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آزمون استخدامی آزمایشی آزمون اسامی آزمایشی شما

بخشی از بسته ویژه سواالت استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران
ره – 1آمادگی برای آرمونهای استخدامی شماره – 1آمادگی برای آرمونهای استخدامی

www.estekhdam-bartar.com
موفقیت روز افزون شما آرزوی قلبی ماست

اخطار
این مجموعه حاصل تالش چندین ماهه تیم آموزشی استخدام برتر در تهیه  ،تایپ تک تک سواالت  ،تدوین و
پاسخگویی به سواالت می باشد  .لذا هرگونه انتشار رایگان فایل  ،حذف آرمها و حذف جمله پاسخ کارشناس
استخدام برتر و جایگزین کردن جمله پاسخ کارشناس سایت مربوطه خود و سودجویی مجانی از تالش طاقت
فرسای چندین ماهه سایت استخدام برتر پیگرد قانونی خواهد داشت.
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لطفا اگر برای سواالت جواب دیگری را درست تشخیص می دهید با ذکر متن سوال و جواب پیشنهادیتان و یا
با ذکر صفحه و شماره سوال مربوطه و جواب پیشنهادیتان به ایمیل
ما را یاری نمایید.

info@estekhdam-bartar.com
متشکریم

.........................................اطالعات اقتصادی (سواالت  +جزوه ) .....................................
 . 1کدام یک از عقود زیر در کلیه ی بخش های اقتصادی کاربرد دارد؟ ( بانک مهرایران سال ) 87
 )1سلف

 )2مشارکت مدنی

 )3فروش اقساطی

 )4اجاره به شرط تملیک

پاسخ  :گزینه2
 .2کدام گزینه از اهداف صندوق بین المللی پول است؟ ( بانک مهر ایران سال ) 87
 )1حذف ریسک نوسانات نرخ برابري ارز بین اعضا می باشد.
 )2اعطاي تسهیالت براي اجراي طر حهاي عمرانی به اعضاء می باشد.
 )3نظارت و کنترل کشورهاي عضو به رعایت مقررات پولی و حفظ ارزش پول می باشد.
 )4گسترش همکاري هاي پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل می باشد.
پاسخ  :گزینه4
 . 3بلند مدت به دوره ای اطالق می شود که  ( ...بانک مسکن سال )86
 )2حداقل مدت آن  10سال باشد

 )1باالتر از  5سال باشد
 )3همه عوامل تولید متغیر باشند

 )4همه عوامل تولید ثابت باشند

پاسخ:گزینه3
 . 4در بلند مدت ...

( بانک مسکن سال )86

 )1همه هزینه ها ،هزینه هاي متغیر می شوند.
 )2هزینه هاي متغیر از هزینه هاي ثابت بیشتر می شود.

برای خرید این بسته گامل می توانید اینجا کلیک کنید
3

نمونه سواالت استخدامی بانک قرض الحسنه مهر ایران

www.estekhdam-bartar.com

 )3هزینه هاي ثابت از هزینه هاي متغیر بیشتر است.
 )4هزینه هاي کل برابر هزینه هاي ثابت می شود.
پاسخ:گزینه1
 . 5در شرایط انحصار کامل فروش سود غیر متعارف زمانی خواهد بود که.....
 )1درآمد کل برابر با هزینه کل گردد

 )2قیمت کم تر از هزینه نهایی قرار گیرد

 )3قیمت باالتر از هزینه متوسط قرار گیرد

 )4درآمد متوسط برابر با هزینه نهایی گردد

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 3
اگر قیمت باالتر از هزینه متوسط قرار داشته باشد  P < ATCبنگاه سود به دست خواهد آورد.
 . 6در رسم منحنی عرضه کدام یک از عوامل زیر ثابت فرض نمی شود؟
 ) 1ضرایب مالیاتی بر تولید مؤسسه

 )3تکنولوژي

 )2هزینه تولید

 )4قیمت کاالي عرضه شده

پاسخ  :گزینه 4
 . 7کدام یک از فعالیتهای زیر ،فعالیت اقتصادی است؟
 ) 1مراقبتهاي پزشکی که توسط بنگاه خیریه ارائه می شود.
 ) 2تدریس پدر به فرزندان خود در منزل
 ) 3کدبانوي منزل که وظایف خانه داري را بر عهده دارد.
 ) 4گوش کردن به موسیقی رادیو
پاسخ  :گزینه 1

 . 8کدام یک از موارد زیر « جریان اقتصادی » تلقی می شود؟
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 ) 1سرمایه ي ملی

