
 کدام یک از روحانیون زیر بر اثر مبارزه با رضاخان توسط عوامل وی به شهادت رسید؟

     سید حسن مدرس-1

 شیخ فضل اهلل نوری-2

 شیخ محمد خیابانی-2

 سید مجتبی نواب صفوری-3

  

اعالم طبق قانون اساسی شورای نگهبان طی چند روز از تاریخ وصول باید نظر خود را نسبت به مصوبات مجلس 

 نماید؟

 یک ماه-1

    ده روز-2

 دو هفته-3

 تاحصول اطمینان-4

  

 .مهمترین تهدید انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی در شرایط کنونی ............. است

     تهدید نرم-1

 تهدید سخت-2

 تهدید نیمه سخت-3

 تهدید نیمه سخت و تهدید سخت است-4

  

 انتخاب می شود؟ معاون اول رئیس جمهوری چگونه

✅

✅

✅



 با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجلس شورای اسالمی-1

 با پیشنهاد رئیس جمهور و تایید مقام رهبری-2

  شخص رئیس جمهور در انتخاب او اختیار مطلق دارد-3

 با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب رئیس جمهور-4

  

 چه شرایطی مجاز است؟ارجای کار اضافی در شرایط عادی به کارگران با  

 موافقت کارگر-1

 درصد اضافه بر مزد هر ساعت کاری 44پرداخت -2

 ساعت در روز بیشتر باشد 4ساعت کار اضافی نباید از -3

     همه موارد فوق-4

  

 تعیین میزان حداقل مزد کارگران هر ساله توسط ....................... صورت می گیرد

 مجلس شورای اسالمی-1

    شورای عالی کار-2

 وزارت کار و امور اجتماعی-3

 سازمان بین المللی کار-4

  

 کدام یک از موارد زیر از شمول مقررات قانون کار خارج هستند؟

 کارگران-1

✅

✅

✅



 کارفرمایان-2

 کارگاه ها و موسسات تولیدی-3

     مشمولین قانون استخدام کشوری-4

  

 حتی قبل از آن از نظر ماهیت به چه صورت بوده است؟ساختار سیاسی ایران در دوران قاجاریه و 

 سلطنتی ، استبدادی-1

 دیکتاتوری ، استبدادی-2

     استبدادی ، سلطنت مطلقه-3

 دیکتاتوری ، سلطنت مشروطه-4

  

 تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها در صالحیت کدام نهاد می باشد؟

 هیات دولت-1

     مجلس-2

 وزیران با مجلس و تعیین حدود اختیارات آنها با هیئت دولت تعیین تعداد-3

 تعیین تعداد ویزران با هیئت دولت و تعیین حدود اختیارات آنها با مجلس-4

  

گزارشی که دیوان محاسبات به مجلس ارائه می دهد و حاوی ارقام قطعی درآمدهای وصول شده و هزینه های 

 خرج شده می باشد ، چه نام دارد؟

 یب نامهتصو-1

 الیحه-2

     تفریغ بودجه-3

 طرح-4

✅

✅

✅

✅



  

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در نظام اقتصادی جهانی مانند کدامیک از نهادهای یک کشور عمل 

 میکند؟

 بانک توسعه اعتباری-1

 بانک توسعه و ترمیم-2

 نظام اقتصادی-3

     بانک مرکزی-4

  

 سیاست های تعدیل ساختاری در کشور های در حال توسعه بوده است؟کدام گزینه از دالیل اقتصادی اتخاذ 

 بیکاری گسترده-1

 عدم توازن بین بخش دولتی و بخش خصوصی-2

     کسری شدید و مداوم بودجه دولت-3

 نسبت باالی شاغلین روستائی به شاغلین شهری-4

 ؟در نظام حقوقی ایران کدام نظریه درباره شخص حقوقی قابل قبول تر است

 نفی شخصیت حقوقی-1

 وجود فرضی-2

     وجود واقعی-3

 واقعیت فنی-4

 اهداف و راههایی که جامعه روی آن تاکید دارد و اهمیت زیادی برای آن قائل است را چه می نامند؟

 هنجار-1

      ارزش های اجتماعی-2

✅

✅

✅

✅



 رسوم اجتماعی-3

 سنت های اجتماعی-4

 فعالیت های آموزشی چه نتایجی را در پی خواهد داشت؟ اگر هدفهای آموزشی صریح و روشن نباشند.

