
 ؟چیست EPSمنظور از   -1
شود. درآمد هر سهم است که از تقسیم سود خالص شرکت پس از کسر مالیات، بر تعداد کل سهام شرکت، محاسبه می  –الف 

 (گزینه صحیح)
 میزان سود تقسیمی هر شرکت به ازاي هر سهم  –ب 
 کند.معیاري است که درآمد ساالنه یک سهم را با قیمت بازار آن مقایسه می  –ج 
 آید.از تقسیم قیمت بازار به درآمد یک سهم دست می  –د 
 حداقل و حداکثر نوسان مجاز در بازار بورس و فرابورس (قبل از گره معامالتی) به ترتیب چه میزان است؟  -2

 4ــ مثبت و منفی  3مثبت و منفی   –الف 
 (گزینه صحیح) 5ــ مثبت و منفی  5مثبت و منفی   –ب 
 5ــ مثبت و منفی  3مثبت و منفی   –ج 
 4ــ مثبت و منفی  4مثبت و منفی   –د 
مدیرعامل فرابورس در چه شرایطی معامله یا معامالت اوراق بهادار را حداکثر تا پایان ساعات اداري روز کاري   -3

 نماید؟ي معامالتی باطل میبرگزاري جلسه
 اعالم کارگزار مبنی بر وقوع اشتباه و احراز آن توسط مدیرعامل فرابورس  –الف 
 خطاي معامالتی متأثر از اشکال سامانه معامالت  –ب 
عدم رعایت سهمیه اعالم شده براي خرید یا فروش اوراق بهادار براساس مقررات که موجب ابطال کل خرید یا فروش کارگزار   –ج 
 شود.می
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 
 کدامیک از موارد زیر نادرست است؟   -4

صادر خواهد شد و معامالت دست دوم بر » تقدمگواهینامه نقل و انتقال حق«تقدم خرید سهام در بورس، براي خریدار حق  –الف 
 شود.مبناي گواهینامه مذکور انجام می

 نویسی و طی کردننویسی سهام جدید باشد، با تأدیه مبلغ پذیرهکه مایل به پذیرهتقدم خرید سهام در صورتیدارنده حق  –ب 
 نماید و کارگزار مربوطه و بورس در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت.تقدم به سهم اقدام میآیند آن جهت تبدیل حقفر
هاي کارگزاري نویسی به شرکتباشد، در دوره پذیرهتقدم خود میکه مایل به فروش حقتقدم خرید سهام دارنده گواهی حق  –ج 

 نماید.تقدم خرید سهام به کارگزاري، اقدام میمراجعه و نسبت به تکمیل درخواست فروش و تحویل گواهی حق
 هیچ کدام (گزینه صحیح)  –د 
 شود؟ن و طبق چه شرایطی انجام میبازگشایی نمادهاي معامالتی ورقه بهادار با اعالم سازما   -5

هاي مالی یا ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت مجمع عمومی عادي حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري  –الف 
 تقسیم سود باشد، بدون محدودیت دامنه نوسان

اي که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده العادهز کاري پس از برگزاري مجمع عمومی فوقحداکثر دو رو  –ب 
 نگردد، با اعمال محدودیت دامنه نوسان

حداکثر دو روز کاري پس از برگزاري مجمع عمومی و یا جلسه هیأت مدیره در خصوص تغییر سرمایه یا انتشار هرگونه اوراق   –ج 
یر بینی پس از اعمال اثرات تغیبهادار دیگر به منظور تامین مالی، بازگشایی نماد طی مهلت مقرر در این بند منوط به افشاي پیش

 ر، بدون محدودیت دامنه نوسانسرمایه یا انتشار اوراق بهادا
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 
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 شود:نماد معامالتی اوراق بهادار در بورس درچه موارد زیر توسط بورس متوقف می  -6
 روز کاري قبل از برگزاري مجامع عمومی صاحبان سهام براساس اطالعیه دعوت به مجمع منتشره توسط سازمانیک  –الف 
گیري در خصوص تغییر سرمایه براساس مدیره ناشر پذیرفته شده جهت تصمیماز برگزاري جلسه هیئت روز کاري قبلیک  –ب 