 )2تقاضا براي ماشین آالت و تجهیزات

 ) 3حساب جاري خانوار در بانک

 )4جمعیت یک کشور

پاسخ  :گزینه 2
درس نامه  :اطالعات و اصطالحات اقتصادی
تفاوت کاال و خدمات در اقتصاد
منظور از کاال ،اشیایی است که براي به وجود آمدن از انبارهاي تولیدي و مواد اولیه استفاده شده است .مثالً براي تولید لباس،
از نخ که مواد اولیه است و از ماشینهاي بافندگی که ابزاري تولیدي است استفاده شده است.
اما خدمات ،اشیاي قابل لمس نیستند .مثالً پولی که به مؤسسه آموزشی پرداخت میکنیم تا درس ریاضی یاد بگیریم ،در واقع،
نوعی «خدمت» خریداري کردهایم یا آرایشگري که نوعی خدمت است.
تفاوت کاالی مصرفی و واسطهای
معموالً گفته میشود کشوري که کاالي مصرفی وارد کند وابستگی ایجاد میکند .منظور از کاالي مصرفی ،آن است که بدون
هیچگونه تغییري در آن ،قابلیت مصرف داشته باشد .مثالً شکالت ،پوشاک و خواروبار مستقیما مصرف می شوند ؛ بر خالف
کاالي واسطهاي که توسط کارخانههاي تولیدي ،خریداري و براي تولید کاالهاي دیگر ،استفاده میشوند .مثالً فوالد خریداري
شده ،در صنعت اتومبیلسازي استفاده میشود .وابستگی به کاالي واسطهاي زیان کم تري نسبت به وابستگی به کاالي مصرفی
دارد.
تولید ناخالص ملی ()GNP
معموالً قدرت اقتصادي هر کشوري با معیارهاي مختلفی سنجیده میشود .یکی از شاخصهاي سنجش این قدرت ،تولید
ناخالص ملی است .مثالً گفته میشود ارزش تولید ناخالص ملی امریکا در سال 1982م ،معادل  3073میلیارد دالر بوده است.
حال که با مفهوم کاال و خدمات آشنا شده ایم ،تولید ناخالص ملی را چنین تعریف میکنیم« :ارزش پولی کلیه کاالها و
خدماتی که اعضاي یک ملت در طول یک سال ،تولید کردهاند».
تولید ناخالص داخلی ()GDP
این مفهوم ،تفاوت چندانی با مفهوم قبلی ندارد و عدد آن تقریبا مساوي با قبلی است .فقط مراد از کلمه «داخلی» این است که
کاالها و خدماتی که در داخل کشور صورت گیرد ،خواه توسط ایرانی و خواه توسط خارجی.
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مثالً اگر یک شرکت فرانسوي در ایران اتومبیل تولید کند ،جزو تولیدات داخلی حساب میشود .توضیحات بیشتر درباره GDP
را بخوانید
درآمد ملی و درآمد سرانه
مجموع درآمدهایی در طول سال نصیب اعضاي جامعه میشود که عبارت است از :درآمد حقوقبگیران ،دستمزدها ،سود
سرمایه ،درآمد حاصل از اجاره امالک و… .
اگر مجموع این درآمدها را به تعداد جمعیت کشور تقسیم کنیم« ،درآمد سرانه» به دست میآید که [میانگین درآمد
شهروندان آن کشور است و]
تورّم
تعریف ساده «تورّم» ،افزایش قیمتهاست و علت هاي گوناگونی میتواند داشته باشد .یک علت ساده آن ،این است که مقدار
پول در جامعه بیش از مقدار تولید باشد
سیاستهای پولی و مالی
سیاست گذاري پول در جامعه از طریق کاهش یا افزایش دادن حجم پول موجود در دست مردم ،صورت میگیرد که از آن با
تعبیر «سیاست انقباضی» یا «سیاست انبساطی» نیز یاد میشود
.
.
.
.
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 .....................................بازارهای مالی و سرمایه ( سواالت  +جزوه ) ..............................
 . 1یکی از اهداف صندوق بین المللی پول ( ” ........ ) International Monetary Fund “ IM F؟
( بانک مهر ایران سال ) 87
 )1حذف ریسک نوسانات نرخ برابري ارز بین اعضا می باشد.
 )2اعطاي تسهیالت براي اجراي طر حهاي عمرانی به اعضاء می باشد.
 )3نظارت و کنترل کشورهاي عضو به رعایت مقررات پولی و حفظ ارزش پول می باشد.
 )4گسترش همکاري هاي پولی بین المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل می باشد.
پاسخ  :گزینه4
 . 2انجام عملیات مجاز بانکی (اعطای تسهیالت) به مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی با ...
صورت می گیرد ( .بانک مهر ایران سال ) 87
 )1مجوز بانک مرکزي

