
 

  

 بسمه تعالی

 
 نام و نام خانوادگی :

 کد بورسی :

 آخرین مدرک تحصیلی:

 

 1نمونه سؤاالت امتحانی شماره  

 
 کارگضار ٌاظص کیعث؟ .1

    از ظصیق ُيان کارگضار ةَ فصوش ةصظاٌس. کارگضاری اظث کَ ظِاىساران ىی جّاٌٍس دارایی ظِام رّد جدث ٌظص آن کارگضار را ؾصفاًانف: 
 ةاػس  کَ ظِاىسار از ظصیق آن ػصکث اكسام ةَ رصیس ظِام ٌيّده اظث . ب: کارگضاری ىی

                ج : کارگضاری ىی ةاػس  کَ ظِاىسار ىی جّاٌس  جػساد ظِام ُای رّد را در آن افضایغ دُس.                       د: ُیچ کسام         

 دیح اظث؟ ( ؾBrowserُای زیص در ىّرد ىصورگص )کساىیک از گضیٍَ .2

 ب: ةسون ایً ٌصم افضار غيالً اظحفاده از اظالغات                        ىصورگص ٌصم افضاری اظث کَ جّاٌایی ٌؼان  .انف
 ىّجّد در ػتکَ ایٍحصٌث اىکان پشیص ٌیعث.                                    دادن ىدحّیات ؾفدات وب را دارد.      

 د: ُيَ ىّارد.                   Mozilla Firefox،internet Explorerج:     
 جصیً ىصورگصُای خال خاضـص در از جـيهَ ىػصوف        
 دٌیای ایٍحصٌث ُعحٍس.         
         

3. EPS  چیعث؟ 

 ب: ىیضان ظّد جلعیيی ُص ػصکث ةَ ازای ُص  انف. درآىس ُص ظِو اظث کَ از جلعیو ظّد رانؽ
 ظِو  کعص ىانیات، ةص جػساد کم ظِام ػصکث پط از       
 ػّد. ػصکث ىداظتَ ىی      

 د. از جلعیو كیيث ةازار ةَ درآىس یک ظِو دظث  ىػیاری اظث کَ درآىس ظاالٌَ یک ظِو را ةا كیيث .ج    
 آیس. ىی    کٍس. ةازار آن ىلایعَ ىی        

 

  ةزصد و ظاغحی ةػس ُيان را ةفصوػس؟ آیا ىيکً اظث کعی در اونیً دكایق ةازار ةّرس ظِاىی را  .4

 ب. ةهَ؛ ةا راه اٌسازی ظیعحو جسیس ىػاىالجی  انف. ریص؛ فصوش ُيان ظِو کَ در ُيان روز     
 اىـکان فـصوش ظـِاىی کَ ُـيان روز       رصیـساری ػـسه رـالف ىلصرات ػـيصده            
 رصیساری ػسه وجّد دارد.       ػّد. ىی           

 د. ریص؛ چّن از ٌظص ٌاظص ةازار و ٌّظان كیيحی  ج. ریص؛ فصوش ُيان ظِو کَ در ُيان روز    
 ظِو ایً کار اىکان پشیص ٌیعث.       فلط ةا اجازه ظازىان ةّرس اىکان دارد رصیـساری ػـسه        
        

 جػصیف خجو ىتٍا چیعث؟  .5

 کَ ةایس در آن روز ىّرد               ب. خساكم جػساد ظِاىی                   انف. خساكم جػساد ظِاىی کَ ةایعحی ىّرد          
 كصار گیصد جا کم درؾس جغیـیص كیيث ىػاىهَ    ىػاىهَ كصار گیصد جا ىػاىالت در آن روز       
 اغيال گصدد.  رظيیث پیسا کٍس.      

 ج. جػساد ظِاىی کَ ةایس در آن روز ىّرد     
 د. جػساد ظِام ىؼزؿی کَ آن روز ىػاىهَ گصدیسه.  َ كصار گیصد جا كیيث یک درؾس ىػاىه        
 جغییصکٍس.         