 اطالعیه منتشره توسط سازمان
 الحساب اوراق بهادار در صورت تقاضاي ناشر پذیرفته شدهیک روز کاري قبل از سر رسید پرداخت سود علی  –ج 
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 
 پس از افزایش سرمایه کاهش بیشتري خواهد داشت؟ قیمت سهام در کدام مورد   -7

 افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران  –الف 
 افزایش سرمایه از محل سود انباشته (گزینه صحیح)  –ب 
 افزایش سرمایه از محل آورده نقدي  –ج 
 افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدي  –د 
 باشد؟نمی برخطها زیر جزء مزایاي معامالت کدامیک از گزینه  -8

 شود.گذار مطمئن است که سفارش او دقیق در زمان مورد نظر وارد سامانه معامالت میسرمایه  –الف 
 شود.انیه انجام مینقل و انتقال وجه بدون مراجعه به کارگزاري و بانک در کسري از ث  –ب 
 امکان مشاهده صورت حساب خود در هر لحظه  –ج 
 بروز اختالف احتمالی میان کارگزار و مشتري در خصوص زمان ورود سفارش. (گزینه صحیح)  –د 
 چه تغییري در بازارهاي سهام صورت گرفته است؟ برخطبا ورود معامالت    -9

 تعداد معامالت به شدت رشد نموده است.  –الف 
 حجم معامالت افزایش یافته است.  –ب 
 اند.گذاران جدیدي وارد بازار سرمایه شدهسرمایه  –ج 
 همه موارد. (گزینه صحیح)  –د 

 ) نسبت به معامالت سنتی خریدوفروش در چیست؟Online Tradingمزیت معامالت برخط (  -10
 شود.کنترل و انجام میهمه عملیات مورد نیاز براي انجام یک معامله به صورت دستی   –الف 
 شود.همه عملیات مورد نیاز براي انجام یک معامله با یک یا چند واسطه و با دخالت نیروي انسانی انجام می  –ب 
 شود. (گزینه صحیح)همه عملیات مورد نیاز براي انجام یک معامله به صورت مکانیزه و در کسري از ثانیه انجام می  –ج 
 .الف و ب صحیح است  –د 

 چیست؟ Online Tradingمعامالت برخط یا    -11
 هاي خرید و فروش به کارگزار جهت ورود به سامانه معامالت از طریق اینترنت.ارسال سفارش  –الف 
 گذاري را از طریق اینترنت.مشاهده صورت حساب و سبد سرمایه  –ب 
اي اوراق بهادار بدون هیچ واسطه انسانی و به طور اتوماتیک گذاران به سامانه معامالت بازارهدسترسی سریع و آسان سرمایه  –ج 

 از طریق اینترنت. (گزینه صحیح)
 همه موارد.  –د 

 باشد بازده مورد انتظار شرکت در طی یک سال چگونه است؟ 10شرکتی در بورس برابر  P/Eاگر  -12
 درصدي اوراق مشارکت است 16کمتر از بازده  –الف 
 درصد اوراق مشارکت است 16بیشتر از بازده   –ب 
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  بازده آن برابر بازده اوراق مشارکت است  –ج 
 هیچکدام (گزینه صحیح)  –د 

 گذاري عبارتند از:هاي سرمایهمزایاي صندوق  -13
 ايوجود مدیریت حرفه  –الف 
 نقدشوندگی باال  –ب 
    هاجویی در هزینهصرفه  –ج 
 همه موارد صحیح است (گزینه صحیح)  –د 