 )2نظر هیأت مدیره هر بانک

 )3نظر باالترین مقام اجرایی مؤسسات فوق

 )4هماهنگی مؤسسات دولتی و وابسته به دولت

پاسخ  :گزینه1
 . 3نرخ بازده تا سر رسید یک اوراق قرضه بدون کوپن چیست؟
 )1نرخ بهره تحقق یافته در صورتی که اوراق قرضه تا سر رسید نگهداري شود
 )2نرخ بهره تحقق یافته زمانی که اوراق قرضه فروخته شود
 )3نرخ کوپن اوراق قرضه مشابه
 )4یک نرخ ثابت بهره در زمانی که اوراق منتشر می شود
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
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 . 4یکی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی
کرده است .معامالت حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه و پذیره نویسی سهام جدید صادر شده به ترتیب در چه
بازارهایی داد و ستد می شود؟
 )1بازار اولیه -بازار ثانویه

 )2بازار ثانویه -بازار ثانویه

 )3بازار اولیه -بازار اولیه  )4بازار ثانویه -بازار ثانویه

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 4
 . 5کدام یک از عبارات زیر بیانگر نوعی از کارایی اقتصادی است که در آن منابع در راه هایی به کار گرفته می
شوند که بیشترین ارزشمندی را دارند؟
 )1کارایی تخصیصی

 )3کارایی عملیاتی

 )2کارایی اطالعاتی

 )4کارایی داخلی

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه1
 . 6در بازارهای کارا ،هر چه شدت کارایی بیشتر می شود...
 )1ارزش ذاتی به ارزش اسمی اوراق نزدیکتر می شوند
 )2ارزش بازار به ارزش ذاتی اوراق نزدیکتر می شود
 )3ارزش بازار و ارزش دفتري اوراق با هم برابر می شوند
 )4ارزش ذاتی و ارزش اسمی اوراق با هم برابر می شوند
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه2
 . 7در مجامع عمومی شرکت های سهامی ،رأی گیری تجمعی در کدام مورد به کار می رود؟
 )1تصمیم گیري در مورد تقسیم سود
 )3تصمیم گیري در مورد انحالل شرکت

 )2تصمیم گیري در مورد افزایش سرمایه شرکت
 )4تصمیم گیري در مورد انتخاب اعضاي هیأت مدیره
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پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه4
 . 8کدامیک باعث رفتار تقلیدی در سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار می شود؟
 )1استفاده از نسبت (ضریب) قیمت به عایدي هر سهم
 )3ریسکهاي اجرایی و مقرراتی

