
    

 علی ًدافی:  تْیِ کٌٌدُ                                 (2تعبٍى )سئَاالت هتي هطبلعبت اجتوبعی ّشتن                                   درس دٍم 

 آیب تعبٍى تٌْب ثِ خبًِ ٍ هدرسِ ٍ هحلِّ، هحدٍد هی شَد؟-1

 .خیز، گبّی افزاد ًیىَوبر در سطح جبهعِ ثِ صَرت فزدی ٍ گبّی ثِ صَرت گزٍّی ثِ دیگزاى یبری هی رسبًٌذ ٍ ووه هی وٌٌذ

 اًفبق ثِ چــِ هعٌبست؟-2

 . هی گَیٌذ"اًفبق"ثِ ایي ثخطص . افزاد اس طزیك ثخطص هبل، علن، تَاًبیی ّب ٍ ٍلت خَد ثِ وسبًی وِ ًیبسهٌذ ّستٌذ، یبری هی رسبًٌذ

 .آیِ ای از قرآى در هَرد اًفبق ثٌَیسید-3

  ..."ّزگش ثِ ًیىی ًوی رسیذ هگز ایٌىِ اس آًچِ دٍست داریذ، اًفبق وٌیذ" 

اًفبق کردى چِ اثراتی در زًدگی فــرد اًفبق کٌٌدُ دارد؟ -4

للت - ثبعث تمَیت رٍحیِ ایثبر ٍ ثخطص هی ضَد- هَجت پبوی ٍ افشایص هبل ٍ ثزٍت هی ضَد- سهیٌِ رستگبری فزد را در دًیب ٍ آخزت فزاّن هی وٌذ

 .آراهص رٍحی ٍ رٍاًی ثِ دًجبل دارد- اًسبى را اس دلجستگی ثِ هبل دًیب ٍ ثزٍت هی رّبًذ

ثِ یبری ًیبزهٌداى یب حل ثرخی از هشکالت جبهعِ .. هؤسسبت خیزیِ.. ٍ  .. هزدم ًْبد.. گبّی افراد ًیکَکبر در قبلت سبزهبًْبی -5

. هیپردازًد

 .چٌد ًوًَِ از هؤسسبت خیریِ را ًبم ثجرید-6

اًجوي حوبیت اس ثیوبراى خبظ، اًجوي ًگْذاری اس هعلَلیي ٍ سبلوٌذاى، درهبًگبُ ّبی خیزیِ، هؤسسبت ًگْذاری ٍ حوبیت اس ایتبم ٍ خیزیي هذرسِ سبس ٍ 

 .وتبثخبًِ سبس

 .، هجَز ثگیرًد ..ٍسارت وطَر.. ّوِ سبزهبًْب ٍ هؤسسبت خیریِ ثبید ثرای فعبلیت ّبی خَد از -7

 خیریي هدرسِ سبز چگًَِ افرادی ّستٌد؟-8

خیزیي هذرسِ سبس ثب استفبدُ اس تَاًوٌذی ّبی خَد ٍ دیگز افزاد یب ًْبدّبی ًیىَوبر ثِ سبختي یب تعویز ٍ ًَسبسی ٍ تجْیش هذارس هی پزداسًذ ٍ ایي هذارس را 

 .ثِ صَرت رایگبى در اختیبر ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش لزار هی دٌّذ

 .است .. ٍلف.. یکی از اقداهبت ثسیبر خَة ثِ هٌظَر اًفبق ٍ تعبٍى در جبهعِ، -9

 ٍقف چیست؟-10

گبّی ًیش دستَر . اس دیزثبس افزاد ًیىَوبر ثٌبّبیی هبًٌذ هذرسِ علویِ، پل، وبرٍاًسزا،آة اًجبر ٍ حوبم عوَهی هی سبختٌذ تب هزدم ثتَاًٌذ اس آًْب استفبدُ وٌٌذ

 .هی دادًذ اس هٌبفع ٍ درآهذی وِ اس فعبلیتی در یه هىبى خبظ حبصل هی ضَد هثال اس سهیي وطبٍرسی یب وبرگبُ تَلیذی، ثِ افزاد ًیبسهٌذ ووه ضَد

 هـَقـَفبت چیست؟-11

ثِ اهَال ٍ دارایی ّبیی وِ ٍلف هی ضَد، هَلَفبت هی گَیٌذ ٍ وسی حك تصزف در آًْب را ًذارد یعٌی تب اثذ ثبیذ ثِ ّوبى صَرت وِ ٍالف هعیي ًوَدُ 

 .است استفبدُ ضَد

 شرکت ّبی تعبًٍی چگًَِ تشکیل هی شَد؟-12

ّز گبُ گزٍّی اس هزدم ثزای رفع ًیبسّبی هعیطتی ٍ ضغلی خَد دٍر ّن جوع ضًَذ ٍ ثز طجك لبًَى تعبًٍی ّب، در فعبلیتی سزهبیِ گذاری ٍ ّوىبری وٌٌذ ٍ در 

 .سَد ٍ سیبى آى ضزیه ضًَذ، در ٍالع یه ضزوت تعبًٍی، تأسیس وزدُ اًذ ٍ ّز یه اس آًْب را عضَ ضزوت تعبًٍی هی ًبهٌذ

 ثر اسبس قبًَى، ّر شرکت تعبًٍی چگًَِ رسویت پیدا هی کٌد؟-13

ّوۀ اعضبی ضزوت تعبًٍی در تصوین گیزیْب . اعضب اس ثیي خَد ّیئت هذیزُ ای را اًتخبة هی وٌٌذ.  عضَ، رسویت پیذا هی وٌذ7ّز ضزوت تعبًٍی حذالل ثب 

. هطبروت هی وٌٌذ ٍ رأی هی دٌّذ

 

 



 

 تفبٍت شرکت ّبی تعبًٍی ٍ شرکت ّبی غیر تعبًٍی چیست؟-14

در حبلی وِ در ضزوت ّبی غیز تعبًٍی، ّز . عضَ ضَد، یه حك رأی دارد (سْن)در تعبًٍی، ّوۀ افزاد ثب ّن ثزاثز ّستٌذ یعٌی ّز وس ثب ّز همذار سزهبیِ 

 .وس سزهبیِ ٍ سْبهص ثیطتز است، لذرت ثیطتزی در تصوین گیزی ّب دارد

شرکتْبی تعبًٍی چِ ّدفی ٍ چِ ٍیژگی ّبیی دارًد؟ -15

 ّذف ضزوت ّبی تعبًٍی هعوَال حل هطىالت التصبدی. در ضزوت ّبی تعبًٍی، گزٍّی اس افزاد ثِ طَر داٍطلجبًِ ثزای یه ّذف هطتزن تالش هی وٌٌذ

حبصل هی ضَد، ثِ طَر ثزاثز ٍ یىسبى ثیي ّوۀ اعضب،  (جوع) ٍ ایجبد رفبُ ٍ سًذگی ثْتز ثزای اعضبی آى است ٍ هٌبفعی ًیش وِ اس ّوىبری ٍ فعبلیت گزٍّی 

 .تَسیع هی ضَد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


