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 شماره داوطلبي:       و نام خانوادگي داوطلب:نام 

 دقیقه 161 مذت زمان پاسخگويي:                       111تعذاد سؤال: 

 عنوان مواد امتحاني، تعذاد و شماره سؤاالت
 تب ضوبسُ اص ضوبسُ تؼذاد سؤال هَاد اهتحبًی سدیف

 33 1 33 1ٍ2ثبًىذاسی ثیي الولل -1ٍ2ثبًىذاسی داخلی  1

 45 31 15 التػبد خشد 2

 63 46 15 التػبد والى 3

 75 61 15 سیبؾی 4

 93 76 15 آهبس 5

 115 91 25 صثبى ػوَهی ٍ تخػػی )اًگلیسی( 6

 1317ماه سال  آبان 

 .آظهَى زاضای ًوطُ هٌفی است
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 ّبی ثبًىی چیست؟ًبهِهجٌبی تؼییي ًشخ وبسهضد غذٍس ؾوبًت -1

 ًاهِ( هثلغ ضواًت2 ًاهِ، پس اظ وسط سپطزُ ًمسیهثلغ ضواًت( 1

 ًَع ٍثایك (4 ًاهِضواًت ( ًَع3

سیابل آى هساتْله    103330333سیبل خشیذاسی گشدیذُ است ٍ  105330333ای وِ ثِ لیوت صیبى ًبضی اص فشٍش اثبثِ -2

سیبل فشٍختِ ضَد؛ وذام گضیٌِ است؟ هجلغ فشٍش سفتِ ثِ وذاهیي حسبة هٌظاَس   4330333ضذُ ثبضذ ٍ ثِ لیوت 

 یبثذ؟گشدد ٍ ًْبیتبً هجلغ اثبثِ اص وذاهیي قشیك دَضص هیتسَیِ هیگشدد، صیبى ٍاسدُ اص چِ قشیمی هی

 ضیال/ تستاًىاضاى زاذلی/ ّعیٌِ ول/ شذیطُ استْالن تسّىاض، اهَال هٌمَل اثاثِ تستاًىاض( غس ّعاض) 100.000( 1

 ضیال/ تستاًىاضاى هَلت/ تسّىاضاى زاذلی/ شذیطُ استْالن تستاًىاض، اهَال هٌمَل اثاثِ تسّىاض (غس ّعاض) 100.000( 2

َال هٌمَل تستاًىاض (غس ّعاض) 100.000( 3  ضیال/ تستاًىاضاى زاذلی/ تسّىاضاى زاذلی/ ّعیٌِ استْالن/ شذیطُ استْالن تسّىاض/ اه

 ّىاضاى هَلت/ فطٍش اهَال اثاثِ تستاًىاض/ شذیطُ استْالن تسّىاضضیال/ تستاًىاضاى هَلت/ تس (غس ّعاض) 100.000( 4

ًَیسای، هجلاغ ووتاش سا    دس غَست اختالف هب ثیي اسلبم ػذدی ٍ حشٍفی چه، چٌبًچِ داسًذُ چه ؾوي دطت -3

 تَاًذ اًدبم دّذ؟هكبلجِ ًوبیذ ثبًه چِ الذاهی هی

 تاضس.تاًه هَظف تِ پصیطش ٍ پطزاذت چه هی( 1

 تاضس.هریط تِ لثَل یا ضز چه هیتاًه ( 2

 ( تاًه ًثایس ًسثت تِ پصیطش چه السام ًوایس.3

 تاضس.( تاًه هططٍط تِ تأییس غاحة حساب هریط تِ پصیطش چه هی4

ی چاِ  ػْذُی حسبة اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی غیش همین چگًَِ تؼییي ٍ ثِضبخع دبیص ٍ هذت گشدش سبالًِ -4

 هشخؼی است؟

 تَسظ تاًه هطوعی جوَْضی اسالهی ایطاى -تاضسال یه 3 -ػوسُ فطٍضی( 1

 ضتظتَسظ هؤسسِ اػتثاضی شی -تاضسال یه 4 -( ػوسُ فطٍضی2

 ّای هطتَطتَسظ واًَى هسیطاى ػاهل تاًه -تاضسال یه 3 -( ذطزُ فطٍضی3

 تَسظ تاًه هطوعی ج.ا.ا  -تاضسال یه 3 -ذطزُ فطٍضی( 4

 هأهَسیي تطخیع هبلیبتی اص چِ هدشایی هدبص است؟ی اقالػبت ثِ اسایِ -5

 ( زیَاى هحاسثات4 ( زازیاض3 زازستاى ول( 2 لاضی  ( 1

 ثبضذ0ًشخ رخیشُ اختػبغی هكبلجبت هؼَق هؼبدل 0000000000000000 دسغذ هی -6

1 )10 2 )5/1 3 )20 4 )50-100 

)یىػذ ٍ دٌدبُ ّضاس( سیابل یىای اص    1530333ًمص توجش ای ثب تَاى دس سفتِی لبًًَی؛ هیهستٌذ ثِ وذاهیي هبدُّ -7

 هجبلغ صیشیي سا ًَضت؟

 ضیال. (سیػس هیلیَى) 300.000.000ق.ت      145ی هازُّ( 1

 ضیال. (سیػس هیلیَى) 300.000.000ق.م.م      45ی هازُّ( 2

 ضیال. (هیلیَى )پاًػس 500.000.000ق.م.م      45ی ( هاز3ُّ

 ضیال. (سی هیلیَى) 30.000.000ق.م.م      45ی ( هاز4ُّ

 ثبضذ؟ثٌذی تسْیالت اػكبیی خضء گشٍُ تؼْذات هییه اص ػمَد صیش دس گشٍُوذام -8

 الحسٌِ( لطؼ2 سلف( 1

 جؼالِ  ( 4 ( هطاتح3ِ

 

 2ٍ  1تاًىساضی تیي الولل  -2ٍ  1تاًىساضی زاذلی 
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 سثب اص سَد: صاص ٍخَُ توبیض ثبس -9

ّا تسٍى هطاضوت هستمین غاحة سطهایِ است، لیىي سوَز تواظزُ حاغول اظ تطویوة ػَاهول      ٍضی اظ زاضاییحاغل تْطُضتا ( 1

 تاضس.تَلیس تا یىسیگط هی

گطزز، لیىي سَز تواظزُ حاغول   ّای هطَْز تسٍى هطاضوت هستمین غاحة سطهایِ اعالق هیٍضی اظ زاضایی( ضتا حاغل تْط2ُ

 لیس تا یىسیگط است.اظ تطویة تطذی اظ ػَاهل تَ

گطزز، لیىي سَز تاظزُ حاغل ّای ًمسی تسٍى هطاضوت هستمین غاحة سطهایِ اعالق هیٍضی اظ زاضاییضتا تِ حاغل تْطُ( 3

 اظ تطویة ػَاهل تَلیس تا یىسیگط است.