 گذاري کدام گزینه صحیح نیست؟هاي سرمایهدر مورد شرکت  -14
 شود.هاي آنها معامله میقیمت سهام آنها در بورس در برخی مواقع باالتر از ارزش خالص دارایی  –الف 
 شود. (گزینه صحیح)هاي آنها معامله میقیمت سهام آنها در بورس دقیقاً مساوي ارزش خالص دارایی  –ب 
 شود.هاي آنها معامله میتر از ارزش خالص داراییقیمت سهام آنها در بورس معموالً پایین  –ج 
 هیچکدام  –د 

 هایی باید توجه کند؟گذار براي خرید سهام یک شرکت در بورس به چه نوع تحلیلیک سرمایه   -15
 هاي مالی و اقتصاد شرکتتحلیل صورت  –الف 
 هاي آتیتحلیل سودآوري سال  –ب 
 تحلیل تکنیکال  –ج 
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 

 باشد؟هاي بورسی شامل کدامیک از موارد زیر نمیمنافع سهامداران شرکت   -16
    هاسود ساالنه شرکت  –الف 
 افزایش قیمت سهام  –ب 
 مدیره (گزینه صحیح)پاداش هیئت  –ج 
 حق تقدم افزایش سرمایه  –د 

 گیرد؟ه اوراقی مورد معامله قرار نمیدر بورس اوراق بهادار تهران چ   -17
 هاي سهامی عامسهام شرکت  –الف 
 هاي سهامی خاص (گزینه صحیح)سهام شرکت  –ب 
 اندهاي سهامی عام که افزایش سرمایه دادهحق تقدم سهام شرکت  –ج 
 هااوراق مشارکت و گواهی سپرده شرکت  –د 

 هاي سهامی عام معموالً چند ریال است؟ارزش اسمی هر سهم شرکت   -18
 ریال 100 –الف 
 ریال (گزینه صحیح) 1،000 –ب 
 ریال 1  –ج 
 ریال 10،000  –د 

 بازار ثانویه عبارت است از:   -19
 گردد.ها ناشی از افزایش سرمایه معامله میبازاري که در آن صرفاً حق تقدم سهام شرکت –الف 
 فروشندمیها براي اولین بار سهام خود را ي که در آن شرکتبازار –ب 



 گردند (گزینه صحیح)هاي بورس پس از عرضه اولیه معامله میبازاري که در آن سهام شرکت –ج 
 پذیردبازاري که در آن معامالت سهام خارج از نظارت سازمان بورس انجام می –د 

 باشد؟ریسک را دارا میهاي زیر کمترین گذاريکدام یک از سرمایه   -20
 گذاري مشتركهاي سرمایهصندوق  –الف 
 اوراق قرضه دولتی (گزینه صحیح)  –ب 
 اوراق قرضه شرکتی  –ج 
 اوراق سهام پذیرفته شده در بورس  –د 

 چیست؟ کنیکالت تحلیل   -21
 پردازدها میبه مطالعه ساختار مالی شرکت  –الف  

 کندهاي مختلف تحلیل یک سهم را با یکدیگر مقایسه میتکنیک  –ب 
 باشد (گزینه صحیح)ها میبینی آینده روند قیمتمطالعه رفتار بازار با استفاده از نمودارها و با هدف پیش  –ج 
 دهد.هاي مالی رفتاري را انجام میبررسی تکنیک  –د 

 تحلیل بنیادي چیست؟   -22
 پردازد و سعی دارد ارزشهاي مالی میتحلیل بنیادي به عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضا تمرکز داشته و به مطالعه صورت  –الف 

 (گزینه صحیح)  ذاتی شرکت را محاسبه نماید
 ی روزهاي معامالتی تمرکز داردبر نوسانات قیمت سهام در ط  –ب 
 بر اخبار و شایعات بازار تمرکز دارد  –ج 
  همه موارد   –د 

 العاده است؟کدامیک از وظایف مجمع عمومی فوق   -23
 تغییر اساسنامه  –الف 
 تغییر سرمایه شرکت  –ب 
 انحالل شرکت  –ج 
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 

