
 و هم مسئول --------به زبان ساده یعنی همکاری و یاری رساندن به یکدیگر . انسان هم موجودی  ------(1

 آفریده شده است .

 موظف    -( تعاون 4اجتماعی          –( تعاون 3موظف           –( انفاق 2اجتماعی        –(انفاق 1

 

 

 کن تا مسلمان راستین باشی .(( این سخن از کیست ؟ ))با همسایه ات خوش رفتاری(2

 (امام صادق )ع(4( امام حسین )ع(            3( پیامبر اکرم )ص(           2(امام علی )ع(         1

 

 است .  ----------( یکی از کارهایی که قرآن کریم به آن امر فرموده 3

 (خوش رفتاری با دیگران4      (تقسیم وظایف        3( وقف                 2(تعاون            1

 

 (معنی آیه ی )) لن تنالوالبر حتی تنفقوا مما تحبون (( کدام گزینه است؟4

 ، یکدیگر را یاری کنید. (در کارهای نیک و پرهیز کاری 1

 (در گناه و ستمکاری همکاری نکنید .2

 ....( هرگز به نیکی نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست دارید ، انفاق کنید 3

 (کسی که یک مشکل از مومنی رفع کند ، مانند کسی است که تمام عمرش را به عبادت سپری کرده است.4

 

 کسی است که چیزی را وقف می کند. --------می گویند . و ------(به اموال و دارایی هایی که وقف می شود 5

 واقف –( انفاق 4خیرین             –( واقف 3واقف            –(موقوفات 2موقوفات           –( واقف 1

 

 رای دارد.  ----عضو رسمیت پیدا می کند و هر فردی با هر مقدار سهام فقط حق  ---( شرکت های تعاونی با 6

 است. ------و انگیزه ی این شرکت ها 

 کمک و همیاری به مردم - 1- 6(  2تجارت                                     – 2 – 5(1

 تجارت – 7 -7 (4کمک و همیاری به مردم                    -7-1( 3



 ( کدام نشان مربوط به  )) سازمان اوقاف و امور خیریه (( است . 7

1  ) 2)  

 

 ( هیچکدام4           

 

 ، مجوز بگیرند . ---------خود از و موسسات باید برای فعالیت های همه ی ساز مان ها (8

 (وزارت کشور 4( شرکت تعاونی         3( موسسات خیریه       2(سازمان های مردم نهاد       1

 

 

 (کدام گزینه صحیح نیست؟ 9

 (تعاونی ها ممکن است تولیدی ، توزیعی یا خدماتی باشند. 1

 (اقتصاد ایران بر سه بخش استوار است : بخش دولتی ، بخش خصوصی ،بخش تعاونی .2

 های خدماتی مانند : تعاونی در و پنجره سازان وتعاونی قطعه سازان اتومبیل و.... .تعاونی ( 3

 ( تعاونی های توزیعی مانند تعاونی مصرف کارکنان ادارات ، موسسات و... . 4

                          

 

       

3)  

 

 

 



 . ( در این بخش ، مالکیت و اداره ی بنگاه های اقتصادی کوچک در دست افراد است11

  ( هیچکدام4(بخش تعاونی            3(بخش خصوصی           2(بخش دولتی          1

       

 