سوَز تواظزُ هوووَع    گوطزز، لویىي   ّا تسٍى هطاضوت هستمین غاحة سطهایِ اعالق هیٍضی اظ سایط زاضایی( ضتا حاغل تْط4ُ

 ػَاهل تَلیس است.

 ًفغ ٍاحذ چِ هیضاًی است:تسْیالت ٍ تؼْذات والى ثشای ّش ری -13

 ی هؤسسِ اػتثاضی است.ی پایِ% اظ سطهای10ِ( حسالل هؼازل 1

 ی هؤسسِ اػتثاضی است.ی پایِ% اظ سطهای10ِ( هؼازل 2

 اػتثاضی است.ی هؤسسِ ی پایِ% اظ سطهای10ِ( حساوثط هؼازل 3

 ( ّیچىسام4

 ؟گیشًذًوییه اص اضخبظ صیش لشاس وذام "ًفغ ٍاحذری"دس تطخیع هػبدیك  -11

 ( حساتطس هستمل ٍ تاظضس لاًًَی هؤسسِ اػتثاضی1

 تاضٌس.ّا هطتطن هی( اضراظ حمَلی وِ ضئیس ّیأت هسیطُ آى2

 عَض هستمل( ضرع حمیمی یا حمَلی ت3ِ

 حمَلی زاضای ضٍاتظ هالىیتی( اضراظ حمیمی ٍ 4

 ؟گشددًویغَستی اص لحبل ضشػی هستحسي است ٍ سثب تلمی ضشـ دسیبفت صیبدتی؛ دس چِ -12

 غَضت ظیازت تط اغل زیي تپطزاظز.همتطؼ )تستاًىاض( تا ضضایت ٍ ذاضج اظ هفاز لطاضزاز ضلوی ضا تِ( 1

 غَضت ظیازت تطاغل زیي لثَل ًوایس.تِی لطاضزاز ضلوی ضا ( همطؼ )زایي( تا ضضایت ٍ زض هحسٍز2ُ

 غَضت ظیازت تط اغل زیي تپطزاظز.ی هفاز لطاضزاز ضلوی ضا تِ( همتطؼ )هسیَى( تا ضضایت ٍ زض هحسٍز3ُ

 غَضت ظیازت تط اغل زیي تپطزاظز.همتطؼ )هسیَى( تا ضضایت ٍ ذاضج اظ هفاز لطاضزاز ضلوی ضا تِ( 4

 تَاًٌذ تسْیالت هؿبسثِ سا ثشای فؼبلیت خَد دسخَاست ٍ دسیبفت ًوبیٌذ؟هی یه اص غبحجبى هطبغل صیشوذام -13

 ( تَلیسوٌٌسُ لَاظم ذاًگی2 ( عال فطٍش1

 تٌسی هَاز غصایی( تست4ِ ّای سیٌواییوٌٌسُ فیلن( تْی3ِ

 ًحَُ هحبسجِ السبـ دس هؼبهالت السبقی وذام گضیٌِ است؟ -14

1 )    
 

1 
1

 1    
 

 

2)     
 

1 
1

 1    
   

3 )    
 

1 
1

 1    
 4 )    

 

1 
1

 1    
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15-   ِ )یاه   1033303330333هجلاغ  هحبسجِ ول سَد، ثْبی فشٍش ٍ ٍخِ التضام یه فمشُ تسْیالت فشٍش السابقی ثا

ی ّاش  اص هطتشی ٍ سَد تأخیش تأدیِ دسیبفت% دیص23% ثب اخز 12سبل ٍ احتسبة سَد  3هیلیبسد( سیبل ثِ هذت 

 24ثبضذ، لیىي ًخستیي لساف آى ثاب   سیبل هی 2606350333% وِ لسف هبّیبًِ آى ثب هحبسجِ سٍش خذیذ 6لسف 

 است؟ سٍص تأخیش ٍاسیض گشدیذُ است وذاهیي گضیٌِ

 ضیال 312.418 ،ضیال 947.780.000 ،ضیال 162.940.000( 1

 ضیال 318.787 ،ضیال 987.870.000 ،ضیال 156.890.000( 2

 ضیال 412.916 ،ضیال 967.780.000 ،ضیال 158.920.000( 3

 ضیال 314.887 ،ضیال 957.780.000 ،ضیال 157.780.000( 4

 25/11ٍ وساشی تاشاص ساشهبیِ     75/14خابسی  اسلبم ًبهطخع ٍ تؼذیالت ًشخ اسص وطَسی ثب هبصاد تشاص حسابة  -16

 ثبضذ؟هیلیبسد دالس افضایص یبفتِ است، چِ هیضاى هی 4وِ رخبیش اسصی ثِ هیضاى هیلیبسد دالس دس خبیی

 هیلیاضز زالض -5/0( 2 + هیلیاضز زالض5/0( 1

 هیلیاضز زالض -5/7( 4 + هیلیاضز زالض5/7( 3

 اًذ:ضشح صیش اػالم داضتِّبی تجذیل دالس آهشیىب/ فشاًه سَئیس سا ثِصهبى ًشخدٍ ثبًه ّن -17

