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رأیی که در آن نمایندگان مجلس، صالحیت دولت یا وزیري را براي آن سمت تأیید می کنند چه نام دارد؟ - 31

حکم تنفیذ استوارنامه   راي اعتماد    استیضاح  

هیئت مدیره تعاونی ها چگونه انتخاب می شود؟ - 32
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وزارت خانه ها چگونه برنامه هاي خود را در همه ي استان هاي کشور اجرا می کنند؟ - 33

به هر استان یک نماینده می فرستند. سازمان ها و اداراتی دارند که برنامه هاي آنها را اجرا می کنند.

وزیران به صورت مستقیم به استان ها می روند.
از طریق نمایندگان استان ها برنامه ها را اجرا می کنند.

حّق نامگذاري مدارسی که خیرین ساخته اند، از آِن .................. است. مؤسسات خیریه اي نظیر مؤسسه ي حمایت از کودکان سرطانی و یا انجمن هاي - 34
حمایت از بیماران خاص، براي انجام فعالیت هاي خود باید از .................. مجوز بگیرند.

خیرین، وزارت کشور خیرین، بیت رهبري

اداره ي آموزش و پرورش استان، وزارت کشور اداره ي آموزش و پرورش استان، بیت رهبري
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انجمن تعاونی بنگاه اقتصادي    مؤسسه خیریه

پیشنهادي که از سوي دولت به مجلس ارائه می شود چه نام دارد؟ - 37

الیحه مالیات استوارنامه   یارانه  

کدام نهاد ناظر بر درآمدها و هزینه هاي دولت است؟ - 38

شوراي نگهبان وزیران مجلس شوراي اسالمی     شهروند 

شهروند ایرانی .................. - 39

حتمًا تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران دارد، ولی لزومًا در ایران زندگی نمی کند.

حتمًا داخل ایران ساکن است، ولی لزومًا تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران را ندارد.

نه لزومًا داخل ایران ساکن است و نه لزومًا تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران را داراست.

حتمًا تابعیت دولت جمهوري اسالمی ایران دارد و حتمًا در ایران زندگی می کند.

در کدام بخش مالکیت و ادارة بنگاه هاي اقتصادي کوچک در دست افراد است؟ - 40

بخش بازرگانی بخش خصوصی بخش تعاونی بخش دولتی
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رأي اعتماد رأیی است که در آن نمایندگان مجلس، صالحیت دولت یا وزیري را براي آن سمت تأیید  کنند و به آن رأي مثبت گزینه 2 - 31
دهند.

براساس قانون، هر شرکت تعاونی حداقل با  عضو، رسمیت پیدا می کند و اعضا از بین خود هیئت مدیره اي را انتخاب می کنند. گزینه 2 - 32

وزارتخانه ها در همۀ استان هاي کشور، سازمان ها و اداراتی دارند که برنامه هاي آنها را اجرا می کنند. گزینه 1 - 33

حّق نامگذاري مدارسی که خیرین ساخته اند. از آِن خیرین است. مؤسسات خیریه اي نظیر مؤسسه ي حمایت از کودکان سرطانی و گزینه 2 - 34
یا انجمن هاي حمایت از بیماران خاص، براي انجام فعالیت هاي خود باید از وزارت کشور مجوز بگیرند.

تعاون به زبان ساده یعنی همکاري و یاري رساندن به یکدیگر. گزینه 2 - 35

هر مکانی که در آن فعالیتی اقتصادي انجام شود، از یک مغازه کوچک گرفته تا کارخانه اي بزرگ، بنگاه اقتصادي است.  گزینه 2 - 36

پیشنهادي که از سوي دولت به مجلس ارائه شود الیحه نامیده می شود. این پیشنهاد دربارة موضوعی است که ابتدا در هیئت دولت گزینه 4 - 37
تصویب شده و سپس براي تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می شود تا نمایندگان مجلس آن را تأیید کنند.

مجلس شوراي اسالمی بر درآمدها و هزینه هاي دولت نظارت می کند. گزینه 2 - 38

شهروند ایرانی کسی است که تابعیت جمهوري اسالمی ایران را داراست ولی الزم نیست که حتما ساکن ایران باشد.  گزینه 1 - 39

در بخش خصوصی، مالکیت و ادارة بنگاه هاي اقتصادي کوچک در دست افراد است، مانند فردي که صاحب یک کارخانه یا مزرعه گزینه 3 - 40
یا مغازه است.
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