
                            

 سرمایه و مالی بازارهای و بانکی علوم دانشنمونه سواالت                    

 کد آزمون :

 

 تاریخ آزمون :

 

 زمان پاسخگویی :

 
 

 آغاز شود، کدام طبقه از حسابها خواهد بود؟ 2به طور معمول اگر شماره حسابی با 

  هزینه4بدهی )3سرمایه )2دارایی )1)

  

 وکالت در چه امري باید داده شود؟

 موکل نتواند آنرا انجام دهد2ضرورتی براي انجام دادن یا ندادن نداشته باشد )1)

 از طریق بانک صورت میگیرد4موکل بتواند آنرا بجا آورد )3)

  

 برگی مخصوص ..................... میباشد 100برگی در اختیار ..................... و دسته چکهاي  25دسته چکهاي 

 حسابداران -بازرگانان 2بازرگانان ) – اشخاص حقیقی1)

  حسابداران -مدیران 4حسابهاي دولتی ) – اشخاص حقیقی3)

  

 عبارتست از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگري است به عهده بگیرد ................

  تعهد4هبه )3صلح )2ضمان )1)

  

 برگ عدم پرداخت چک در چند نسخه و به چه منظوري صادر میشود؟

 برگ اول براي ذینفع، برگ دوم براي صاحب حساب و برگ سوم نگهداري در بایگانی بانک -نسخه 1) 3

 برگ اول براي ذینفع و برگ دوم براي صاحب حساب -نسخه2) 2

 برگ اول براي ذینفع و برگ دوم براي نگهداري در بایگانی بانک -نسخه3) 2

  حب حساب و برگ سوم براي حسابدار بانکبرگ اول براي ذینفع، برگ دوم براي صا – نسخه4) 3

  

در قراردادي که به موجب آن یکی از طرفین عهده دار تأمین سرمایه با قید اینکه طـرف دیگـر بـا آن تجـارت کرده و در سود آن هر 

 دو شریک

 باشند کدام گزینه صحیح است؟



  جعاله4مناصفه )3مضاربه )2مزارعه )1)

  

 اي خارج ساختن کنترل اقتصاد پولی ایران از دست بانکهاي خارجی چه بود؟اقدام مهم و اساسی بانک بر

  دادن وام و اعتبار4پذیرفتن اسناد تجاري )3قبول سپرده هاي دیداري )2امتیاز نشر اسکناس )1)

  

 رئیس شوراي عالی بانکها چه کسی است؟

  مدیر بانک ملی4رئیس برنامه و بودجه )3مجمع عمومی بانکها )2رئیس کل بانک مرکزي )1)

  

 حوزه فعالیت بانک شاهی و بانک استقراضی به کدام مناطق اختصاص داشت؟

 بانک شاهی مناطق مرکزي آسیا – بانک استقراضی مناطق جنوبی آسیا1)

 بانک شاهی مناطق شمالی ایران – بانک استقراضی مناطق جنوبی آسیا2)

 ق جنوب آسیابانک شاهی مناط – بانک استقراضی مناطق شمال ایران3)

  بانک شاهی مناطق جنوب آسیا – بانک استقراضی مناطق مرکزي ایران4)

  

 تعریف ضمانت نامه بانکی؟

 تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفاي قرارداد1)

 تعهد یک بانک براي پرداخت وجه مورد ضمانت2)

 تعهد فروشنده براي وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفاي قرارداد3)

  تعهد خریدار براي وجه مورد ضمانت که در سر رسید معین پرداخت میشود4)

  

 پیشرفت بازاریابی رابطه مند در بانک با پیمودن در جهت چه چیزي صورت میگیرد؟

  سمیدعوتهاي ر4اهداء هدایا )3روابط مشتري )2حق با مشتري )1)

  

 کدام یک از معامالت زیر باعث افزایش داراییها و بدهیها میشود؟

  خرید نسیه اموال4پرداخت پول بستانکاران )3دریافت پول از بدهکاران )2فروش نسیه اموال )1)

  

 رابطه و تأثیر سرعت گردش پول و نقدینگی خصوصی

 افزایش پول، و افزایش سرمایه2بر هم تأثیر ندارند )1)



  باعث کاهش یکدیگري میشوند4نقدینگی خصوصی، افزایش گردش پول ) کاهش3)

  

 براي نگهداري اوراق و اسناد امانی نزد بانکها از چه حسابی استفاده میشود؟

  حسابهاي پرداختی4حساب بستانکاران موقت )3حسابهاي انتظامی )2حساب بدهکاران موقت )1)