15-3313/1 spot USD/CHF ثبًه اٍل 

19-3316/1 spot USD/CHF ثبًه دٍم 

 چگًَِ اهىبى آسثیتشاط ٍخَد داسد؟

 ذطیس زالض آهطیىا اظ تاًه زٍم ٍ فطٍش آى تِ تاًه اٍل( 1

 ذطیس زالض آهطیىا اظ تاًه اٍل ٍ فطٍش آى تِ تاًه زٍم  ( 2

 ( ذطیس فطاًه سَئیس اظ تاًه اٍل ٍ فطٍش آى تِ تاًه زٍم3

 ( اهىاى آضتیتطاغ ٍجَز ًساضز.4

 (Multi Exchang Rate System)ّبی هتؼذد اسصی دس ًظبم ًشخ -18

 ًوایس.زاضتي ًطخ تطاتطی اضظّای تیگاًِ تا پَل هلی وٌتطل ٍ هساذلِ هیتاًه هطوعی هسیطیت اضظ ضا تا ثاتت ًگِ( 1

 تاضس.( ًطخ تطاتطی پَل هلی تِ سثسی اظ چٌس اضظ ٍاتستِ هی2

 گطزز.( ًطخ تطاتطی تا تَجِ تِ ػطضِ ٍ تماضا زض تاظاض تؼییي هی3

 گطزز.ّای ثاتت تا پَل هلی ٍلی هتفاٍت اظ یىسیگط اػالم هیتطای هماغس ٍ هػاضف گًَاگَى التػازی ٍ اجتواػی ًطخ (4

سشسسایذ واَدي آى    واِ ّفتابد ٍ دٍ سٍص اص   325/131% دس لیوات  2ثشای خشیذ دُ هیلیَى اٍساق یَسٍ ثب وَدي  -19

 گزضتِ است چِ هیضاى یَسٍ ثبیست دشداخت؟

 یَضٍ 10.625.000( 4 یَضٍ 10.425.000( 3 یَضٍ 10.142.500( 2 یَضٍ 10.102.500( 1

 
 هحل اًدبم هحبسجبت:
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 ثبصاس ًمذی تَسف سٍیتشص چٌیي اػالم ضذُ است:وِ ًشخ ثشاثشی دالس آهشیىب/ یي طادي دس دس خبیی -23

28-23/115 spot USD/JPY ًشخ سٍیتشص 

 ّبی ثبصاس همبیسِ ًوبییذ0ضشح صیش سا ثب ًشخّبی دٍ ثبًه ثًِشخ

29-24/115 spot USD/ JPY ثبًه اٍل 

27-22/115 spot USD/ JPY ثبًه دٍم 
 

 تاضٌس.فطٍضٌسُ زالض آهطیىا هی( تاًه اٍل ذطیساض زالض آهطیىا ٍ تاًه زٍم 1

 تاضٌس.( تاًه اٍل فطٍضٌسُ زالض آهطیىا ٍ تاًه زٍم ذطیساض زالض آهطیىا هی2

 تاضٌس.ّای تاظاض تْتط هیّای تاًه اٍل اظ ًطخ( ًطخ3

 تاضٌس.ّای تاظاض تْتط هیّای تاًه زٍم اظ ًطخ( ًطخ4

 سسذ؟ًظش هیاضتجبّی ثِآیب دس خذٍل لیوت سٍص اٍساق لشؾِ دس ریل  -21
 ًَع اٍساق لیوت سٍص وَدي سشسسیذ ثبصدّی

 الف 925/133 5/2% 3 25/2%
 ة 713/99 3% 4 15/3%

 ج 133 2% 2 2%
 

  اضتثاّی ٍجَز ًساضز. (4 "ب"( اٍضاق ًَع 3 "الف"( اٍضاق ًَع 2 "ج"اٍضاق ًَع ( 1

ِ ٍ سَآح دَیٌت یه هبِّ آى تَسف دٍ ثبًه ّندس ثبصاسّبی اسصی ًشخ ثشاثشی دالس آهشیىب/ یي طادي  -22 غاَست  صهبى ثا

 صیش اػالم ضذُ است0 

23-13/125 USD/JPY 23/115-33  :ثبًه دٍم USD/JPY ثبًه اٍل: 

              14-23 Swap Margin         12-18 Swap Margin  

 وٌیذ؟ثبضیذ، وذام ثبًه سا اًتخبة هیاگش لػذ اًدبم سَآح )خشیذ ٍ فشٍش( دُ هیلیَى دالس آهشیىب داضتِ 
 

 ( تفاٍتی ًساضز4 زّین( آضتیتطاغ اًوام هی3 اٍل( تاًه 2 زٍم( تاًه 1

 ثبضذ:ضشح صیش هیّب ثِدس ثبصاس اسصی ًشخ ثشاثشی یَسٍ/ دالس آهشیىب ٍ ًشخ ثْشُ سِ هبِّ آى -23

      35-2125/1 spot EUR/USD 

   75/1-53/1    month USD Deposit 

375/3-25/3    month EUR Deposit 

 ثبضذ؟ٍؾؼیت ایي دٍ اسص دس هؼبهالت سلف سِ هبِّ ًسجت ثِ ّن چگًَِ هی

 ( یَضٍ زض وسطی ٍ زالض آهطیىا زض فعًٍی2 تاضس.هفطٍضات یاز ضسُ تطای پاسد وافی ًوی( 1

 فعًٍیزالض آهطیىا زض وسطی ٍ یَضٍ زض ( 4 تاضٌس.( ّط زٍ اضظ لَی ٍ زض فعًٍی هی3

 

 هحل اًدبم هحبسجبت:
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ثبًىی است وِ ثٌب ثِ دسخَاست 0000000000000000 تأییذ خاَد سا   (Silent Confirmation)ثبًه تأییذ وٌٌذُ هسىَت  -24

 افضایذ0ثش اػتجبس هی

 ( ذطیساض2 وٌٌسُ اػتثاضتاًه گطایص( 1

 وٌٌسُ اػتثاض( تاًه هؼاهل4ِ فطٍضٌسُ  ( 3

 ثبضذ؟الوللی غحیح هیاتبق ثبصسگبًی ثیي 633وذام ػجبست قجك همشسات هتحذالطىل اػتجبس اسٌبدی ًطشیِ ضوبسُ  -25

ِ اػتثاض اسٌازی تٌا تِ هاّیت ذَز هؼاهلِ( 1 هثٌوای گطوایص اػتثواض لوطاض      ای جسا اظ لطاضزاز فطٍش یا سایط لطاضزازّایی وو

 .تاضسگیطًس، هیهی

تاضس ظیطا تطاساس لوطاضزاز فوطٍش تویي ذطیوساض ٍ     ای هٌفه اظ لطاضزاز فطٍش ًوی( اػتثاض اسٌازی تٌا تِ هاّیت ذَز هؼاهل2ِ

 فطٍضٌسُ تٌظین ضسُ است.