 



 
 
 
 
 

 یک ؾفدَ وب ىٍاظب اظث؟refreshةص جِث  کسام ىیان-6
 f5-ج                                                                     f1-انف

 f11-د                                                                       f2-ب

 
 چیعث؟  DPSىفِّم -7

 ب. ةزؼی از ظّد پیغ ةیٍی ػسه ُص ظِو  انف. ةزؼی از ظّد ُص ظِو ػصکث اظث کَ     
 ػصکث اظث.              ػّد.   ةیً ظِاىساران جلعیو ىی          

 د. ةزؼی از كیيث ُص ظِو ػصکث اظث کَ   ج. ةیاٌگص پیغ ةیٍی جلعیو ظّد در آیٍسه.    
 ػّدةیً ظِاىساران جلعیو ىی     

 ػّد؟ ُای زیص ىیافضایغ ٌصخ ارز ىعحلیياً ةاغخ کاُغ ظّدآوری کساىیک از ػصکث-8

 گِص گمانف. ىهی ىط                                               ب.   
 د. ایصان رّدرو                            نعیيیً                     اکج.        

 گیصد؟ ىػاىالت اوراق ةِادار در ةّرس جِصان در چَ ظاغاجی اٌجام ىی -9
 11:58جا  8:38ب.                                          12:88جا  8:58انف.      
 12:88جا  8:38د.                                             12:38جا  9:88ج.      
 پشیصد؟ ػی اٌجام ىیججعّیَ ىػاىالت جّظط چَ ىص -18

 انف. ظازىان ةّرس اوراق ةِادار جِصان                                      ب. ػصکث ةّرس اوراق ةِادار جِصان       
 ةّرس اوراق ةِادار جِصان د. کارگضاران  گشاری ىصکضی اوراق ةِادار و جعّیَ وجّه      ج. ػصکث ظپصده       

 
 

 جاریذ  و اىضاء ىؼحصی :                                                              ٌيصه كتّنی و اىضا ء ٌيایٍسه کارگضاری :

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

               

 

 

 

 بسمه تعالی

 

 نام و نام خانوادگی :

 کد بورسی :

 آخرین مدرک تحصیلی:

 

 3ه سؤاالت امتحانی شماره نمون

 
EPS-1  چیعث؟ 

 ب: ىیضان ظّد جلعیيی ُص ػصکث ةَ ازای ُص  انف. درآىس ُص ظِو اظث کَ از جلعیو ظّد رانؽ
 ظِو  ػصکث پط از کعص ىانیات، ةص جػساد کم ظِام       
 ػّد. ػصکث ىداظتَ ىی      

 از جلعیو كیيث ةازار ةَ درآىس یک ظِو دظث د.  ج. ىػیاری اظث کَ درآىس ظاالٌَ یک ظِو را ةا كیيث    
 آیس. ىی    کٍس. ةازار آن ىلایعَ ىی        

 
 

 ةاػس؟ در افضایغ ظصىایَ از ىدم اٌسورحَ کسام گضیٍَ ؾدیح ىی- 2

 ٌيایس. ةایعحی پصدارث انف. خق جلسم دارد.                                               ب. کيحص از ىتهؼ اظيی ىی    
 ریال ىتهؼ اظيی ةاةث افضایغ  1888ج.     

 ػّد.                          د. خق جلسم ٌسارد. ظصىایَ ةَ ػصکث پصدارث ىی        

 

 چیعث؟  online tradingىػاىالت ةص رط یا  -3 
 ب. ىؼاُسه ؾّرت خعاب و ظتس  ُای رصیس و فصوش ةَ انف. ارظال ظفارش     

 گشاری را از ظصیق ایٍحصٌث ظصىایَ   ضار جِث ورود ةَ ظاىاٌَ ىػاىالت کارگ         
 از ظصیق ایٍحصٌث          

 د. ُيَ ىّارد   گشاران ةَ ج. دظحصظی ظصیع و آظان ظصىایَ    
 ظاىاٌـَ ىػاىالت ةازارُای اوراق ةـِادار         

 َ ظّرـی و ةـاٌـچ واظعَ اٌعـسون ُیـة        
 اجیک از ظصیق ایٍحصٌثاجّى        

 چیعث؟  DPSىفِّم  -4
 ب. ةزؼی از ظّد پیغ ةیٍی ػسه ُص ظِو  انف. ةزؼی از ظّد ُص ظِو ػصکث اظث کَ     

 ػصکث اظث.              ػّد.   ةیً ظِاىساران جلعیو ىی          
 ث کَ د. ةزؼی از كیيث ُص ظِو ػصکث اظ ةیاٌگص پیغ ةیٍی جلعیو ظّد در آیٍسه. ج.     

 ػّد. ةیً ظِاىساران جلعیو ىی     

 

 

 

 



 

 

 

 گیصد؟ ىػاىالت اوراق ةِادار در ةّرس جِصان در چَ ظاغاجی اٌجام ىی -5
 11:58جا  8:38ب.                                          12:88جا  8:58انف.      
 12:88جا  8:38د.                                             12:38جا  9:88ج.      