 شود؟را شامل میانواع عرضه در فرابورس کدام موارد    -24
 عرضه یکجاي اوراق بهادار  –الف 
 عرضه خرد اوراق بهادار  –ب 
 نویسی اوراق بهادارپذیره  –ج 
 (گزینه صحیح)  همه موارد  –د 

 چیست؟ DPSمفهوم    -25
 شود (گزینه صحیح)بخشی از سود هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می  –الف 
 بینی شده هر سهم شرکت استبخشی از سود پیش  –ب 
 بینی تقسیم سود در آیندهبیانگر پیش  –ج 
 شودبخشی از قیمت هر سهم شرکت است که بین سهامداران تقسیم می  –د 

 دستکاري در بازار به چه معناست و مجازات شخصی که این عمل را انجام دهد چیست؟   -26
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 سالماه تا یککننده از روند معامالت، محکومیت به حبس تعزیري از سهاقدام به ایجاد ظاهري گمراه   –الف 
اغواي اشخاص به انجام معامالت اوارق بهادار، پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل   –ب 

 نشده
همچنین پرداخت جزاي نقدي معادل دو تا پنج  سال وماه تا یکهاي کاذب، محکومیت به حبس تعزیري از سهایجاد قیمت  –ج 

 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 

 گردد؟نهادهاي مالی شامل کدام یک از موارد ذیل می   -27
 گرانکارگزاران/معامله  –الف 
 هاي تأمین سرمایهگذاري، شرکتمشاوران سرمایه  –ب 
 گذاريهاي سرمایهگذاري، شرکتایههاي سرمصندوق  –ج 
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 

دستورالعمل اجرایی معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و « 10هاي موضوع ماده محدودیت   -28
 باشد؟هایی میشامل چه محدودیت» فرابورس ایران

هاي خاص، فارش، محدودیت در زمان معامالت، محدودیت در عرضهمحدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم س –الف  
 هاي قیمتی سفارش (گزینه صحیح)محدودیت

 هاي قیمتی سفارشهاي خاص، محدودیتمحدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در زمان معامالت، محدودیت در عرضه –ب 
 هاي قیمتی سفارشهاي خاص، محدودیتعرضه محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معامالت، محدودیت در –ج 
 محدودیت در نوع سفارشات، محدودیت در حجم سفارش، محدودیت در زمان معامالت –د 

 دهد؟گره معامالتی چگونه وضعیتی است و در چه مواقعی رخ می   -29
خرید یا فروش، حداقل معادل  گره معامالتی وضعیتی است که در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداري از صف سفارش  –الف 

 یک برابر حجم مبنا حداقل به مدت ده جلسه معامالتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد.
گره معامالتی وضعیتی است که در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداري از صف سفارش خرید یا فروش حداقل معادل   –ب 

ها، به علت عدم تقارن هاي با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا براي سایر شرکتیک برابر حجم مبنا براي شرکت
ه مدت پانزده جلسه معامالتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت هاي درخواست خرید و فروش، حداقل بقیمت

 درصد حجم مبنا باشد. 5روزانه آن در این دوره (به استثناي معامالت در نماد ژعمده)، کمتر از 
وش حداقل معادل گره معامالتی وضعیتی است که در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداري از صف سفارش خرید یا فر  –ج 

ها، به علت عدم تقارن هاي با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا براي سایر شرکتیک برابر حجم مبنا براي شرکت
هاي درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت پنج جلسه معامالتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد. بورسینس: یا متوسط قیمت

 درصد حجم مبنا باشد. (گزینه صحیح) 5در این دوره (به استثناي معامالت در نماد ژعمده)، کمتر از  معامالت روزانه آن
گره معامالتی وضعیتی است که در آن یک نماد معامالتی به رغم برخورداري از صف سفارش خرید حداقل معادل یک برابر   –د 

هاي ها، به علت عدم تقارن قیمتبرابر حجم مبنا براي سایر شرکتهاي با سه میلیارد سهم و بیشتر و دو حجم مبنا براي شرکت
درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ده جلسه معامالتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معامالت روزانه آن در این 