ُ تاضوس زض ًتیووِ جعئوی الیٌفوه اظ اػتثواض      ای تِ لطاضزاز فطٍش ٍ یا سایط لطاضزازّوا ضوس  ( اگط زض هتي اػتثاض اسٌازی اضاض3ُ

 تاضس.اسٌازی هی

 ( ّیچىسام4

وِ خسابست  % غبدس ضذُ ثبضذ، دس غَستی5ٍ ثب دسغذ فشاًطیض  Bاگش یه ثیوِ ًبهِ حول وبال، تحت ضشایف ولَص  -26

 است؟% اسصش ول وبال ثبضذ، ضشوت ثیوِ هسئَل دشداخت چِ دسغذی اص خسبست 12هیضاى ٍاسدُ ثِ وبال ثِ

1 )7% 2 )5% 3 )12% 4 )17% 

الوللی سٌذ حول حبٍی ضاشایكی  اتبق ثبصسگبًی ثیي 633قجك همشسات هتحذالطىل اػتجبس اسٌبدی ًطشیِ ضوبُ  -27

 ............... . "هحتَیبت ثشقجك اظْبس فشٍضٌذُ"ٍ  "ثبسگیشی ٍ ضوبسش تَسف فشٍضٌذُ"اص لجیل

 است.وِ ذطیساض تپصیطز تالهاًغ زض غَضتی( 1

 ( غیطلاتل لثَل است.2

 وِ اػتثاض اسٌازی استثٌاً اجاظُ زازُ تاضس لاتل لثَل است.( زض غَضتی3

 لاتل لثَل است.( 4

ضَد، توبم یب ثخطی اص هجلغ اػتجبس سا یه اص اًَاع هختلف اػتجبسات اسٌبدی ثِ فشٍضٌذُ اخبصُ دادُ هیدس وذام -28

 ًوبیذ؟دشداخت، دسیبفت ػٌَاى دیصثِ

1 )Revolving L/C 2 )Transit L/C 

3 )Transferable L/C 4) Red Clause L/C    

 
 هحل اًدبم هحبسجبت:

  

 2ٍ  1تاًىساضی تیي الولل  -2ٍ  1تاًىساضی زاذلی 
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هیالدی، فشٍضٌذُ ٌّگبهی ثاِ تؼْاذ    2313ایٌىَتشهض سبل  DAP (Deliverd At Place)دس هجٌبی تحَیل دس هحل  -29

 خَد دس تحَیل وبال ػول ًوَدُ است وِ:

ّای هطتَط توِ حوول ٍ ترلیوِ    واال اظ ٍسیلِ ًملیِ زض همػس تؼییي ضسُ ترلیِ ٍ زض اذتیاض ذطیساض لطاض گیطز. ولیِ ضیسه( 1

 ػْسُ فطٍضٌسُ است.واال تا هحل تؼییي ضسُ تِ

ّای ٍسیلِ حول ٍ آهازُ ترلیِ زض هحل تؼییي ضسُ زض همػس زض اذتیاض ذطیساض لطاض گیطز. فطٍضٌسُ ولیِ ضیسهواال ضٍی ( 2

 پصیطز.هطتَط تِ حول واال تا هحل تؼییي ضسُ ضا هی

حوول  ّای هطتَط توِ  ( واال اظ ٍسیلِ ًملیِ زض همػس تؼییي ضسُ ترلیِ ٍ زض اذتیاض ذطیساض لطاض گیطز. فطٍضٌسُ ولیِ ضیسه3

 پصیطز.واال تا هحل تؼییي ضسُ ضا هی

ّوای  ( واال ضٍی ٍسیلِ حول ٍ آهازُ ترلیِ زض هحل تؼییي ضسُ زض همػس زض اذتیاض ذطیساض لطاض گیوطز ٍلوی ولیوِ ضیسوه    4

 هطتَط تِ حول ٍ ترلیِ واال تا هحل تؼییي ضسُ ضا تپصیطز.

 ی است:لشاسداد "Refinance"لشاسدادّبی تأهیي هبلی سیفبیٌبًس  -33

ّای زٍ وطَض ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ وِ زٍلت وطَض ذطیساض تؼْس پطزاذت زض سطضسیس ضا تضوویي ًووَزُ ٍ ضوطوت    تیي تاًه( 1

 ضا تط ایي اساس تیوِ ًوَزُ است.تیوِ غازضاتی وطَض فطٍضٌسُ آى

ضا پس اظ هست تؼیویي ضوسُ زض   ( تیي ذطیساض ٍ فطٍضٌسُ وِ اػتثاض اسٌازی تطآى اساس گطایص یافتِ ٍ فطٍضٌسُ ٍجِ اسٌاز 2

 زاضز.اػتثاض زضیافت هی

ًفوغ  زاض وِ تاًه ٍجِ اسٌاز هؼاهلِ ضسُ ضا تٌعیل ًوَزُ ٍ اضظش فؼلی آى ضا تِ شیًفغ اػتثاض اسٌازی هست( تیي تاًه ٍ شی3

 پطزاظز.اػتثاض هی

عثك ضطایظ لطاضزاز پس اظ هست هؼیٌی ٍجوِ   تیي تاًىی وِ تاًه اػتثاضزٌّسُ ًسثت تِ پطزاذت ٍجِ اسٌاز اػتثاض السام ٍ( 4

