
،نهاد های پولی و مالی )پول( 2بخش   

  ؟قبل از اختراع پول مبادله چگونه بود-1

)درک وفهم(؟با ذکر مثال مشکالت مبادله کاال به کاال را نام ببرید-۲  

پول شناخته شده  مردم برای حل مشکالت کاال به کاال چه کرده اند) در هر منطقه چه نوع کاالهایی به عنوان-۳

)دانش(اند؟چرا ؟  

مبادله با کاالی خاص)کاالی واسطه ای( به عنوان اولین پول چه مشکالتی داشت که مردم از پول فلزی -۴

)دانش(؟استفاده کردند   

)درک وفهم(استفاده از چک در هر کشور به چه عواملی بستگی دارد توضیح دهید ؟ -۵  

د را مقایسه ی پیشرفته ازمیزان پول نقد درگردش می کاهندو روش از روشهای که با آن کشورها-۶

   کنید)ارزشیابی(

)دانش(سپرده را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرید؟-۷  

)درک وفهم(سپرده دیداری و غیر دیداری چه تفاوتی باهم دارند؟توضیح دهید -۸  

)دانش(؟نقدینگی چیست-۹  

ا؟اقتصاد کنونی را چه می نامند؟ چر-۱۰ )دانش(  

فعاالن اقتصادی چه کسانی هستند؟پول در فعالیت آنها چه نقشی دارد؟ -۱۱ )دانش(  

)دانش( مورد(4وظایف پول را فقط نام ببرید؟)-۱۲    

را توضیح دهید.)درک وفهم(نقش اصلی پول در مبادالت -۱۳    

پول در سنجش ارزش چه نقشی دارد؟ -۱۴   )دانش(   

)دانش(فروش کاالها راآسان می کند؟کدامیک از وظایف پول کار خریدو -۱۵   

)دانش(چرا افراد پول خود را پس انداز می کنند؟-۱۶     

چگونه پول وسیله ای برای پر داختهای آتی می شود؟-۱۷   )دانش(  



؟توضیح دهید)درک وفهم( است شده تغییر دستخوش پول چه وقت می گوییم-۱۸  

قدرت خرید به چه عواملی بستگی دارد؟چگونه؟  با نمودار نشان دهید که -۱۹ (تجزیه و تحلیل(  

منظور از پول ثبتی یا تحریری چیست ؟-۲۰ )دانش(  

د؟)درک وفهم(یکی از دالیل کاهش قدرت خرید را نوشته، توضیح دهی-۲۱  

تورم چیست؟-۲۲  )دانش(  

؟با توجه به تورم چه عوامل دیگر در افزلیش حجم پول در جامعه نقش دارد-۲۳ )درک وفهم(  

ک وفهم()در با ذکر مثال توضیح دهید که چگونه افزایش حجم پول در جامعه باعث تورم می شود؟ -۲۴    

؟)کاربرد(تفرمول محاسبه میزان تورم در جامعه چگونه اس-۲۵  

چه زمانی دولت حجم پول در گردش را کاهش می دهد؟ارزیابی کنید که-۲۶ (ارزشیابی(  

انک مرکزی برای کاهش حجم پول به کار می گیرد را نام برده ، عمده ترین روش هایی که ب-۲۷   )درک وفهم(

 هریک را توضیح دهید؟

)دانش(چه زمانی دولت حجم پول در گردش را افزایش می دهد؟-۲۸   

عمده ترین روش هایی که بانک مرکزی برای افزایش حجم پول به کار می گیرد را نام برده -۲۹    )درک وفهم(

 ، هریک را توضیح دهید؟

 

 

)بانک(2بخش   

    )دانش(اعتبا رمو سسا ت یا با نکها و یا صرفی ها در زمان حا ل چگونه تا مین می شود ؟ -1

   )دانش(بهره چیست و چگونه بوجود امد ؟-۲

    )دانش(چرا مدیران بانکها مردم را به سپرده گذاری هر چه بیشتر تشویق مکنند با چه شرطی ؟ -۳

    )دانش( ت؟اعتبار چیسدر عملیات بانکی مفهوم -۴

    ؟)دانش(اسناد اعتباری چیست  -۵

     )دانش(از اسنادی را که در بانکها وجود دارد را بنو یسید؟ چند نمونه-۶

اسناد با توجه به زمان باز پرداختشان در چه گروهی طبقه بندی می شوند؟ -۷ )ترکیب(  



     )دانش(چرا اسناد اعتباری دیداری را به این نام می خوانند؟ -۸

     )دانش(اسناد اعتباری کوتاه مدت چه نوع اسنادی اند؟ -۹

     )دانش(سفته چیست؟-۱۰

تبدیل کند؟)تجزیه و  اگر طلب کار قبل از سر رسید سفته به پول نیاز پیدا کند چگونه سفته را به پول-۱۱ 