 درصد حجم مبنا باشد. 5دوره کمتر از 
 منظور از سهام ترجیحی چیست؟   -30



  رسد.سازي به فروش میهاي خصوصیی بخشی از سهام شرکت است که در راستاي برنامهسهام ترجیح –الف  
سازي به کارکنان خود شرکت واگذار شده هاي خصوصیسهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستاي برنامه –ب 

 است. (گزینه صحیح)
 ها واگذار شده است.سازي به کارکنان شرکتهاي خصوصیسهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که در راستاي برنامه –ج 
 نماید.سازي به کارکنان خودش واگذار میسهام ترجیحی بخشی از سهام شرکت است که خصوصی –د 

 نرخ کارمزدهاي معامالت در بورس به چه صورت است؟   -31
 0205 – 0کارمزد فروش  005/1کارمزد خرید  –الف 
 0105/0فروش  کارمزد 005/0کارمزد خرید  –ب 
 0105 – 0کارمزد فروش  105/0کارمزد خرید  –ج 
 (گزینه صحیح) 0205/0کارمزد فروش  015/0کارمزد خرید  –د 

 شود؟در نظر گرفته می» 1«چه زمانی حجم مبناي شرکت    -32
العاده) حجم مبناي آن نماد پس از بازگشایی نمادهایی که دامنه نوسان آن آزاد است (مثالً بعد از مجمع عادي ساالنه یا فوق –الف 

 همچنین در فرابورس نیز حجم مبنا یک منظور شده است. (گزینه صحیح)  –یک خواهد بود 
 العاده حجم مبناي آن نماد یک خواهد بود.درصدي نمادها بعد از مجمع عادي ساالنه یا فوق 10پس از تعدیل سود حداکثر   –ب 
 اند.له نشدن داراي گره معامالتی گردیدههایی که به دلیل معامدر مورد شرکت  –ج 
 الف و ب صحیح است.  –د 

 آیا ممکن است کسی در اولین دقایق بازار بورس سهامی را بخرد و ساعتی بعد همان را بفروشد؟   -33
 خیر؛ به دلیل تسویه نشدن وجوه معامالتی –الف 
 (گزینه صحیح)  اندازي سیستم جدید معامالتی امکان فروش سهامی که همان روز خریداري شده وجود داردبله؛ با راه  –ب 
  –شود خیر؛ فروش همان سهم که در همان روز خریداري شده خالف مقررات شمرده می –ج 
  –خیر؛ چون از نظر ناظر بازار و نوسان قیمتی سهم این کار امکان پذیر نیست  –د 

 ترین و بهترین گزینه صحیح کدام است؟جامع   -34
 (گزینه صحیح)  شودقیمت سهام در بازار براساس عرضه و تقاضا تعیین می  –الف 
  شودقیمت سهام در بازار توسط خریدار تعیین می  –ب 
 شودقیمت سهام در بازار توسط فروشنده تعیین می  –ج 
 شودتعیین می قیمت سهام در بازار توسط شرکت بورس  –د 

 گیرد؟تسویه معامالت در چند روز بعد از انجام معامله صورت می   -35
 روز 3  –الف 
 روز کاري (گزینه صحیح) 3  –ب 
 روز 4  –ج 
 روز کاري 4  –د 

 کارگزار ناظر کیست؟   -36
توانند دارایی سهام خود تحت نظر آن کارگزار را صرفاً از طریق همان کارگزار به فروش کارگزاري است که سهامداران می  –الف 

 برسانند. (گزینه صحیح)
 باشد که سهامدار از طریق آن شرکت اقدام به خرید سهام نموده است.کارگزاري می  –ب 



 هاي خود را در آن افزایش دهد.ادسهامتواند تعدباشد که سهامدار میکارگزاري می  –ج 
 همه موارد  –د 