 زاضز.پطزاذتی ضا اظ تاًه گیطًسُ اػتثاض زضیافت هی

 

 
  

 2ٍ  1تاًىساضی تیي الولل  -2ٍ  1تاًىساضی زاذلی 
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 یبثذ؟یه اص هَاسد صیش، دسآهذ ول وبّص هیدس وذام -31

 ( لیوت واّص یاتس ٍ تماضا وطص ٍاحس زاضتِ تاضس.2 لیوت واّص یاتس ٍ تماضا تا وطص تاضس.( 1

 ( لیوت افعایص یاتس ٍ ػطضِ تا وطص تاضس.4 افعایص یاتس ٍ تماضا تا وطص تاضس.لیوت ( 3

100  غَست اگش خف ثَدخِ ثِ -32  
1

4
یاه  غَست وذامدٍ ثشاثش ضَد، خف ثَدخِ ثِ Yثبضذ ٍ لیوت وبالی   

 آیذ؟اص تَاثغ صیش دس هی

1 )  100  2  2)   50  
1

8
  

3 )  100  
1

2
  4 )  200  

1

8
  

 غَست وبهالً ػوَدی ثبضذ، هبلیبت ثش ٍاحذ سا:تمبؾب ثِ اگش تبثغ -33

 تواهاً تماضا وٌٌسُ تایس تپطزاظز.( 2 وٌٌسُ تایس تپطزاظز.تواهاً ػطضِ( 1

 پطزاظز.( تیطتط تماضاوٌٌسُ هی4 وٌٌسُ ٍ ّن تماضاوٌٌسُ تایس تپطزاظز.( ّن ػطض3ِ

 آٍسد،دست هیالتػبدی ثِوِ یه ثٌگبُ دس ثبصاس سلبثت وبهل، سَد ٌّگبهی -34

 سَز حساتساضی هوىي است غفط تاضس.( 1

 آیس.ضًَس ٍ لیوت تؼازلی پاییي هیّای جسیس ٍاضز تاظاض هیتٌگاُ( 2

 تاضس.( لیوت ووتط اظ ّعیٌِ هتغیط ول هی3

 ضٍز.ضًَس ٍ لیوت تؼازلی تاال هیّای هَجَز اظ تاظاض ذاضج هی( تٌگا4ُ

0 5  022    اگش تبثغ ّضیٌِ ول ثلٌذهذت ثٌگبُ سلبثتی  -35 ثبضذ، دس تؼبدل ثلٌذهذت ثٌگابُ ٍ   3 0 

 ثبضذ؟غٌؼت سلبثتی، همذاس تَلیذ ثٌگبُ چمذس هی

1 )3 2 )2 3 )200 4 )25/1 

 وِ تَلیذ ول دس حذاوثش است همذاس تَلیذ ًْبیی:دس تبثغ تَلیذ ثب یه ًْبدُ هتغیش، صهبًی -36

 ( هٌفی است4 ( حسالل است3 غفط است ( 2 حساوثط است( 1

 وبالی دست وبالیی است وِ: -37

 یاتس.تا افعایص زضآهس همساض تماضای آى افعایص هی( 1

 یاتس.تا افعایص زضآهس همساض تماضای آى واّص هی( 2

 ( هَضز تماضای افطاز ون زضآهس است.3

 یاتس.واّص هی( تا افعایص لیوت همساض تماضا تطای آى 4

 غَست صیش دادُ ضذُ است0 هٌكمِ التػبدی تَلیذ وذام است؟ّبی تَلیذ هتَسف ٍ ًْبیی ثِضىل هٌحٌی -38

 

 

 

 است. A  ٍB( تیي 2 است. C  ٍD( تیي 1

 است. D( تاالتط اظ 4 است. B  ٍC( تیي 3

 

 هحبسجبت:هحل اًدبم 

  

 التػاز ذطز

D  L 
A B C 
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3    تبثغ ّضیٌِ  -39   2 ّضیٌِ ثبثت ول ٍ ّضیٌِ هتغیاش وال    2  هفشٍؼ است0 دس همذاس  10   

 تشتیت چمذس است؟ثِ

1 )10  ٍ16 2 )10  ٍ6 3 )16  ٍ10 4 )6  ٍ16 

 هفشٍؼ است: 53اقالػبت صیش ثشای یه ثٌگبُ دس سكح تَلیذ  -43

Min AVC=53  Min AC=83  SMC=133 

 ثبضذ، وذام گضیٌِ دسست است؟ 63اگش لیوت ثٌگبُ 

 ضَز.ٍاحس ظیاى ٍ تؼغیل هی 20( تٌگاُ 2 زّس.ٍاحس سَز ٍ تِ تَلیس ازاهِ هی 10تٌگاُ ( 1

 زّس.ٍاحس سَز ٍ تِ تَلیس ازاهِ هی 40( تٌگاُ 4 زّس.ٍاحس ظیاى ٍلی تِ تَلیس ازاهِ هی 20تٌگاُ ( 3

یبثذ0 ایي هكلت ثیبًگش وذام ًىتِ وبّص یبثذ، اهىبى هػشف ثیطتش اص ّوِ وبالّب افضایص هیچٌبًچِ لیوت ثشًح  -41

 اص لبًَى تمبؾبست؟

 اثط زضآهسی  ( 2 ًعٍلی تَزى هٌحٌی تماضا( 1

 ( اثط جاًطیٌی4 ( هغلَتیت ًْایی ًعٍلی3

دسآهذ هتمبؾیبى ثش همذاس تؼابدلی  وطص ٍ تمبؾبی آى داسای ضیت هٌفی است0 افضایص ػشؾِ وبالیی وبهالً ثی -42

 ثبصاس چِ اثشی داسد؟

 ( اظْاضًظط هیسط ًیست.2 ( ّیچ تأثیطی ًساضز.1

 زّس.ضا واّص هی( آى4 زّس.ضا افعایص هی( آى3

 ًضٍلی است؟ ّوَاسُّبی تَلیذ یه اص اًَاع ّضیٌِهٌحٌی وذام -43

 ثاتت( ّعیٌِ هتَسظ 2 هتغیط( ّعیٌِ هتَسظ 1

 ( ّعیٌِ ًوایی4 ول( ّعیٌِ 3

 گَیٌذ:ثشاثش ضَد، دس ایي غَست هی 5/1چٌبًچِ ّوِ ػَاهل تَلیذ سا دٍ ثشاثش وٌین ٍ هیضاى تَلیذ ول -44

