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 نام ونام خانوادگی:

 

 گزینه درست را انتخاب کنید : --1

 در شرکت تعاونی، هر کس متناسب با سرمایه خود یک یا چند حق دارد.  الف(

 ای شرکت تعاونی از بین خود هیئت مدیره ای را انتخاب می کنند.ضاعب(

 فات را دارند.افراد و موسسات حق تصرف در موقو ج(

 ت.سانفاق تاکید زیادی شده اد(در قران کریم به 

 ح را را با عالمت )( مشخص کنیدیجمالت صح -2

 سازمانها و موسسات خیریه برای فعالیت های خود، باید از کدام وزارتخانه مجوز دریافت کنند؟

 ب(وزارت تعاونی و رفاه اجتماعی                الف(وزارت کشور   

  د(وزارت جهاد کشاوزری                      ج( وزارت اموزش پرورش  

 در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.-4

 یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب به منظور انفاق و تعاون در جامعه، ....................... است.-1

 بر اساس قانون ، هر شرکت تعاونی حداقل با ...................... عضو رسمیت پیدا میکند. -2

 شود،................می گویند. اموال  و دارایی های که وقف میبه -3

 گز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از انچه دوست دارید ،............کنید.هر-4

 پاسخ کامل دهید.-5

 انفاق به چه معنی است؟ توضیح دهید. -1

 قران کریم در مورد انفاق چه می فرماید؟ -2

 خیریه در کشورمان را نام ببرید.چهار مورد از انجمن ها وموسسات  -3



 سه ساز به چه منظوری بوجود امده اند؟انجمن های خیریه مدر -4

 فات چیست؟منظور از موقو -5

 هدف اصلی از تشکیل شرکت های تعاونی چیست؟ -6

 شرکت های تعاونی را به سایر شرکت ها مقایسه کنید. -7

 کنید.چرا؟شما در اینده دوست دارید در کدام یک از شرکت ها فعالیت  -8

 به نظر شما انفاق کردن در جامعه چه اثرات مثبت فردی یا جمعی دارد؟ -9

 دارد؟ انفاق کننده فرد زندگی در اثراتی چه کردن انفاق -11

 

 

 جمله را ادامه دهید

 بر اساس قانون هر شرکت تعاونی حداقل ..........

 وقف از روزگار قدیم در ایران ...................

 

 

 کامل کنیدزیر را مالت ج

 هر گز به نیکی نمی رسید، مگر از ان چه دوست دارید .......... کنید."خداوند در قران کریم می فرماید-1

 ی می دهند.صمیم گیری ها مشارکت میکنند و راهمه اعضای شرکت ........... در ت-2

 گویند. موقوفات می به اموال و دارایی که .................می شود،-3

 مدرسه ساز این مدارس را به صورت ......  در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می دهند.خیرین -4

 در.........فرا می خواند.ایات فراوانی ما را به انفاق -5
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