 
 آیا ىيکً اظث کعی در اونیً دكایق ةازار ةّرس ظِاىی را ةزصد و ظاغحی ةػس ُيان را ةفصوػس؟  -6

 ب. ةهَ؛ ةا راه اٌسازی ظیعحو جسیس ىػاىالجی  انف. ریص؛ فصوش ُيان ظِو کَ در ُيان روز     
 اىـکان فـصوش ظـِاىی کَ ُـيان روز       الف ىلصرات ػـيصده ـسه رـی ػرصیـسار           
 رصیساری ػسه وجّد دارد.       ػّد. ىی           

 د. ریص؛ چّن از ٌظص ٌاظص ةازار و ٌّظان كیيحی  ُيان ظِو کَ در ُيان روز  ٌیيی از ج. ریص؛ فصوش   
 ِو ایً کار اىکان پشیص ٌیعث. ظ     رصیـساری ػـسه رالف ىلـصرات ػيصده        
 ػّد. ىی       

 
 خساكم و خساکذص ٌّظان ىجاز در ةازار ةّرس و فصاةّرس )كتم از گصه ىػاىالجی( ةَ جصجیب چَ ىیضان اظث؟  - 7

 5ىذتث و ىٍفی  -5ب. ىذتث و ىٍفی                  4ىذتث و ىٍفی  -3انف. ىذتث و ىٍفی       
   4ىذتث و ىٍفی  -5د. ىذتث و ىٍفی                     5ىذتث و ىٍفی  -3ج. ىذتث و ىٍفی       

 
 یک ؾفدَ وب ىٍاظب اظث؟refreshةص جِث  کسام ىیان- -8

 f5-ج                                                                     f1-انف

 f11-د                                                                       f2-ب

 

 ىی غام ىػيّالً چٍس ریال اظث؟ ُای ظِاارزش اظيی ُص ظِو ػصکث -9
 ریال                1.888ریال                                                              ب.  188انف.     
 ریال  18.888ج.  ریال  1ج.      

 ارػات ةَ چَ ىػٍاظث؟ ىدسودیث خجيی در ورود ظف -18
 ػساد اوراق ةِاداری اظث کَ در ـب. خساکذص ج انف. خساكم جػساد اوراق ةِاداری اظث کَ در       

 ياد ىػاىالجـی ظی ُص ظـفارش در ـُص ٌ      ۀ ـٌياد ىػاىالجی ظی ُص ظفارش درظاىاٌ            
 ً ركو ـّد. ایـػت وارد ىیظاىاٌۀ ىػاىال      صب ـً ركو ىضـػـّد. ایىػاىالت وارد ىی

 واخس پایۀ ىػاىالجی »ىضصب ؾدیدی از        «واخس پایۀ ىػاىالجی ىحػارف»ؾدیدی از 
 اظث.  «ىحػارف                                                     اظث. 

 ػسه اظث. د. خساكم ظِيی کَ وارد ظیعحو  ج. خساكم جػساد ظِاىی اظث کَ در ُص روز ةایعحی      

 ىػاىهَ گصدد.          
 
 

 جاریذ  و اىضاء ىؼحصی :                                                              ٌيصه كتّنی و اىضا ء ٌيایٍسه کارگضاری :

 
 
 

  

 
 



 
 
 
 

 بسمه تعالی

 

 نام و نام خانوادگی :

 کد بورسی :

 آخرین مدرک تحصیلی:

 2اره نمونه سؤاالت امتحانی شم
 

 گیصد؟ ُای زیص در ةّرس اوراق ةِادار جِصان ىّرد ىػاىهَ كصار ىیظِام کساىیک از ةاٌک -1

 ب. ةاٌک پارظیان  انف. ةاٌک ىهث                     
 د. ُيَ ىّارد  ج. ةاٌک کارآفصیً     

 

 چیعث؟  online tradingىػاىالت ةص رط یا  -2
 ب. ىؼاُسه ؾّرت خعاب و ظتس  َ ُای رصیس و فصوش ةانف. ارظال ظفارش     

 گشاری را از ظصیق ایٍحصٌث ظصىایَ   کارگضار جِث ورود ةَ ظاىاٌَ ىػاىالت          
 از ظصیق ایٍحصٌث          

دظحصظی ظصیع و آظان ظصىایَ گشاران ةَ ظاىاٌَ ىػاىالت ةازارُای اوراق ةِادار ةسون ُیچ واظعَ اٌعاٌی و ةعّر -ج
 ایٍحصٌث اجّىاجیک از ظصیق