 پذیرد؟میتسویه معامالت توسط چه مرجعی انجام    -37
 سازمان بورس اوراق بهادار تهران  –الف 
 شرکت بورس اوراق بهادار تهران  –ب 
 گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه (گزینه صحیح)شرکت سپرده  –ج 
 کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران  –د 

 تسویه معامالت چیست؟   -38
 تسویه معامالت به معناي جابجایی پول بین فروشنده و خریدار است  –الف 
 تسویه معامالت به معناي جابجایی اوراق بهادار بین فروشنده و خریدار است  –ب 
 فروشنده و خریدار است (گزینه صحیح) تسویه معامالت به معناي جابجایی اوراق بهادار و پول بین  –ج 
 تسویه معامالت به معناي جابجایی در سیستم معامالت بین فروشنده و خریدار است  –د 

 گردد؟قیمت سهام در عرضه اولیه با چه سازوکاري در تابلو درج می   -39
 با سازوکار حراج (گزینه صحیح)  –الف 
 با قیمت پیشنهادي خریدار  –ب 
 ضه کنندهبا قیمت عر  –ج 
 با قیمت مشابه آن در همان صنعت  –د 

 گیرد؟معامالت اوراق بهادار در بورس تهران در چه ساعاتی انجام می   -40
 12:00تا  8:50  –الف 
 11:50تا  8:30  –ب 
 (گزینه صحیح)  12:30تا  09:00  –ج 
 12:00تا  08:30  –د 

 باشد؟در افزایش سرمایه از محل اندوخته کدام گزینه صحیح می   -41
 حق تقدم دارد  –الف  

 کمتر از مبلغ اسمی بایستی پرداخت نماید  –ب 
 شود (گزینه صحیح)ریال مبلغ اسمی بابت افزایش سرمایه به شرکت پرداخت می 1000  –ج 
 حق تقدم ندارد  –د 

 اوراق بهاداري که از ثبت نزد سازمان بورس (بازار اولیه) معاف هستند نام ببرید؟   -42
 ها و مؤسسات مالی و اعتباري تحت نظارت بانک مرکزياوراق مشارکت منتشره توسط بانک –الف 
انونی ها و مراجع قنیاز به ثبت نداشته باشند، از قبیل اوراق منتشره توسط سازمان» شورا«سایر اوراق بهاداري که به تشخیص  –ب 

 دیگر
 هااوراق مشارکت دولت، بانک مرکزي و شهرداري  –ج 
 همه موارد (گزینه صحیح)  –د 

 منظور از سفارش محدود چیست؟   -43



 قیمت در محدوده نوسان  –الف 
 بهترین قیمت  –ب 
 باالترین قیمت  –ج 
 قیمت تعیین شده (گزینه صحیح)  –د 

 باشد؟اولویت انجام معامالت به چه صورتی می   -44
 قیمت سپس زمان ورود سفارش (گزینه صحیح)  –الف 
 ورود سفارش زمان سپس قیمت  –ب 
 قیمت سفارش  –ج 
 زمان سفارش  –د 

 پذیرد؟بازارگردانی چیست و به چه منظور انجام می   -45
 گري است با مجوز الزم وظیفه معامالت سهام خاص را دارد.کارگزار / معامله  –الف  

 نماید.گري است جهت تنظیم عرضه و تقاضا و تحدید دامنه نوسان داد و ستد میکارگزار / معامله  –ب 
 گري است که تعهد به نقد شوندگی سهام مزبور را دارد.کارگزار/معامله  –ج 
 همـه مـوارد (گزینه صحیح)  –د 

 اي در معامالت بلوکی وجود دارد؟چه مشخصه   -46
 گردد.تعداد سهام زیادي معامله می  –الف 
 گردد. (گزینه صحیح)محدودیت حجمی دارد و قیمت از طرف بازار تعیین می  –ب 
 گردد.محدودیت حجمی و قیمتی رعایت نمی  –ج 
 باشد.محدودیت قیمتی دارد و حجم داراي محدودیت نمی  –د 

