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 بخش دوم

 فصل اول: پول

 پایاپای یا تهاتری را تعریف کرده و مشکالت آن را نام ببرید.مبادالت  -1

 نمونه ذکر کنید.با توجه به مشکالت مبادالت پایاپای چه روشی جایگزین شد؟ چند  -2

 تبت)                 (   چه کاالهایی به عنوان پول )وسیله مبادله( قرار گرفت؟ ردر هر کدام از مناطق زی -3

 (         روسیه)                  (                  ایران)                      (                                  هندوستان)             

 با انتخاب کاال به عنوان وسیله سنجش ارزش چه مشکالتی باز هم باقی مانده بود؟ -4

 مزایا و معایب پول های فلزی را بنویسید. -5

 مختصری از پیدایش پول کاغذی را بنویسید. -6

 ؟ منظور از پول الکترونیکی و مجازی چیست؟منظور از پول ثبتی یا پول تحریری چیست -7

پشتوانه پول چیست؟ توضیح داده و پشتوانه پول های فلزی، کاغذی ،تحریری و الکترونیکی منظور از  -8

 امروزی را نام ببرید.

 وظایف پول را نام ببرید. -9

 نقش اصلی پول در مبادالت ........................ است. -11

 پول را به عنوان وسیله سنجش ارزش توضیح دهید. -11

 یله پس انداز و حفظ ارزش توضیح دهید.پول را به عنوان وس -12

 در چه صورت پول می تواند وسیله مناسبی برای پرداخت های آینده باشد؟ -13

 منظور از قدرت خرید پول چیست ؟ توضیح داده و بنویسید چه رابطه ای با سطح عمومی قیمت ها دارد؟ -14

 تورم را تعریف کرده و علل آن را نام ببرید. -15

 رم یک کاال از چه فرمولی به دست می آید؟شاخص تو -16

 آیا کاهش تورم به معنای کاهش سطح عمومی قیمت هاست؟در این باره توضیح دهید. -17
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 کاهش تورم به معنای ....................شتاب ......................قیمت هاست. -18

 نقدینگی و شبه پول را تعریف کنید. -19

 پول و ارزش آن وجود دارد؟ چه رابطه ای بین حجم -21

 صل دوم: بانکف

 چه عواملی باعث شد تا صرافان پول های راکد صندوق را به کار گیرند؟ -1

 تاریخچة مختصری از پیدایش بانک را توضیح دهید. -2

 تفاوت مؤسسات ربوی و غیر ربوی در چه بود؟توضیح دهید. -3

 چیست؟ "خلق اعتبار"یا  "خلق شبه پول"منظور از  -4

 انواع بانک را نام ببرید. -5

 سپرده را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. -6

 سپرده دیداری و غیر دیداری را تعریف کنید. -7

 انواع سپرده غیر دیداری را نام برده و برای هر کدام تعریف بنویسید. -8

 اسناد اعتباری را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. -9

 تباری دیداری )چک(  را تعریف کنید.اسناد اع 11

 .................یا کمتر از....................... می باشد.اسناد اعتباری کوتاه مدت زمان باز پرداخت  -11

 سفته را تعریف کرده و بنویسید منظور از پشت نویسی یا ظهر نویسی چیست؟ -12

 باز پرداخت آن را مشخص کنید.اسناد اعتباری بلند مدت را تعریف کرده و مدت  -13

 پنج مورد  از فعالیت های مهم بانک ها را نام ببرید. -14

 قانون عملیات بانکی بدون ربا در چه سالی در ایران به اجرا درآمد؟ -15

 در بانکداری بدون ربا بانک ها چگونه کسب درآمد می کنند؟ 16

 مورد کافی است(. عقود  اسالمی مجاز بانکها را نام ببرید.) ذکر شش -17
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 فصل سوم: بازار سرمایه

 را تعریف کنید."بازار بورس  "و" بورس" -ا

 انواع بازار بورس را نام برده و برای هر کدام تعریف  بنویسید. -2

 در بورس کاال، چه نوع کاالهایی مورد معامله قرار می گیرد؟ -3

 اوراق بهادار را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید. -4

 منظور از اوراق سهام چیست؟ توضیح دهید. -5

 کت های سهامی عام در بورس را توضیح دهید.شرایط پذیرش شر -6

 اوراق مشارکت را به طور مفصل توضیح دهید. -7

 آثار و نتایج بورس بر اقتصاد جامعه را بنویسید. -8

 مراحل سرمایه گذاری در بورس را به ترتیب بنویسید. -9

باید چه اقداماتی انجام  یری از ضرربرای جلوگ تمایل به سرمایه گذاری در بورس را دارندافرادی که – 11

 دهند؟