 ابتکار و خالقیت دانش آموزان تقویت خواهد شد-1

 دانش آموزان بیشتر به کنجکاوی خواهند پرداخت-2

 معلمان ابتکار عمل بیشتری در تدریس بکار خواهند برد-3

     معیار قابل قبولی برای ارزشیابی در دست نخواهد بود -4

  

 قانون اساسی می باشند به جز....؟ 124وارد از وظایف دولت جهت تامین حقوق زنان به موجب اصل همه م

 ایجاد بیمه زنان سالخورده و بی سرپرست-1

 اعطای قیمومیت فرزندان به مادران در شرایط خاص-2

 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده-3

     عادالنه برای رشد شخصیت زنرفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات -4

  

کدام شخصیت دوره قاجار به پیشرفت ایران معتقد بود و در مورد علل عقب ماندگی ایران و علل پیشرفت 

 اروپاییان تامل کرد؟

 میرزا ملکم خان-1

 قائم مقام فراهانی-2

 ملک المتکلمین-3

     عباس میرزا-4

 کدام عامل تایین می کند؟الملل موقعیت هر جامعه ای را  در محیط بین

 دیپلماسی-1

 نظام سیاسی-2

✅

✅

✅



 امور اقتصادی و مالی -3 

    قدرت و توانایی-4

 یکی از ننگین ترین امتیازی که توسط دولت ایران به بیگانگان داده شد چه بود؟

     امتیاز رویتر-1

 قرار داد تالبوت -2

 تاسیس بانک-3

 شیالت شمال-4

  

 وروکراسی به شمار می رود؟کدام دسته، از خصوصیات ب

   ارزش های اخالقی، شایسته ساالری، روابط خویشاوندی-1

 شایسته ساالری ، روابط مبتنی بر سلسله مراتب، حذف روابط خویشاوندی-2

    شایسته ساالری، روابط مبتنی بر سلسله مراتب، ارتباطات چهره به چهره-3

 اتب، تخصیص موقعیت ها بر حسب تخصص هاروابط خویشاوندی، روابط میتنی بر سلسله مر-4

 مهمترین علل نابودی قنوات ایران چیست؟

 هدر رفتن آب قنوات در زمستان ها-1

 کمبود برف و باران-2

     حفر بی رویه چاه های عمیق و نیمه عمیق-3

 استفاده نکردن از تکنولوژی های جدید در حفر و نگهداری قنوات-4

  

 دریافتی از مهمانان مربوط به کدامیک از مفاهیم مردم شناسی اقتصادی است؟مکتوب نمودن هدایای 

 بخشش-1

 پتالج-2

     داد و ستد-3

✅

✅

✅

✅

✅



 کوال-4

  

 پذیرش و رواج عناصر یک جامعه و فرهنگ غالب در فرهنگ دیگری را در انسان شناسی چه می گویند؟ 

 اشاعه فرهنگی -1

     فرهنگ پذیری -2

 فرهنگ پذیری -3

 نسبیت فرهنگی -4

  

 ترین کشور و کم جمعیت ترین کشور در خاورمیانه چه کشورهایی هستند؟ کوچک

 یمن،بحرین-1

 قطر،عمان -2

 امارات متحده عربی ،قطر-3

     بحرین ،قطر-4

  

 طور کلی چه تاثیری در نهاد خانواده دارد؟ صنعتی شدن به

 ایش می دهدصنعتی شدن تعداد خانواده های وسیع و گسترده را افز -1

 صنعتی شدن تعداد خانواده های کوچک را کاهش می دهد -2

     صنعتی شدن تعداد خانواده های کوچک را افزایش می دهد -3

 صنعتی شدن بر تعداد خانواده های کوچک و بزرگ تاثیری ندارد -4

✅

✅

✅



  

 شود،رفتار تماشاگران تابعدر زمین های ورزشی وقتی هیجانات تماشاگران باال است و مسئولیت رفتار، مشترک 

 چیست؟

 اداره فردی-1

 اخالق اجتماعی-2

     تقاضای جمعی گروه-3

 قانون-4

  

 آمارهای رسمی جرم از نظر جامعه شناسی چه نوع اطالعاتی به دست می دهد؟

 انگیزه مجرمان-1

 خصوصیات شخصی مجرمین-2

 موقعیت وقوع جرم-3

     میزان فعالیت دستگاه انتظامی-4

  

 الگوهای رفتار اجتماعی که رفتار فرد را در موقعیت خاص تعیین می کند چه نام دارد؟

 ارزش-1

      هنجار-2

 رسم اجتماعی-3

 عادت اجتماعی-4 

  

✅

✅

✅



 هنگامی که از جوانب فرهنگی یک نظام اجتماعی سخن می گوییم به چه وجوهی نظر داریم؟

     ارزش های مقوم یک نظم اجتماعی-1

 سلوک اجتماعی رفتارها و-2

 پیشینه و ذخائر فرهنگی-3

 آرمان های اجتماعی-4

 

✅