 ( تاظزُ ًسثت تِ همیاس فعایٌسُ است.2 تاظزُ ًسثت تِ همیاس ثاتت است.( 1

 تاضس.پصیط ًوی( تا اعالػات فَق اظْاضًظط اهىاى4 تاظزُ ًسثت تِ همیاس واٌّسُ است.( 3

 فشٍضذ؟تش هیاًحػبسگشی وِ اهىبى اػوبل تجؼیؽ لیوت دس دٍ ثبصاس سا داسد دس وذام ثبصاس وبالی خَد سا گشاى -45

 زض تاظاضی وِ وطص تماضا زض آى ووتط است.( 2 زض تاظاضی وِ ضیة هٌحٌی تماضا زض آى ووتط است.( 1

 زض تاظاضی وِ وطص تماضا زض آى تیطتط است. (4 ( زض تاظاضی وِ وطص ػطضِ زض آى تیطتط است.3

 

 هحل اًدبم هحبسجبت:

 

 

 

  

 التػاز ذطز
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22  غَست اگش تبثغ هػشف یه خبهؼِ ثِ -46  اًذاص آى خبهؼِ ػجبستست اص:ثبضذ، تبثغ دس  75 0 

1 )   22  0 25  2 )   22  1 75  

3 )  22  0 25  4 )   22  0 75  

 تش است؟ٍؾؼیت ثِ دام ًمذیٌگی ًضدیهدس التػبد والى وذام  -47

 افمی تاضس. IS( هٌحٌی 2 افمی تاضس. LM( هٌحٌی 1

 ػوَزی تاضس. IS( هٌحٌی 4 ػوَزی تاضس. LM( هٌحٌی 3

 ضَد خضئی اص اسصش افضٍدُ وبسخبًِ ًیست؟یه اص هَاسد صیش وِ تَسف یه وبسخبًِ تَلیذ خَدسٍ دشداخت هیوذام -48

 ( پطزاذت تاتت حمَق واضگطاى2 ّای تطشاستْالن زستگاُپطزاذت تاتت جثطاى ( 1

 پطزاذت تاتت ذطیس الستیه اتَهثیل( 4 ( پطزاذت تاتت اجاضُ واضذا3ًِ

ثبضاذ ٍ ثاب فاشؼ     153ثَدُ ٍ همذاس هبلیبت هسابٍی   1433، همذاس هػشف 2333اگش دس سكح دسآهذ هلی تؼبدلی  -49

 تشتیت ثشاثشًذ ثب:گزاسی ثِاًذاص ٍ سشهبیِتَاصى ثَدخِ دٍلت، همذاس دس

1 )350  ٍ450  2 )600  ٍ600 

3 )450  ٍ450  4 )450  ٍ350 

 چٌبًچِ هیل ًْبیی ثِ هػشف ثیطتش ثبضذ، اثشثخطی سیبست: -53

 ضَز.( هالی ٍ پَلی ووتط هی2 ضَز.( هالی ٍ پَلی تیطتط هی1

 ضَز.ووتط، ٍلی اثطترطی سیاست پَلی تیطتط هی ( هالی4 ضَز.( هالی تیطتط، ٍلی اثطترطی سیاست پَلی ووتط هی3

 خب ضَد:ّبی وبسگشی خبثِوبس یب فطبس اتحبدیِدلیل تغییش توبیل ثِاگش هٌحٌی ػشؾِ ًیشٍی وبس، ثِ -51

 وٌٌس.( زستوعز اسوی ٍ اضتغال زض یه جْت تغییط هی2 وٌٌس.ّا ٍ تَلیس زض یه جْت تغییط هیلیوت( 1

 وٌٌس.ّای هرالف تغییط هیزستوعز اسوی ٍ اضتغال زض جْت( 4 وٌٌس.زض یه جْت تغییط هیّا ٍ اضتغال ( لیوت3

 ثب تَخِ ثِ ًظشیِ تمبؾبی دَل فشیذهي، ثب افضایص ًشخ تَسم، تمبؾبی حمیمی: -52

 یاتس.( پَل افعایص هی2 یاتس.( پَل واّص هی1

 هاًس.هی ( اٍضاق لطضِ، تسٍى تغییط4 یاتس.( اٍضاق لطضِ افعایص هی3

 دّذ؟یه اص حبالت صیش سٍی هییه سیبست هبلی اًمجبؾی دس وذام -53

 افعایص ًطخ هالیات   (2 واّص هیعاى اػتثاضات تاًىی( 1

 ( اًتطاض اٍضاق لطضِ تَسظ تاًه هطوعی4 ( واّص ًطخ هالیات3

 ضَد وِ:ثشاسبس هذل ویٌضی، یه سیبست هبلی اًجسبقی هَخت هی -54

 یاتس.( ًطخ تْطُ افعایص ٍلی هحػَل واّص هی2 وٌس.واّص ٍلی هحػَل افعایص پیسا هیًطخ تْطُ ( 1

 ( ًطخ تْطُ ٍ هحػَل واّص یاتٌس.4 ًطخ تْطُ ٍ هحػَل تؼازلی افعایص پیسا وٌس.( 3

 

 هحل اًدبم هحبسجبت:

  

 التػاز والى
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 ثبضذ: MPC  ٍ95/3;APC;8/3اگش  -55