 )2ضعف اطالعات
 )4رکود در معامالت سهام

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 2

.........جزوه و درس نامه  :نهادهای مالی ( نهادهای بازار پول – نهادهای بازار سرمایه)......
الف -نهادهای بازار پول:
بانک مرکزي و دیگر واسطه هاي مالی بانکی از قبیل ،بانکهاي تجاري و مؤسسات اعتباري غیربانکی از مهمترین نهادهاي بازار
پول به شمار می آیند .در کنار این واسطه هاي مالی ،شرکتهاي تجاري ،دولت و مؤسسات دولتی ،صندوقهاي سرمایه گذاري،
کارگزاران و معامله گران و در نهایت سرمایه گذاران نیز نقش مهمی در این بازار ایفا می کنند.
وظایف اصلی بانک مرکزی عبارتنداز:
 ) 1بانکداری دولت
دولت نیاز دارد که وجوه خود را در حسابی در بانک حفظ نماید ،تا بتواند در مواقع نیاز از آن استفاده نماید .دولت وجوه خود
را به بانک مرکزي می سپارد و همانند افراد حقیقی ،وجوه و مبالغ مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک و یا فروش
اوراق بهادار به بانک مرکزي به دست می آورد.
 ) 2کارگزار دولت
بانک مرکزي انواع خدمات را به عنوان کارگزار دولت انجام میدهد .خزانه داري در بسیاري از کشورهاي غربی بخشی از وظایف
تجاري خود را از طریق بانک مرکزي انجام میدهد ،همچنین بانک مرکزي انتقال سفارشات مهم دولت را برعهده دارد .تسعیر و
یا بازخرید بدهی دولت و انتشار و خرید مجدد اوراق خزانه به عهدة بانک مرکزي است .بانک مرکزي همچنین خدمات
کارگزاري ویژه را براي دولت انجام می دهد .این خدمات ویژه ،پرداختها و موافقتهاي تجارت بین المللی را شکل داده و
حسابهاي بانکی جداگانهاي براي چنین اهدافی در نظر می گیرد .بانک همچنین به عنوان کارگزار دولت در زمان کنترل ارز
عمل میکند.
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 ) 3بانکداری بانک های تجاری
بانک تجاري بخشی از پول خود را به بانک مرکزي می سپارد و در مواقع نیاز از آن پول قرض می گیرد .بانک مرکزي سپرده
هاي آنان را قبول کرده و وجوه آنها را به بانکهاي دیگر انتقال میدهد .بنابراین بانکهاي تجاري داراي حساب جاري شده و
امکان قرض دهی به بانکهاي دیگر براي آنها به وجود می آید .همانگونه که یک بانک معمولی چنین وظیفه اي در قبال
مشتریانش دارد.
ب  -نهادهای بازار سرمایه
در یک تقسیم بندي کلی ،مهمترین نهادهایی که در بازار سرمایه فعالیت میکنند به نهادهاي خودتنظیم گر واسطه هاي بازار
و سایر فعاالن بازار سرمایه به شرح زیر طبقه بندي میشوند:
الف ) نهادهای خودتنظیم گر
مهمترین ویژگی نهادهاي خودتنظیم گر ،برخورداري این نهادها از استانداردهاي حرفهاي و اخالقی است .این ویژگی باعث می
شود ،برخی از وظایف نظارتی مقام ناظر بر بازار سرمایه به این نهادها تفویض شود.
به بیان دیگر ،نهادهاي خودتنظیمگر مجازند براي حسن انجام وظایف و تنظیم فعالیتهاي حرفه اي خود ،ضوابط و
استانداردهاي حرفه اي و انضباطی الزم را وضع و اجرا نمایند .مهمترین نهادها یا سازمانهاي خودتنظیم گر عبارتند از:
 . 1بورس های اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار از جمله مهمترین نهادهاي خودتنظیم گر فعال در بازار دست دوم اوراق بهادار به شمار می آید .وظیفۀ
اصلی بورس اوراق بهادار ،فراهم آوردن بازاري شفاف و منصفانه براي دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی
مناسب براي نظارت بر جریان دادوستد  ،عملیات بازار و فعالیت اعضاي آن است .در این راستا ،یک بورس اوراق بهادار به طور
متعارف ،مسئولیت هاي زیر را برعهده خواهد داشت:

.
.
.
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 ..........................................بانکی ( پول و ارز و بانکداری )............................................
 . 1قرارداد حساب جاری بین مشتری و بانک جزء عقود  ...بوده و  ...می باشد ( .بانک مهر ایران سال ) 1387
 )1جایز  -با مدت معین

 )2جایز  -بدون مدت

 )3الزم  -با مدت معین

 )4الزم  -بدون تعیین مدت

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه4
 . 2کدام عبارت نادرست است؟ ( بانک مهر ایران سال ) 1387
 )1فوت اشخاص حقیقی موجب بستن حسابهاي جاري متوفی می شود.
 )2وکالت باید در امري باشد که خود موکل قانوناً نتواند آن را انجام دهد.
 )3پرداخت چکهاي متوفی بعد از اطالع از فوت توسط بانک مجاز نمی باشد.
 )4پرداخت چکهاي متوفی تا قبل از فوت هیچ گونه مسئولیتی براي بانک ندارد.
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه2
 . 3دولت عهده دار کدام راه حل بودجه است؟ ( بانک صادرات )
 )1تنظیم و پیشنهاد – اجرا

 )2تصویب – نظارت بر اجرا

 )3تنظیم و پیشنهاد – نظارت بر اجرا

 )4تصویب – اجرا

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
 . 4شبه پول در هر اقتصاد عبارت است از ( :بانک صادرات )
 )1سپرده هاي بلند مدت مردم نزد بانک ها
 )3سپرده هاي قرض الحسنه

 )2سپرده هاي دیداري مردم نزد بانک ها
 )4هر چیزي که به جاي پول مورد استفاده است.