 ُيَ ىّارد  -د
3- EPS  چیعث؟ 

 ب: ىیضان ظّد جلعیيی ُص ػصکث ةَ ازای ُص  انف. درآىس ُص ظِو اظث کَ از جلعیو ظّد رانؽ
 ظِو  ػصکث پط از کعص ىانیات، ةص جػساد کم ظِام       
 ػّد. ػصکث ىداظتَ ىی      

 جلعیو كیيث ةازار ةَ درآىس یک ظِو دظث  د. از ج. ىػیاری اظث کَ درآىس ظاالٌَ یک ظِو را ةا كیيث    
 آیس. ىی    کٍس. ةازار آن ىلایعَ ىی        

 ةازار داٌّیَ غتارت اظث از : - -4
 ُا ةصای اونیً ةار ب. ةازاری کَ در آن ػصکث انف. ةازاری کَ در آن ؾصفاً خق جلسم ظِام     

 فصوػٍس.ظِام رّد را ىی      ُا ٌاػی از افضایغ ظصىایَ ىػاىهَ ػصکث        
 گصدد. ىی         

 د. ةازاری کَ در آن ىػاىالت ظـِام رارج از  ُای ةّرس ج. ةازاری کَ در آن ظِام ػصکث    
 پشیصد.ارت ظازىان ةّرس اٌجام ىیٌظ    گصدٌس. پط از غصضَ اونیَ ىػاىهَ ىی       

 

 جػصیف خجو ىتٍا چیعث؟  -5

 َ ةایعحی ىّرد                             ب. خساكم جػساد ظِایو کَ ةایس در آن روز ىّرد              انف. خساكم جػساد ظِاىی ک
 ىػاىهَ  كصار گیصد جا کم درؾس جغیـیص كیيث   ىػاىهَ كصار گیصد جا ىػاىالت در آن روز       
 اغيال گصدد.  رظيیث پیسا کٍس.      

 روز ىّرد ج. جػساد ظِاىی کَ ةایس در آن     
 د. جػساد ظِام ىؼزؿی کَ آن روز ىػاىهَ گصدیسه.  ىػاىهَ كصار گیصد جا كیيث یک درؾس         
 جغییصکٍس.         

 

 



 

 

 
 
 خساكم و خساکذص ٌّظان ىجاز در ةازار ةّرس و فصاةّرس )كتم از گصه ىػاىالجی( ةَ جصجیب چَ ىیضان اظث؟ -6

 5ىذتث و ىٍفی  -5ب. ىذتث و ىٍفی                  4فی ىذتث و ىٍ -3انف. ىذتث و ىٍفی       
  4ىذتث و ىٍفی  -5ىذتث و ىٍفی  د.                    5ىذتث و ىٍفی  -3ج. ىذتث و ىٍفی       

 
 ةاػس؟ در افضایغ ظصىایَ از ىدم اٌسورحَ کسام گضیٍَ ؾدیح ىی -7

 ةایعحی پصدارث ٌيایس. ب. کيحص از ىتهؼ اظيی ىی                   انف. خق جلسم دارد.                                
 ریال ىتهؼ اظيی ةاةث افضایغ  1888ج.     

 ػّد.                          د. خق جلسم ٌسارد. ظصىایَ ةَ ػصکث پصدارث ىی        
 
 گیصد؟ ىػاىالت اوراق ةِادار در ةّرس جِصان در چَ ظاغاجی اٌجام ىی -8
 

 11:58جا  8:38ب.                                          12:38جا  8:58انف.      
 12:88جا  8:38د.                                             12:38جا  9:88ج.      

 
 چیعث؟  DPSىفِّم  9

 ِو ب. ةزؼی از ظّد پیغ ةیٍی ػسه ُص ظ انف. ةزؼی از ظّد ُص ظِو ػصکث اظث کَ     
 ػصکث اظث.              ػّد.   ةیً ظِاىساران جلعیو ىی          

 د. ةزؼی از كیيث ُص ظِو ػصکث اظث کَ  ج. ةیاٌگص پیغ ةیٍی جلعیو ظّد در آیٍسه.     
 ػّد. ةیً ظِاىساران جلعیو ىی     

 یک ؾفدَ وب ىٍاظب اظث؟refreshةص جِث  کسام ىیان-18
 f5-ج                                                                     f1-انف

 f11-د                                                                       f2-ب

 
 
 

 اری :جاریذ  و اىضاء ىؼحصی :                                                              ٌيصه كتّنی و اىضا ء ٌيایٍسه کارگض

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