1 )05/0 =MPS  ٍ05/0= APS05/0( 2 تَز. ذَاّس =MPS  ٍ2/0= APS.ذَاّس تَز 

3 )2/0 =MPS  ٍ2/0= APS.2/0 (4 ذَاّس تَز =MPS  ٍ05/0= APS.ذَاّس تَز 

 وٌذ وِ:ضىبف سوَدی ٌّگبهی ثشٍص هی -56

 ػطضِ ول تیطتط اظ تماضای ول تاضس.( 1

 وٌس.زضجِ تاللی  45( ذظ هراضج ول زض سوت ضاست تَلیس زض سغح اضتغال واهل تا ذظ 2

 زضجِ تاللی وٌس. 45ذظ هراضج ول زض سوت چپ تَلیس زض سغح اضتغال واهل تا ذظ ( 3

 تط لغغ وٌس.( ذظ هراضج ول، هٌحٌی ػطضِ ول ضا زض سغح لیوت پاییي4

 یه اص هفبّین صیش سبصگبس است0هسألِ تٌبلؽ خسّت ثب وذام -57

 هػطف تیطتطی ذَاٌّس زاضت. اًساظ ذَز ضا افعایص زٌّس زض آیٌسُاگط ذاًَاضّا پس( 1

 اًساظ ذَز ضا افعایص زٌّس تَلیس افعایص ذَاّس یافت.( اگط ذاًَاضّا پس2

 ّا افعایص ذَاّس یافت.اًساظ آى( اگط ذاًَاضّا هػطف ذَز ضا واّص زٌّس پس3

 اًساظ ول واّص ذَاّس یافت.اًساظ تگیطًس پساگط ذاًَاضّا تػوین تِ افعایص پس( 4

ّبی اًدبم وبس ثیىبس ضَد چِ ًاَع ثیىابسی دس التػابد    چٌبًچِ ًیشٍی وبس ثِ دالیلی ًظیش هىبًیضُ ضذى سٍش -58

 ایدبد ضذُ است؟

 ای( زٍض4ُ ( فػلی3   ساذتاضی (2 اغغىاوی( 1

غاَست ثاب چاِ    تش اص دسآهذ هلی دس سكح اضتغبل وبهل ثبضاذ دس ایاي  چٌبًچِ تمبؾبی هَخَد دس خبهؼِ دبییي -59

 ای هَاخِ ّستین؟دذیذُ

 ( ضىاف تَضهی2 ( ضىاف ضوَزی1

 ( ضىاف اًتظاضات تَضهی4 تَضهی -( ضىاف ضوَز3

 یه اص اتفبلبت صیش، توبیل ثِ ایدبد فطبس تَسهی داسد؟هؼوَالً وذام -63

 ّای تواضی( ذطیس اٍضاق لطضِ زٍلتی تَسظ هطزم اظ تاًه2 ّای تواضی تِ ًگْساضی شذایط اضافیافعایص توایل تاًه( 1

سظ تاًه هطوعی اظ تاًه (4 ( ذطیس اٍضاق لطضِ زٍلتی تَسظ هطزم اظ تاًه هطوعی3 ٍلتی َت ِ ز ضاق لطض   ّای تواضیذطیس ٍا

 

 

 هحل اًدبم هحبسجبت:
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3 √ دس ساثكِ  T، همذاس 1/72       1/03       100/55  اگش  -61

 4  چمذس است؟   10 

1 )41/1 2 )41/2 3) 41/3 4 )41/4 

     اگش  -62
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 3   -3 2   

 2-9
 چمذس است؟ 

1 )3 2 )1 3 )2 4 )4 

     اگش  -64
- 2

2
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0   1-            -}     وذام گضیٌِ دس هَسد تبثغ -68
1         0   1  
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ّبی هزوَس اص ػذد است ٍ هدوَع تَاى دٍم اختالف دادُ 63ثشاثش  3دادُ آهبسی اص ػذد  33ّبی هدوَع اًحشاف -76

 چمذس است؟ّب است0 ؾشیت تغییشات ایي دادُ 116ثشاثش  5

1 )4/3 2 )3/3 3 )5/3 4 )6/3 

ػاذدی       2-      ثیطتش است0 دس ایي غَست  Bاص احتوبل سخ دادى دیطبهذ  Aاحتوبل سخ دادى دیطبهذ  -77

 00000000000000 است0

 ( حمیمی همذاس4 تَاى تؼییي وشد0( ًوی3 ( هثجت2 ( هٌفی1

 چمذس است؟    |   همذاس  {2,3}  ٍ  {1,2}  دس تبثغ احتوبل صیش اگش  -78

3 2 1 x 

 احتوبل 1/3 8/3 1/3

 25/3( 4 5/3( 3 ( غفش2 ( یه1

 ّب چمذس است؟دس خذٍل فشاٍاًی تدوؼی صیش هیبًگیي دادُ -79

 هشوض دستِ 7 8 9

 فشاٍاًی تدوؼی 8 34 45
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 چگًَِ است؟ هیبًگیي ثبضذ تَصیغ<هیبًِ <اگش دس یه تَصیغ هذ -83

 تش اص ًشهبل( وطیذ4ُ ( چَلِ ثِ ساست3 ( هتمبسى2 ( چَلِ ثِ چخ1

ِ     5ٍ هیضاى دلت ثشآٍسد  23ای اگش اًحشاف هؼیبس خبهؼِ -81 دسات آٍسدى  ثبضذ، حذالل تؼاذاد ًوًَاِ الصم ثاشای ثا

  1/96 3/325  دسغذی هیبًگیي وذام است؟  95فبغلِ اقویٌبى 

1 )62 2 )157 3 )8 4 )347 
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)حدن ًوًَِ( اص یه خبهؼِ ًشهبل هفشٍؼ است0 همذاس آهابسُ آصهاَى ثاشای     13  ٍ  15   ،  63 ̅ اقالػبت  -82

   3 فشؾیِ 
 وذام است؟ 133 2

1 )25/23 2 )35/1 3 )15 4 )6 

ثیواِ ًبهاِ    2سٍص،  5واِ دس  فشٍضاذ0 احتوابل ایاي   ثیوِ ًبهِ هی 2قَس هتَسف دس ّش سٍص یه ضشوت ثیوِ ثِ -83

 ثفشٍضذ، چمذس است؟

1 )53 -13 2 )2 -5 3 )53 -5 4 )2 -13 

ثاَدُ   2433ثاب اًحاشاف هؼیابس     136533اًذ هیبًگیي لسف هبّیبًِ دشداختی تَسف افشادی وِ ٍام هسىي گشفتِ -84

