
    

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

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

 .خیز، گاّی افزاد ًیىَوار در سطح جاهعِ تِ صَرت فزدی ٍ گاّی تِ صَرت گزٍّی تِ دیگزاى یاری هی رساًٌذ ٍ ووه هی وٌٌذ

 اًفبق ثِ چــِ هعٌبست؟-2

 . هی گَیٌذ"اًفاق"تِ ایي تخطص . افزاد اس طزیك تخطص هال، علن، تَاًایی ّا ٍ ٍلت خَد تِ وساًی وِ ًیاسهٌذ ّستٌذ، یاری هی رساًٌذ

 .آیِ ای از قرآى در هَرد اًفبق ثٌَیسید-3

  ..."ّزگش تِ ًیىی ًوی رسیذ هگز ایٌىِ اس آًچِ دٍست داریذ، اًفاق وٌیذ" 

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

للة - تاعث تمَیت رٍحیِ ایثار ٍ تخطص هی ضَد- هَجة پاوی ٍ افشایص هال ٍ ثزٍت هی ضَد- سهیٌِ رستگاری فزد را در دًیا ٍ آخزت فزاّن هی وٌذ

 .آراهص رٍحی ٍ رٍاًی تِ دًثال دارد- اًساى را اس دلثستگی تِ هال دًیا ٍ ثزٍت هی رّاًذ

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

 .هیپردازًد

 .چٌد ًوًَِ از هؤسسبت خیریِ را ًبم ثجرید-6

اًجوي حوایت اس تیواراى خاظ، اًجوي ًگْذاری اس هعلَلیي ٍ سالوٌذاى، درهاًگاُ ّای خیزیِ، هؤسسات ًگْذاری ٍ حوایت اس ایتام ٍ خیزیي هذرسِ ساس ٍ 

 .وتاتخاًِ ساس

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

 خیریي هدرسِ سبز چگًَِ افرادی ّستٌد؟-8

خیزیي هذرسِ ساس تا استفادُ اس تَاًوٌذی ّای خَد ٍ دیگز افزاد یا ًْادّای ًیىَوار تِ ساختي یا تعویز ٍ ًَساسی ٍ تجْیش هذارس هی پزداسًذ ٍ ایي هذارس را 

 .تِ صَرت رایگاى در اختیار ٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش لزار هی دٌّذ

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

 ٍقف چیست؟-10

گاّی ًیش دستَر . اس دیزتاس افزاد ًیىَوار تٌاّایی هاًٌذ هذرسِ علویِ، پل، وارٍاًسزا،آب اًثار ٍ حوام عوَهی هی ساختٌذ تا هزدم تتَاًٌذ اس آًْا استفادُ وٌٌذ

 .هی دادًذ اس هٌافع ٍ درآهذی وِ اس فعالیتی در یه هىاى خاظ حاصل هی ضَد هثال اس سهیي وطاٍرسی یا وارگاُ تَلیذی، تِ افزاد ًیاسهٌذ ووه ضَد

. اّویت ٍقف را ثٌَیسید-11

. تزخی ٍلف ّا آى چٌاى هْن ّستٌذ وِ گاّی هی تَاًٌذ جزیاى ّای فزٌّگی، علوی، جغزافیایی یا سیاسی یه ضْز را تغییز تذٌّذ

 هـَقـَفبت چیست؟-12

تِ اهَال ٍ دارایی ّایی وِ ٍلف هی ضَد، هَلَفات هی گَیٌذ ٍ وسی حك تصزف در آًْا را ًذارد یعٌی تا اتذ تایذ تِ ّواى صَرت وِ ٍالف هعیي ًوَدُ 

 .است استفادُ ضَد

ٍقف گرٍّی یب خبًَادگی چگًَِ ٍقفی است؟ -13

در ایي ًَع ٍلف ّا، چٌذ ًفز یا اعضای یه خاًَادُ وِ ّز یه تِ تٌْایی تَاًایی وافی تزای ٍلف . یىی اس اًَاع ٍلف، ٍلف گزٍّی یا خاًَادگی است

. ًذارًذ، تا هطاروت هالی یىذیگز، ٍلفی را اًجام دادُ ٍ تِ ایي تزتیة، ّوِ در پاداش ایي وار ًیه ٍ خَضحال ًوَدى دیگزاى، ضزیه هی ضًَذ

 

 

 



 

 شرکت ّبی تعبًٍی چگًَِ تشکیل هی شَد؟-14

ّز گاُ گزٍّی اس هزدم تزای رفع ًیاسّای هعیطتی ٍ ضغلی خَد دٍر ّن جوع ضًَذ ٍ تز طثك لاًَى تعاًٍی ّا، در فعالیتی سزهایِ گذاری ٍ ّوىاری وٌٌذ ٍ در 

. سَد ٍ سیاى آى ضزیه ضًَذ، در ٍالع یه ضزوت تعاًٍی، تأسیس وزدُ اًذ ٍ ّز یه اس آًْا را عضَ ضزوت تعاًٍی هی ًاهٌذ

 تفبٍت شرکت ّبی تعبًٍی ٍ شرکت ّبی غیر تعبًٍی چیست؟-15

در حالی وِ در ضزوت ّای غیز تعاًٍی، ّز . عضَ ضَد، یه حك رأی دارد (سْن)در تعاًٍی، ّوۀ افزاد تا ّن تزاتز ّستٌذ یعٌی ّز وس تا ّز همذار سزهایِ 

 .وس سزهایِ ٍ سْاهص تیطتز است، لذرت تیطتزی در تصوین گیزی ّا دارد

 شرکتْبی تعبًٍی چِ ّدفی ٍ چِ ٍیژگی ّبیی دارًد؟-16

 ّذف ضزوت ّای تعاًٍی هعوَال حل هطىالت التصادی. در ضزوت ّای تعاًٍی، گزٍّی اس افزاد تِ طَر داٍطلثاًِ تزای یه ّذف هطتزن تالش هی وٌٌذ

حاصل هی ضَد، تِ طَر تزاتز ٍ یىساى تیي ّوۀ اعضا،  (جوع) ٍ ایجاد رفاُ ٍ سًذگی تْتز تزای اعضای آى است ٍ هٌافعی ًیش وِ اس ّوىاری ٍ فعالیت گزٍّی 

 .تَسیع هی ضَد
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