 تحلیل(

     )دانش(تباری بلند مدت چیست؟اسناد اع-۱۲

توضیح دهید)درک وفهم(چرا اسنادی مانند اوراق قرضه جزء اسناد اعتباری بلند مدت محسوب میشود؟ -۱۳  

تفکیک کنید.)تجزیه و تحلیل(فعا لیت های مختلف بانک ها را -۱۴  

؟توضیح دهید)درک وفهم(عملیات اعتباری چگونه صورت می گیرد-۱۵  

کوتاه مدت چگونه است؟)عمل تنزیل به چه معنا است؟()شرایط تنزیل کردن اسناد  تخصیص اعتباری-۱۶

     )دانش( ؟اعتباری را بیان کنید

     )دانش(تو لید کنندگان و بازرگانان چگونه می توانند از بانکها اعتبار بگیرند؟ -۱۷

     )دانش(تخصیص اعتباری بلند مدت چیست؟ -۱۸

  توضیح دهید)درک وفهم(به چه لحاظ اهمیت دارد؟تخصیص اعتباری بلند مدت -۱۹

  )دانش(منظور از عملیات مالی بانکها چیست ؟-۲۰

)دانش(بانکها با خرید وفروش ارز.نیازهای چه افرادی را بر طرف می کند؟ -۲۱  

  )دانش(بانکها چه خدماتی را در اختیار مشتریان خود می گذارد؟-۲۲

  )درک وفهم(؟تعریف کنیدبا مثال نظام بانکی بدون ربا -۲۳

 

)دانش(عقود مجاز را نام ببرید؟ -۲۴  

با نمودار بیان کنید)ارزشیابی(میزان موفقیت بانکها به چه عاملی بستگی دارد؟ -۲۵  

)درک وفهم( ه؟اعطا ی وام از سوی بانکها در چه شرایطی اثار مخربی را به جا می گذارد؟چگون-۲۶  

؟)ارزشیابی(نه بر فعا لیت بانک ها نظا رت دارد بانک مرکزی چگوارزیابی کنید که -۲۷  

)دانش(وظایف بانک مرکزی را نام ببرید؟ -۲۸  

 ثبات حفظ    مسولیت کنترل شبکه ی بانکی واداره ی سیاست پولی را با هدف ))چگونه  بانک مرکزی -۲۹

دارد؟توضیح دهید )درک وفهم( عهد بر کشور((  پولی  



)بازار سرمایه(2بخش   

تامین منا بع مالی واحد های تولیدی ومراکز تجاری در گذشته و حال را با هم مقا یسه کنید؟)نقش بورس -۱

)ارزشیابی(وبانک را در اقتصاد جامعه با هم مقایسه کنید؟(   

را توضیح دهید.)درک وفهم(پیامدهای مطلوب و مهم تامین مالی از طریق بورس واوراق بهادر  -۲  

)دانش(ف کنید؟ بازار بورس را تعری-۳  

)دانش(انواع بازار بورس کدامند؟ -۴  

  ست؟)دانش(بورس کاال چی-۵

نام ببرید)دانش(قرار می گیرد؟  مله معا مورد های کاال نوع چه  در بورس کاال-۶  

   

(رک وفهم)دبا ذکر مثال توضیح دهیدبورس اوراق بها دار -۷  

   

)دانش(؟ منظور از اوراق بهادر چیست و انواع ان کدام اند-۸  

اوراق سهام چه ورقه ای است؟ -۹  )دانش(  

)درک وفهم(شرکت سهامی چه نوع شرکتی است توضیح دهید؟ ۱۰  

  با مثال توضیح دهید)درک و فهم(چگونه شرکتها ی سها می در بورس پذ یرفته می شود؟-۱۱

)درک و فهم(اسناد خزانه چیست تو ضیح دهید؟-۱۲  

)دانش(چیست؟مهم ترین ویژگی اسناد خزانه -۱۳   

ا؟)دانش(کدام دسته ازاوراق بهادار خطر ریسک ندارد ؟چر-۱۴     

)دانش(اورق مشا رکت چیست؟-۱۵   

  )ارزشیابی(اوراق مشا رکت با اوراق قرضه چه تفاوتی دارد؟-۱۶

د؟نام ببرید)دانش(فعالیت های بورس در اقتصاد جامعه چه آثار ونتایجی دار-۱۷  

 

 

 