  

 منظور از تنزیل اوراق و سپرده ها چیست؟

 بانک ها اسناد تجاري مدت دار را پذیرفته وجه آن را بعد از کسر بهره متعلقه در قالب تعهدنام هاي منتشـر میکرد1)

 بانکها اسناد تجاري مدت دار را از تجار گرفته و به آنها وجه و سود را میپرداختند2)

 پرداختندبانکها اسناد تجاري مدت دار را از تجار گرفته و به آنها وجه و سود را می3)

  تجار اسناد تجاري را گرفته و به متعاملین سود میدادند4)

  

 کدام یک از گزینههاي زیر علت رواج بیجک است؟

 افزایش امنیت سرمایه – عدم نشر اسکناس2توسعه روابط تجاري ) – توسعه و رونق بازرگانی1)

  میزان معروفیت و اعتبار صراف4عدم نشر اسکناس ) – توسعه و رونق بازرگانی3)

  

 .خرید نقدي یک خودرو باعث کاهش ................ میشود

  حسابهاي دریافتنی4حسابهاي پرداختنی )3سرمایه مالک )2نقد و بانک )1)

  

 کلمه چک با فتحه در زبان فارسی به چه معناست؟

  ماشین آالت، باغ4قباله، فرمان )3رمان )مواجب، قباله، باغ، منشور و ف2مواجب زمین )1)

  

آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا ................ عبارتست از تأمین سرمایه الزم جهت اجـراي طرحهاي تولیدي و  28طبق ماده 

 طرحهاي

 عمرانی انتفاعی توسط بانکها

  مستقیمسرمایه گذاري 4معامالت سلف )3مشارکت مدنی )2مشارکت حقوقی )1)

  

 بانکها دسته چک و تمبر مالیاتی خود را ساالنه از کجا دریافت میکند؟



  سازمان برنامه ریزي4شعبه مرکزي )3بانک مرکزي )2اداره اسکناس )1)

  

 سپرده چیست

  ذخیره قانونی4بدهی مشتري )3بدهی بانک )2دارایی بانک )1)

  

 میباشد؟نک (روش بهره برداري از کامپیوتر) مخفف چه کلماتی 

 نام و نام خانوادگی / نام پدر2نام / آدرس شهر )1)

 نام و نام خانوادگی / شهر4نام شماره حساب / شهر )3)

  

 وظیفه دولت پس از تصویب قانون ملی شدن بانکها چه بود؟

 تجدید نظر در ارکان بانکها – تعیین مدیران بانکها2تایید امضاي مدیران ) – تعیین مدیران بانکها1)

  تایید امضاي مدیران – سرپرستی دولت4سرپرستی دولت ) – هماهنگی فعالیت بانکها3)

  

 در معامله رهن دهنده را ........... و طرف دیگر را ............ و مال مورد رهن را .......... گویند

 گروگان – مرتهن – ارتهان2رهنیه ) – مرتهن – راهن1)

  گروگان – راهن – رهنیه4رهنیه ) – ترهین – راهن3)

  

 پس از دریافت کسري صندوق از تحویلدار چه حسابی بستانکار میشود؟

  حساب بستانکاران موقت4صندوق )3بدهکاران موقت )2حساب مشتري )1)

  

 یا چند حساب سپرده سرمایه گذاري مدت دار توسط اشخاص 2افتتاح 

 ..منع قانونی ندارد2ممنوع میباشد )1)

 .با صدور تعهد نامه بالمانع است4مانع است )با ارائه وکیل بال3)

  

 به طور کلی چه کسانی نسبت به دارایی هاي مؤسسه حقوق مالی دارند؟

  مالکین و بستانکاران4بستانکاران و بدهکاران )3مدیران و صاحبان موسسه )2بدهکاران )1)

  



 از طریق فروش سهام بـه مـردم تأمین میکنند؟در اساسنامه کدام شرکت آمده که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را 

  شرکت مختلط غیر سهامی4شرکت سهامی عام )3شرکت مختلط سهامی )2شرکت سهامی خاص )1)

  

 کدام یک از انواع چک در داخل کشور ایران کاربرد ندارد؟

  چک گواهی شده4چک مسافرتی )3چک امینبوس )2چک بسته )1)

  

 ارکان بانک است ریاست آن بر عهدهی کیست؟مجمع عمومی بانکها که یکی از 

  وزیر صنایع و معادن4وزیر امور بازرگانی )3وزیر اقتصاد و دارایی )2وزیر کشور )1)

