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  خطرهاي احتمالي حفظ مي كنند؟  كداميك از تعاوني ها اشخاص و شركت هاي تجاري كوچك را از. 1

   تعاوني بيمه. ب   تعاوني توليدي كارگران. الف  

   تعاوني مسكن. د     تعاوني گردشگر. ج  

  تجاري را نشان مي دهد؟شركت هاي تعاوني تفاوت بنيادي بين شركت هاي تعاوني و شركت هاي  اصول هفت گانهكداميك از . 2

  سود محدود سرمايه. ب   اداره امور تعاوني بر اساس دموكراسي. الف  

  عضويت اختياري و آزاد. د     انجام معامالت نقدي. ج   

  اصول زير اداره مي شوند؟  ك ازشركت هاي تعاوني اعتبار شولز بر اساس كدامي. 3

  اصل عدالت اجتماعي. د   اصل عدم تمركز. ج   اصل تعاون. ب   اصل تمركز. الف  

  استفاده بهينه از انرژي است؟ اين نظام داراي اقتصادي به هم تنيده ،ماشين گرا و سرمايه بر مي باشد و از ويژگيهاي مهم آن. 4

  سوسياليسم. د   فاشيسم. ج   تعاوني. ب   ماركسيسم. الف  

  لوم و فنون مي باشد؟موضوع فعاليت اين اشخاص در كارهاي عام المنفعه بوده و براي گسترش ع. 5

   اشخاص حقوقي حقوق خصوصي غير انتفاعي. الف  

  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي انتفاعي. ب  

   عمومي اشخاص حقوقي حقوق. ج  

  اشخاص حقوقي حقوق خصوصي. د   

  داميك از گزينه هاي زير مي باشد؟تعريف ك " عدد در شيئي واحد به نحو اشاعهاجتماع حقوق مالكين مت ". 6

  هامدارس. د   شركت. ج  تاجر . ب  سازمان . الف  

درصد مبلغ تعهد شده بايد در يكي از 35مؤسسين تعهد شده و دست كم  در كدام دسته از انواع شركت ها تمامي سرمايه توسط. 7

  واريز كنند؟را  »سيسشركت در حال تا«بانك ها به نام 

  شركت نسبي . د     شركت تضامني. ج   شركت سهامي خاص. ب   شركت سهامي عام. الف  

  بيشتر است؟ ويژه در كشورهاي با نظام اقتصاد آزاد و تجارت خصوصي،ه ب چه نوع شركتهاييتمايل به تشكيل . 8

   شركت با مسئوليت محدود. ب     شركت تضامني. الف  

   شركت تعاوني. د     خاص يشركت سهام. ج  

  خاص مي باشد؟ هاي شركت هاي سهامي  كداميك از گزينه هاي زير جزء ويژگي. 9

  سرمايه شركت نبايد كمتر ازپانصد هزار تومان باشد. الف  

  شركت سهامي خاص مي تواند اوراق قرضه منتشر كند. ب   

  نفر باشد 5بايد اعضاء هيئت مديره  تعداد. ج  

  توسط مؤسسين تامين مي گردد، تمامي سرمايه شركت . د  
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  كدام گزينه شركت مختلط سهامي رابه طور صحيح بيان مي كند؟ . 10

   تركيبي از شركت تضامني و شركت سهامي. الف  

  تركيبي از شركت سهامي و شركت با مسئوليت محدود. ب  

   تركيبي از شركت سهامي و شركت نسبي. ج  

  مسئوليت محدودتركيبي از شركت تضامني و شركت با . د  

  اصل تجانس در كداميك از شركت هاي تعاوني بايد رعايت گردد؟ . 11

   شركت تعاوني چند منظوره. ب   شركت تعاوني يك منظوره. الف  

  شركت تعاوني صيادان. د   شركت تعاوني روستايي. ج  

  و صنايع دستي اشاره حرفه كدام گزينه به تفاوت بين شركت هاي تعاوني صنايع كوچك و شركتهاي تعاوني صاحبان. 12

  مي كند؟      

   تفاوت در نوع توليدات. ب     تفاوت در مالكيت. الف  

  تفاوت در نوع مجوز. د   تفاوت در تهيه مواد اوليه. ج  

  تعاوني به تعاوني هاي كار كدام است؟ ترين  و شبيه نزديك ترين. 13

   تعاوني معدني. ب     تعاوني تهيه و توزيع. الف  

  تعاوني صنايع كوچك. د     ي كارگري تعاون. ج  

  در برنامه ريزي فعاليت هاي تعاوني كدام اصل را بايد سنگ زير بناي قدرت اقتصادي قرار داد؟ . 14

  اصل خدمت . د   اصل تعاون. ج   اصل تمركز. ب   اصل تجانس. الف  

  اختيار و كنترل شركت تعاوني در دست چه كسي است؟ . 15

  كارمندان. د  اعضا. ج  مدير عامل. ب  هيئت مديره. الف  

  تعاوني پيشنهاد نموده است؟ را ليزوهكتر براي عضويت در شركتكداميك از گزينه ها ي زير . 16

