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بر طبق قانون اساسی، رئیس قوة قضائیه از سوي رهبر جمهوري اسالمی به مدت پنج سال انتخاب می شود. گزینه 3 - 31

، دادگاه صاحبان شرکت را ملزم می کند تا حقوق قانونی سهامداران را بپردازند به همین دلیل یک دعوي در موقعیت شمارة  گزینه 3 - 32

، دوست شخص مورد نظر مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و دادگاه باید براي او مجازات تعیین کند، حقوقی است. در موقعیت شمارة 
بنابراین یک دعوي کیفري است.

کسی که از او شکایت شده است، خوانده نامیده می شود. گزینه 3 - 33

احساس و آگاهی و شناخت نسبت به خود را هویت می گویند. گزینه 3 - 34

گزینه 2 - 35

در این آموزش استاد و دانشجو، صدا و تصویر یکدیگر را دریافت می کنند و نیازي به سفر استاد به شهري که دانشجویان در آن گزینه 4 - 36
زندگی می کنند نیست، به این نوع آموزش، آموزش از طریق ویدئو کنفرانس می گویند.

- پیام - گیرنده،  - فرستنده،  هر ارتباطی سه عنصر اصلی دارد:  گزینه 2 - 37

نیروي انتظامی (پلیس) براي برقراري امنیت و محافظت از مردم در چارچوب قوانین وتا جایی که قانون به او اجازه می دهد. گزینه 1 - 38
می توان عمل کند.

هر وسیله اي که پیامی را از فرستنده به گیرنده منتقل کند، رسانه نام دارد. گزینه 4 - 39

وقتی نوجوان می خواهد خودش را بشناسد و بداند کیست؟ چه جایگاهی دارد؟ هدفش در زندگی چیست؟ و به کدام سمت باید گزینه 2 - 40
حرکت کند، به دنبال هویت جویی است.
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