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
 . 6وظایف پول در اقتصاد چیست؟ ( بانک صادرات )
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 )2وسیله سنجش و ارزش گذاري
 )4کلیه موارد فوق

 )3وسیله پس انداز و حفظ ارزش گذاري اقتصادي
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه4

 . 7عملیات اصلی بانک های تجاری چگونه است؟ ( بانک صادرات )
 )1دریافت وجوه مردم با سپرده هاي آنان  ،مصرف منابع یا پرداخت وام  ،ارائه خدمات متفرقه بانکی
 )2پرداخت حقوق کارکنان سازمان ها  ،معامالت مربوط به سفته و برات
 )3صدور ضمانت نامه و معامالت مربوط به طال و نقره و اوراق بهادار و معامالت ارزي
 )4حفظ و حراست از وجوه مردم و وصول مطالبات مشتریان
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه1
 . 8کدام گزینه جزء عوامل موثر بر تقاضای ارز می باشد؟
 )1سرمایه گذاري داخلی  )2گسترش صنعت توریسم

 )3ورود سرمایه خارجی

 )4واردات کاال و خدمات

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه4
 . 9اولین نیازی که منجر به انتخاب پول شد کدام است؟
 )1نیاز به ذخیره ارزش  )2نیاز به مبادله

 )3نیاز به وسیله سنجش

 )4نیاز به انجام پرداختهاي آتی

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 2
 . 10فکر ایجاد بانک با سرمایه و مدیریت ایرانی در چه زمانی مطرح شد؟
 )1همزمان با تأسیس بانک شاهنشاهی

 )2در سال 1338

 )3بعد از انقالب مشروطه

 )4قبل از انقالب مشروطه

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه4
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 .........................................................بازاریابی ...................................................
 . 1محصولی که خواسته مربوط به نیاز خاصی را کامالً ارضاء نماید  ،چه نامیده می شود؟
 )2نیاز

 )1خواسته

 )4کاالي ایده آل

 )3مبادله

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 4
 . 2فلسفه فروش در مورد کدام یک از کاالهای زیر به کار گرفته می شود؟
 )1بیمه عمر

 )2کتب درسی

 )3لوازم بهداشتی

 )4مواد غذایی

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
 .3رشد آهسته  ،سودآوری نزولی و تعداد رقبای زیاد از ویژگی های کدام یک از مراحل دوره عمر یک خدمت
محسوب می شوند؟
 )1بلوغ

 )2معرفی

 )3رشد

 )4زوال

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
دوره عمر یک کاال به چهار مرحله تقسیم می شود:
 . 1مرحله تولید کاال
 . 2مرحله معرفی و عرضه کاال
 . 3مرحله رشد
 . 4مرحله بلوغ :در این مرحله ،رشد فروش تا اندازه اي کند می شود کاال در مرحله بلوغ تقریباً مورد پذیرش اکثریت
خریداران قرار گرفته  ،لیکن به دلیل افزایش رقبا  ،ر شد سود تقریباً متوقف شده با سیر نزولی طی می کند.
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 .4مهم ترین مزیت ارایه خدمات الکترونیکی به مشتریان از نگاه بانک ها کدام است؟
 )1کوتاه شدن صف

 )3رقابت با رقبا

 )2افزایش سرعت

 )4کاهش هزینه

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 3
 .5اندازه هر بازاری به تعداد  ............موجود بستگی دارد.
 )2خرده فروشان

 )1عمده فروشان

 )4خریداران

 )3رقبا

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 4
 .6خلق ارزش افزوده برای مشتری به چه معناست؟
 )1ارائه سود باالتر به مشتري
 )2دادن تخفیف در خدمات
 )3دادن خدماتی فراتر از انتظار مشتري
 )4اعطاي خدمات سودآورتر براي بانک به مشتري
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه گزینه 1
خلق ارزش افزوده از دو جنبه مدنظر قرار می گیرد:
ا -فزایش فایده هاي محصول (با حفظ هزینه)،
 – 2هزینه کمتر به ازاي فایده مشابه براي مشتري.
 .7عمل دامپینگ از کدام نوع سیاست قیمت گذاری تبعیت می کند؟
 )1تثبیتی

 )2فریب دهنده

 )3فرصت طلبانه

 )4تنبیهی و تخریبی

پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 4
دامپینگ از سیاست هاي قیمت گذاري تخریبی است که در آن قیمت ها بیش از حد پایین است که باعث می شود به
طور غیرعادالنه به رقبا صدمه وارد شود .
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 . 8مفهوم بازار انحصار کامل  ،کدام است؟
 )1از یک فروشنده تشکیل می شود و تولیدکننده قیمت پذیر نمی باشد.
 )2از یک فروشنده تشکیل می شود و تولیدکننده قیمت ساز نمی باشد.
 )3از تعداد معدودي فروشنده که در مقابل استراتژي هاي قیمت گذاري و بازاریابی یکدیگر فوق العاده حساس
هستند ،تشکیل می شود.
 )4از تعداد معدودي فروشنده که در مقابل استراتژي هاي قیمت گذاري و بازاریابی یکدیگر بی تفاوت هستند ،تشکیل می
شود.
پاسخ کارشناس استخدام برتر :گزینه 1
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