  

 مؤسساتی که به خرید فروش نوعی خاص یا انواع مواد خـام و کاالهـاي سـاخته شـده اشـتغال دارنـد ..................... گویند

  مؤسسات دولتی4مؤسسات بازرگانی )3مؤسسات تولیدي )2مؤسسات خدماتی )1)

  

 بر اساس اظهار نظر شورایعالی قضایی مادران مجاز به افتتـاح چـه حسـاب هـایی بـراي فرزنـدان صـغیر خـود هستند؟

 حساب جاري2حساب قرض الحسنه پس انداز )1)

 ض الحسنه پس انداز در گردشحساب قر4حساب سپرده سرمایه گذاري مدت دار )3)

  

 از نظر قانون تجارت چه اشخاصی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند

  محجور4متوفی )3مجانین )2اشخاص صغیر )1)

  

 موجودي حساب سپرده سرمایه گذاري مدت دار متوفی به چه کسانی و با رعایت چه شرطی پرداخت میشود؟

 واهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیاتگ ارائه –وراث قانونی 1)

 ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات -اداره مالیات 2)

 وراثت حصر گواهی ارائه –به طلبکاران متوفی 3)

 گواهینامه واریز مالیات -به طلبکاران متوفی 4)

  

 کلمه چک در زبان فارسی به معنی؟

 سند انتقال وجه2نشور و فرمان )مواجب و قباله خانه و باغ و م1)



 در قبال پول به ذینفع داده میشود4استرداد و انتقال وجه تودیع شده )3)

  

 نرخ تنزیل اوراق و اسناد تجاري توسط ..................... تعیین میگردد

  بازرسان قانونی4هیئت مدیره بانک )3شوراي پول و اعتبار )2شوراي عالی بانکها )1)

  

 ز وظایف متصدیان امور بانکی (تحویلداران) نمیباشد؟کدامیک ا

 دریافت انواع قبوض و حوالهجات2انجام کلیه دریافتها و پرداختها )1)

  احراز کامل هویت مشتریان در زمان پرداخت وجه4انجام امور حسابداري شعبه )3)

  

 ابطال و الصاق تمبر مالیاتی مربوط به کدام حساب میباشد؟

 پرده سرمایه گذاري مدت دار توسط غیر از ولی وصی و قیمگشایش حساب س1)

 گشایش حساب سپردهی سرمایه گذاري مدت دار2)

 افتتاح حساب سرمایه گذاري مدت دار توسط ولی قیم و وصی3)

  گشایش حساب براي مهجورین4)

  

 کلیدهاي خزانه بانکها نزد شعب دیگر در چه حسابی بدهکار میشود؟

  حساب کلیدهاي امانی4کلیدهاي امانی )3طرف حسابهاي انتظامی )2حسابهاي انتظامی )1)

  

 اشخاص روشندل، کم سواد و معلولین میتوانند حساب جاري داشته باشند

 بله باید مهر داشته باشند2بله باید مهر و امضاء داشته و شخصی مورد اعتماد )1)

  خیر4خیر چون بیسواد و معلولند )3)

  

 چیست؟» روجی

 پشت نویسی برات به عنوان وثیقه2پشت نویسی برات به عنوان تضمین پرداخت )1)

 پشت نویسی برات جهت انتقال4پشت نویسی برات به عنوان وکالت )3)

  

در اساسنامه کدامیک از شرکت ها ذکر شده که چنانچه دارایی شرکت جهت پرداخـت قـروض شـرکت کـافی نباشد هر یک از 

 ئولشرکاء مس



 پرداخت تمام قروض شرکت است؟

 شرکت تعاونی تولید و مصرف4شرکت سهامی )3شرکت نسبی )2شرکت تضامنی )1)

  

 دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی باید با

 .گردش عملیات دفتر روزنامه مساوي باشد1)

 .جمع مانده هاي بدهکار حسابهاي دفتر کل مساوي باشد2)

 .ر حسابهاي دفتر کل مساوي باشدجمع مانده هاي بستانکا3)

 جمع مانده هاي بدهکار و بستانکار حسابهاي دفتر کل مساوي باشد4)

  

 هدف از ملی کردن بانکها

 حفظ حقوق و سرمایه هاي ملی2ضرورتهاي اجتماعی، اقتصادي و حفظ منابع و مصالح جامعه )1)

 تضمین سپرده هاي مردمی4تضمین باز پرداخت سود و اصل پول )3)

 

 


