
افراد همه تعاونی، در.دهند می  رأی و می کنند مشارکت تصمیم گیریها در تعاونی شرکت اعضای همه. کنند می  انتخاب

 .دارد رأی حق یک شود، عضو )سهم( سرمایه مقدار هر با کس هر یعنی هستند برابر هم با

 تفاوت شرکتهای تعاونی با شرکتهای غیر تعاونی چیست؟ -8

  .دارد رأی حق یک شود، عضو )سهم( سرمایه مقدار هر با کس هر یعنی هستند برابر هم با افراد همه تعاونی، در

 .د ر ا د یها تصمیم گیر در بیشتری قدرت است، بیشتر سهامش و سرمایه هرکس غیرتعاونی، شرکتهای در

 هدف شرکتهای تعاونی چیست؟ -9

تعاونی شرکتهای هدف .میکنند تالش مشترک هدف یک برای داوطلبانه طور به افراد از گروهی تعاونی، شرکتهای در

فعّالیت  و همکاری از که نیز منافعی و است آن اعضای برای بهتر زندگی و رفاه ایجاد و اقتصادی مشکالت حل معموالً

 .میشود توزیع اعضا، ٔهمه بین عادالنه طور به میشود، حاصل )معج( گروهی
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شود؟ می اداره چگونه و  نوع حکومت کشور ما چیست -1

اداره رهبری مقام نظر زیر مجریّه، و قضائیه مقننه، ٔقوّه سه وسیله به که است اسالمی جمهوری ما کشور حکومت

.شود می

 دارد؟ مسئولیتی چه و کیست  دولت رئیس یا  رئیس قوه مجریه -2

مقام از پس که دارد نام جمهور رئیس مجریه، قوّه رئیس .است دولت به وابسته نهای سازما و دولت همان مجریه ٔقوّه

.دارد عهده بر را مجریه ٔقوّه ریاست و اساسی قانون اجرای مسئولیت و است کشور رسمی مقام رهبری عالیترین

مهور برای چه مدت و چگونه انتخاب می شود و برای چند دوره به صورت متوالی می تواند رئیس رئیس ج -3

 جمهور شود؟

به دیگر ٔچهارساله  ٔدوره یک برای تنها و میشود انتخاب  مردم رأی مستقیم با   سال چهار مدت برای جمهور رئیس

.ندارد او مانعی مجدد انتخاب متوالی صورت

 ک فرد به عنوان رئیس جمهور چگونه است؟مراحل انتخاب ی -4

طریق از نگهبان، شورای صالحیتشان توسط از تأیید پس و شوند می داوطلب جمهوری، ریاست شرایط افراد با داشتن

پیامهای اجتماعات، سالنهای مساجد و در سخنرانی و اینترنت، و مجالت و روزنامه ها و سیما، صدا در انتخاباتی تبلیغات

ساکنین حتی  هستند ایران جمهوری اسالمی ٔتبعه و ایرانی که کسانی ٔهمه رأی گیری، روز در. میرسانند مردم هب را خود

شده سال تعیین هیجده ی دهندگان رأ سن حداقل .دهند می رأی نظرشان فرد مورد به و شرکت انتخابات در  خارج

.است

 فیذ می باشد؟در چه مرحله ای از انتخاب رئیس جمهور نیاز به تن -5

تنفیذ و امضا رهبر توسط وی حکم کار، به برای شروع شد، انتخاب مردم آرای حداکثر با جمهور رئیس آنکه از پس

.شود می



 را انجام می دهد؟ )سوگند( رئیس جمهور چه زمانی مراسم تحلیف -6

و نگهبان شورای و مجلس یندگانحضور نما با اسالمی شورای مجلس در جمهور رئیس بعد،) پس از تنفیذ( ٔمرحله در

جمهور و رئیس .دهد انجام درستی به را خود وظایف که میکند  یاد کریم سوگند قرآن پیشگاه در قضائیه ٔقوّه رئیس

.باشند پاسخگو باید و هستند مسئول شورای اسالمی مجلس و رهبر ایران، ملت برابر در دهد می تشکیل که دولتی

ز چه کسانی تشکیل می شود ؟دولت یا کابینه ا هیئت-7

وزیران و معاونان جمهور، رئیس

 وزیران انتخابی رئیس جمهور در چه صورت می توانند به عنوان وزیر در وزارتخانه مشغول به کار شوند؟ -8

در ملت نمایندگان برابر در وزیر هر .کند می معرفی مجلس به و انتخاب را وزیرانی خود، کار شروع جمهور در رئیس

سپس .کنند می اظهارنظر وزارت، برای او صالحیت ٔدرباره نمایندگان سپس .دهد ارائه می را خود برنامه های مجلس،

تواند می  او بدهند، اعتماد  رأی وزیر به مجلس نمایندگان که اکثریت صورتی در و شود می ی گیری رأ وزیر هر ٔدرباره

.کند شروع را خود کار وزیر، عنوان به

 وجود وزارتخانه های مختلف در کشور چیست؟ ضرورت-9

وزیر هر .اند وزیر گذارده نام به مسئول یک برعهده را بخش هر و اند کرده تقسیم بخشهایی به را کشور مختلف امور

.شود می نامیده وزارتخانه دارد، قرار آنجا در وزیر دفتر که ساختمانی و است وزارتخانه یک مسئول

وزارتخانه ها کجاست؟ و دولت هیئت مقرّ -10

تهران در
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 چه کسانی شهروند ایران محسوب می شوند؟ -1

داخل در چه عشایر، و روستایی چه باشند، شهری چه دارند، را ایران اسالمی جمهوری تابعیت دولت که کسانی ٔهمه

 .شوند می محسوب ایران شهروند کشور، از در خارج چه و کنند زندگی کشور

 باشند؟  شهروندان کشور از چه حقوقی در رابطه با دولت باید برخوردار -2

داشته  انتقاد و نظر اظهار بیان، آزادی دارند حق و شوند، مند بهره مختلف زمینه های در دولت خدمات از دارند حق آنها

 .باشند

 دارند؟ دولت به نسبت مسئولیتهایی چه کشور شهروندان—3

همکاری و مشارکت دولت با کنند، رعایت را آنها و بگذارند احترام کشور مقررات و قوانین به ددارن وظیفه شهروندان

 .کنند دفاع کشور از جنگ هنگام در و بپردازند را خود مالیات باشند، داشته صمیمانه

 دولت براساس قانون اساسی چه وظایفی بر عهده دارد؟-4

 شغل بهداشت، آموزش، و سواد لوازم و شرایط است موظف ولتد ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون طبق بر

زیربنایی تجهیزات دارد وظیفه همچنین دولت، .کند فراهم جامعه در را اسالمی اخالق و فرهنگ امنیت، رفاه، مناسب،

در را ... و گاز و برق آب، مخابرات، سد، مدرسه، مسکن، بیمارستان، پل، جاده، و راه ساختن مانند عمومی وخدمات

 .دهد کشور، گسترش