    نيازي به كارآمدي افراد در كسب و كار تعاوني نمي باشد. الف  

  به دنبال چيزهاي بي ارزش نباشند. ب  

      آگاهي از رقابت در تجارت الزم نمي باشد. ج  

  نيازي به آشنايي با روش هاي خريد و فروش نمي باشد. د  

پيوستن به گروه هاي بازرگاني و شوراي تعاوني، همكاري با سازمانهاي جوانان، انتشار ارقام و اطالعات جزو كداميك از . 17

  سياست هاي هيئت مديره شركت هاي تعاوني مي باشد؟

    سياست مالي. ب    سياست قيمت گذاري. الف  

  سياست روابط عمومي. د    ت روابط اعضاسياس. ج  
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  دو مشكل اساسي كه مديران عامل شركت هاي تعاوني بايد با آنها مقابله كنند كدام است؟. 18

  رفع مشكالت فني كسب و كار، راه اندازي و اداره عمليات خارجي. الف  

  استخدام و اخراج كارمندان ، رفع مشكالت آموزشي و نظارتي محيط كار. ب  

  ت مربوط به تعاونياداره عمليات داخلي رفع كليه مشكال راه اندازي و .ج  

  اجراي كليه امور اداري و مالي تعاوني ، تهيه و اجراي برنامه آموزشي. د  

  هاي مديرعامل مي باشد؟ ،جزو كداميك از ويژگي " قدرت تشخيص و پيش بيني روش هاي كسب و كار را داشتن ". 19

  خالقيت. د  توانايي بينش. ج  قضاوت توانايي. ب  رهبري. الف  

  نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران شامل كليه صنايع بزرگ و مادر مي باشد؟  كدام يك از بخشهاي. 20

  بخش تعاوني. د  بخش خصوصي. ج  بخش نيمه دولتي . ب  بخش دولتي. الف  

و  بخش تعاونيه و ملزم به تحقق هدفهاي كه واجد شرايط تعيين شده در قانون بخش تعاوني بود است شخصي حقيقي".  21

   مبين كداميك ازگزينه هاي زير است؟ " رعايت اساسنامه شركت تعاوني باشد

  هيئت مديره . د     عضو. ج  مدير عامل. ب  رئيس هيئت مديره . الف  

  كدام گزينه در مورد شركت هاي تعاوني صحيح مي باشد؟ . 22

  عضويت در تعاوني هاي مشابه بال مانع است . الف  

  مسئوليت مالي اعضا در شركت تعاوني مشخص نيست. ب  

  درصد سرمايه شركت تعاوني توسط اعضا تامين مي شود 51حداقل . ج  

  نفر باشد 7تعداد اعضا تعاوني مي تواند كمتر از . د  

  تعاوني كيست؟الترين مرجع تصميم گيري و نظارتي بر امور شركت هاي با. 23

  مجمع عمومي. د  مجمع مؤسس. ج  هيئت مديره. ب  مديرعامل. الف  

  عزل و نصب و قبول استعفاي مدير عامل جزو وظايف كيست؟ . 24

  اعضا. د  هيئت مديره. ج  رئيس هيئت مديره. ب   مجمع عمومي. الف  

  بر عهده چه مرجعي مي باشد؟ها تعيين حداقل و حداكثر تعداد تعاوني ها براي تشكيل هر يك از اتحاديه . 25

  قوه قضائيه. د  وزارت بازرگاني. ج  وزارت تعاون. ب  وزارت كشور . الف  

  تشكيل مجمع عمومي اقدام كند؟ هيئت موسس تعاوني تا چه مدتي پس از تاريخ دريافت مجوز تاسيس، بايد براي. 26

  ماه 4. د  ماه 2. ج  يكسال. ب  ماه 6. الف  

  و اعضاي انجمن نظارت مي باشد؟جز موارد زيركدام يك از . 27

    يك نفر بعنوان نماينده شوراي نگهبان. ب  يك نفر بعنوان نماينده قوه مقننه. الف  

  يك نفر بعنوان نماينده قوه قضائيه . د  يك نفر بعنوان نماينده بانك مركزي. ج  
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  هاي تعاوني در ايران كدامند؟ اركان اتحاديه. 28

  مجمع عمومي ، هيئت مديره، مجمع مؤسس. ب  مديره ، هيئت بازرسيمجمع عمومي، هيئت . الف  

  مجمع عمومي، مجمع مؤسس، مدير عامل. د  مجمع عمومي، اعضا، هيئت مديره. ج  

  براي چه مدتي انتخاب مي شوند؟تعداد اعضاي هيئت مديره اتاق هاي تعاون چند نفر بوده و . 29

  دو سال –نفر 7. د  ه سالس - نفر5. ج  يكسال -نفر7. ب  يكسال -نفر5. الف  

ني بر وهمچنين تصميم گيري درباره انحالل و ادغام تعاو تصميم گيري درباره عزل يا قبول استعفاي اعضاي هيئت مديره. 30

  عهده چه مرجعي مي باشد؟

    هيئت مؤسس. ب  مجمع عمومي فوق العاده. الف  

  هيئت بازرسي. د    مدير عامل. ج  
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