى  قانون  چارچوب   در   کشور   عادى   قوانین   تصویب   و   تهیه  
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 است؟   شده  تشکیل  بخش  چند   از   مقننه   قوۀ- 11

 نگهبان  شوراى  -2 اسالمى  شوراى   مجلس-1:    بخش  دو  از  

 

 چیست؟  آنها   وظیفۀ  و  است   شده  تشکیل   کسانى  چه  از   اسالمى  شوراى  مجلس - 12

 .کنند  مى   تصویب  و   تهیه   را  عادى  قوانین  شده و   تشکیل   مردم   منتخب   نمایندگان  از  

  شوند؟  مى   انتخاب  چگونه   و  مدت  چه   براى اسالمى شوراى  مجلس  نمایندگان- 13

 .شوند  مى  انتخاب  کشور  مختلف  مناطق  سوى مردم   از   و   ساله  چهار  دورۀ   یک   براى

 .کنند مى..    سوگند  اداى ..    مجلس   در   کارخود،  شروع   براى   شدن   انتخاب  از   پس  نمایندگان - 14

 شود؟   مى  انتخاب   چگونه  مجلس   رئیس - 15

 .کنند  مى  انتخاب   مجلس  رئیس   عنوان   به را  فردى خود  بین  از   نمایندگان،  

 چیست؟   نگهبان شوراى   وظیفۀ - 16

 دین  احکام   و   اصول  و  اساسى   قانون   با  میکند  تصویب  مجلس   در که را  مصوباتى   همۀ   شورا   این )الف

 مغایرت  دین  احکام  اصول   و   اساسى  قانون  با  شده  تصویب   قوانین   واگر   دهد  مى  تطبیق   اسالم 

 .شود  اصالح   تا  مجلس برمی گرداند  به دوباره یا   می کند   رد   را   آنها داشت

 مجلس  و   جمهورى   ریاست  انتخابات  مانند   شود  مى  برگزار  کشور  در که انتخاباتى  بر  شورا  این )   ب

 اجازۀ  آنها به انتخابات  نامزدهاى   صالحیت   تأئید  و   بررسى  از   پس  و   کند  نظارت مى  اسالمى،  شوراى

 .دهد مى  شدن   انتخاب 

 کنند؟   مى  وضع   را   قانون  بهترین  مواردى  چه  به   توجه   با  گذاران  قانون- 17

 .کنند  وضع  را  قوانین  بهترین کنند  مى  سعى  جامعه  مختلف  موضوعات   و نیازها به توجه  با 

                                                                  چه وظیفه ای دارد؟  مصلحت نظام   صیمَجمع تشخ   _ 81

قانون   کی   ب تصویبه توافق درباره    یاسالم   ی و مجلس شورا  نگهبان   ی که شورا  ی در موارد  

 رد ی گ  ی را م  یینها  میمصلحت نظام، تصم  ص یمجمع تشخ  رسند،   ینم

 شوند؟  انتخاب  افراد   بهترین   بین  از باید  گذاران   قانون  چرا-19

  دارد زیادى  اهمیت  قانون   وضع  چون   

 چه شایستگی ها ی برخوردار باشند؟  از قانون گذاران باید  _20

                                                     …از حقوق محرومان و  یدار  طرف   داری   نیتخصّص، د   ،یمانند: شجاعت، دلسوز  ییها  یستگیشا
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 فعالیت ها 
 

 . دیمثال بزن ست؟یهستند چ یافراد در مقابل قانون مساو  ۀهم نکهی منظور از ا
 انسانی حقوق  از  همه   و   دارند   قرار   قانون  یکسان   حمایت  در مرد و  زن   از   کشورمان  افراد  همه  یعنی

 طور   به قانون.    برخوردارند  اسالمی موازین رعایت  با  فرهنگی   و   اجتماعی  ،  ،اقتصادی   سیاسی  ،

 قانون  مقابل  در  تفاوتی ...  و  پست   و مقام.   کند  می   صادر  حکم  افرادجامعه   همه مورد  در یکسان

 کند   نمی

 چه  دانشگاه،  استاد   چه   باشد، بیسواد  چه  شود،   جریمه  کند  عبور  قرمز   چراغ  از کس  هر:  مثال

 را   دیگری   یا  بزند  افترا   دیگری   به   نسبت  هرکس: دیگر  مثال .  پولدار  چه  و   فقیری باشد   انسان 

 .است  شده  جرم مرتکب  باشد، که  طبقه ای   و هرقشر  از   کند  مضروب 

 

 

 سؤاالت چهارگزینه ای   
 

 1.به مقرراتى که توسط نهاد مجلس به تصویب مى رسند چه مى گویند؟

 1(آداب                                 2  (   رسم                    3( قانون×                   4( احکام   

 

؟ایستادن در صف نانوایى یک......... است .   2  

 1(رسم                         2  ) عاد ت                      3) توافق گروهى           4) همه موارد× 

 

انقالب کدام نهاد براى نوشتن قانون اساسى تشکیل شد؟ پس از پیروزى  .3  

 1(مجلس شوراى اسالمى         2) شوراى نگهبان       3) مجلس خبرگان×       4) رهبرى 

 
 مى  انتخاب  مردم  سوى  از سال  چند   براى   ،  اسالمى  شوراى   مجلس   در   مردم   منتخب   .نمایندگان 4   

 شوند؟ 

 ×   سال  4(    4                   سال  6(  3                   سال   8( 2                            سال  5(  1   
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 ؟ گزینه است  کدام   مقننه   ى قوه  مهم   بخش   دو  .5

 نگهبان  شوراى  ،  خبرگان   مجلس )  2              خبرگان  مجلس  ،  اسالمى شوراى  مجلس )1

 شهر   شوراى  ،  خبرگان   مجلس)  4               ×اسالمى شوراى  مجلس ،  نگهبان شوراى )3

 ؟   چیست  اسالمى  شوراى   مجلس   اصلى  ى   .وظیفه6

    قوانین  اجراى   بر  نظارت )   2                                                                                قوانین  اجراى )1

 امنیت   و   نظم برقرارى)  4                                                                   × قوانین تصویب  و   تهیه)  3

 

 ؟   باشد  نمى نگهبان   شوراى   وظایف  از  زیر   موارد  از یک  کدام  . 7

 جمهورى   ریاست  انتخابات  بر  نظارت)  2                                             ها   نامزد صالحیت  بر  نظارت  )1

 × جامعه  در مقررات   و  قوانین   اجراى) 4                   دین  واحکام  اساسى قانون  با  قوانین  تطبیق )3

 

 ؟ شده   معین   مواردى   چه  کشور   هر  اساسى  قانون  .در8

 گانه   سه  قواى   روابط)  2                                           موسسات  و   مردم   ایف ظو )1

 × مردم  و   حکومت   وظایف   و   روابط )  4                                 ملت  هاى   لیت ؤ مس  ترین   مهم )3

 

. اگرشورای نگهبان ومجلس شورای اسالمی درباره تصویب قانون به توافق نرسند کدام نهاد 9

 گیرد؟ تصمیم نهایی را می 

 ( مجلس شورای نگهبان 2( مجلس شورای اسالمی                                                        1

 ( مجلس خبرگان 4                                          ×( مجمع تشخیص مصلحت نظام3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