 ثَدُ است0 184533تب  88533گیشًذگبى ثیي ّبی ٍاماست0 حذالل چِ ًسجتی اص لسف

 دسغذ 43( 4 دسغذ 65( 3 دسغذ 53( 2 دسغذ 75( 1

 ؟ثبضذًویّبی غحیح یه اص گضیٌِثبضذ، وذام 3/5      ٍ  3/4     دٍ دیطبهذ ًبسبصگبس ٍ   A  ٍBاگش  -85

1 )         3 2 )       3/9 

3 )      3/6 4 )        3/6 

  ٍ ٍاسیبًس  20   ای هیبًگیي اگش دس خبهؼِ -86
ثشاثاش   X2;Y+33ثش قجك ساثكاِ   Yثبضذ، ؾشیت تغییشات 49 2

 است ثب:
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 ثشاثش است ثب: Cov(x,y)غَست صیش است0 همذاس ثِ X  ٍYتبثغ احتوبل هطتشن دٍ هتغیش تػبدفی  -88

2 1 Y 
X    

2/3 4/3 3 

1/3 3/3 1 

1 )32/3- 2 )32/3 3 )42/3 4 )22/3 

ثبضاذ، هماذاس اًحاشاف     0/9772  5    ٍ  25داسای تَصیغ ًشهبل ثب هیبًگیي  Xٍ  0/0228 (2-  ) اگش  -89

 ثشاثش است ثب: Xهؼیبس 

 15( 4 5( 3 ( غفش2 13( 1

ّب دس دٍ ًوًَِ ثب ّبی ًبهؼلَم ٍلی ثشاثش، آهبسُ آصهَى ثشای همبیسِ هیبًگیيدس دٍ خبهؼۀ آهبسی ًشهبل ثب ٍاسیبًس -93

 اص ّش خبهؼِ، داسای چِ تَصیؼی است؟ 1  2ٍ حدن 

1  )t  2 2-2  1 ثب دسخِ آصادی )F  1-2 ثب دسخِ آصادی   ٍ  1-1 

 2  1 ثب دسخِ آصادی t( 4 2  1 ( وبی دٍ ثب دسخِ آصادی 3
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19- It was so crowded that I had to stand in the meeting last night. There was no …… seat 

over there. 

1) vocation 0) vacant 

3) vacancy 4) vacation 

19- Economists believe the biggest challenge in an economy is that resources are ………. not 

abundant. 

1) scarcity 0) scared 

3) scarcely 4) scarce 

19-To our surprise, our names were………….. from the list of participants. Therefore, we 

could not attend the meeting. 

1) eliminated 0) added 

3) registered 4) permitted 

19-The general manager asked his secretary to ………. the agenda among the audience 

before the conference formally started. 

1) circular 0) circus 

3) circulate  4) circulation 

19- In …………. banking, all sorts of banking services are provided for customers. 

1) corporate 0) universal  

3) retail 4) global 

19- This ratio measures the efficiency of a business assets in generating revenue. 

1) asset capacity 0) asset value 

3) asset turnover  4) asset coverage 

19- The cost of using sources for a certain purpose which is measured by the benefit lost by 

not using them in their best alternative is called …………… . 

1) variable cost 0) opportunity cost  

3) fixed cost 4) alternative cost 

19- Our company has always been ……….. since its assets equal its liabilities. 

1) solvency 0) resolve 

3) solve 4) solvent  

11-To secure the repayment of loans, banks take heavy ……….. from borrowers. 

1) colloction 0) collateral  

3) collaboration 4) collection 

911-In an unstable economic situation, doing business is very difficult because prices 

………… very frequently. 

1) variety 0) various 

3) flowing 4) fluctuate  

919- It is the process of reducing value of an asset to zero over a certain number of years. 

1) Depreciation 0) Appreciation 

3) Deduction 4) Reduction 

 

 ظتاى ػوَهی ٍ ترػػی )اًگلیسی(
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919- When two companies combine to form one new company, it is called a ………… . 

1) holding 0) combination 

3) merger  4) composition 

919- All stocks, shares and bonds can collectively be called ………… . 

1) gilts 0) securities  

3) equities 4) promissory 

919- The system has been designed to give the user quick and easy ….. to the required data. 

1) accept 0) alternative 

3) document 4) access  

919-They have devised a model that can be used to …….. the risk of bank failures on a 

timely basis. 

1) benefit 0) evaluate  

3) schedule 4) injure 

919-To …….... the quality of their services, they employed some younger, more enthusiastic 

clerks. 

1) enhance 0) remove 

3) network 4) cooperate 

919- ………. income and increasing expenses meant that the working class could no longer 

afford to even lead a normal life. 

1) Diminishing 0) Equating 

3) Compensating 4) Implementing 

919- He rose quickly through the organizational ……… to become the bank's chief 

executive officer. 

1) commodity 0) infrastructure 

3) incentive 4) hierarchy  

911-The private ………. is a key stakeholder in both urban and economic development, 

being a major contributor to national income. 

1) index 0) sector  

3) scope 4) partner 

991-The company said the debt was ………… during its acquisition of nine individual 

businesses. 

1) fluctuated 0) accumulated  

3) violated 4) undergone 

999-The payment is credited to the----------------------'s account in case he offers a 

suitable means of identification. 

1) repossession 0) transaction 

3) beneficiary  4) monetary 

999- One of the central features of the industrial revolution was a dramatic increase 

in---------------production. 

1) vice versa 0) et cetera  

3) vis-à-vis 4) per capita  

 ظتاى ػوَهی ٍ ترػػی )اًگلیسی(
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999-An effective manager must be able to----------------------conflict, whether between 

individuals or groups. 

1) delegate 0) install 

3) resolve  4) achieve 

999-Before starting the project, a study must be done of its---------------------. Can they 

run it? 

1) feasibility  0) sterility 

3) emotionality 4) accountability 

999-Standards of performance in revenues and costs must be properly------------------

and well-defined.  

1) overstated 0) invested 

3) deviated  4) determined  
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