 محدودیت حجمی در ورود سفارشات به چه معناست؟   -47
این رقم   –شود ي معامالت وارد میحداقل تعداد اوراق بهاداري است که در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سامانه  –الف  

 است.» واحد پایه معامالتی متعارف«مضرب صحیحی از 
این رقم   – شودحداکثر تعداد اوراق بهاداري است که در هر نماد معامالتی طی هر سفارش در سامانه معامالت وارد می  –ب 

 است. (گزینه صحیح)» واحد پایه معامالتی متعارف«مضرب صحیحی از 
 حداقل تعداد سهامی است که در هر روز بایستی معامله گردد.  –ج 
 حداقل سهمی که وارد سیستم شده است.  –د 

 تعریف حجم مبنا چیست؟   -48
 امالت در آن روز رسمیت پیدا کند.حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا مع  –الف 
 حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد. (گزینه صحیح)  –ب 
 تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.  –ج 
 ز معامله گردیدهتعداد سهام مشخصی که آن رو  –د 

 چیست؟ قیمت اسمی منظور از   -49
 قیمت بازار –الف 
 قیمت ذاتی –ب 
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 قیمت مورد معامله –ج 
 قیمت ثبت شده در برگه سهام (گزینه صحیح) –د 

 ریسک کدام مورد از موارد زیراز همه بیشتر است؟   -50
 اوراق قرضه دولتی –الف 
 اوراق قرضه شرکتی –ب 
 سهام (گزینه صحیح) –ج 
 اوراق استصناع –د 

 ارزش اسمی به چه معناست؟   -51
 ارزش بازار –الف 
 ارزش واقعی –ب 
 ارزشی که بر روي برگه سهم نوشته شده است (گزینه صحیح) –ج 
 ارزش روز –د 

 میگیرد؟پرداخت سود به سهامداران حداکثر ظرف چند ماه صورت    -52
 ماه5 –الف 
 ماه6 –ب 
 ماه (گزینه صحیح) 8 –ج 
 ماه 12 –د 

 ؟کارگزار کیست   -53
 است گذارسرمایه –الف 
 نهاد مالی است  –ب 
 ي استگذارسرمایهصندوق  –ج 
 شخصیت حقوقی است که براي افراد به معامله سهام میپردازد (گزینه صحیح) –د 

 سبد سهام به چه معناست؟   -54
 پرتفولیو –الف 
 مجموعه اي از دارایی –ب 
 مجموعه اي از دارایی مالی –ج 
 گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح) –د 

 – – – – – – – شخص استفاده کننده از اطالعات نهانی در بورس   -55
 مجرم است  –الف  

 مجرم نیست –ب 
 کندشخصی است که از اطالعات نهانی براي خود استفاده می –ج 
 گزینه الف و گزینه ج صحیح است (گزینه صحیح) –د 

 تسویه اوراق مشارکت به چه صورت است؟   -56
 روزه (گزینه صحیح) 1 –الف 
 روزه 5  –ب 
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 روزه 4  –ج 
 روزه3 –د 

 جواب غلط است چگونه از میزان دارایی سهام خود در بورس مطلع شویم؟     -57
 )(گزینه صحیح=  از طریق سپرده گذاري  –الف 
 از طریق کارگزاري –ب 
 از طریق شرکت بورس  –ج 
 الف و گزینه ب صحیح است   –د 

 منظور از شخصیت حقوقی کیست؟   -58
 افراد معمولی –الف 
 کارمندان شرکت –ب 
  خود شرکت (گزینه صحیح) –ج 
 گزینه ب و گزینه ج صحیح است –د 

 هاي سهامی عام به چه صورت است؟ي افراد در شرکتگذارسرمایهتعهد    -59
 ي افرادگذارسرمایهمیزان  –الف 
 نسبت به مبلغ اسمی سهم (گزینه صحیح) –ب 
 نسبت به آورده خود در شرکت –ج 
 نسبت به تعداد سهام –د 

 توان به خرید سهام پرداخت؟میبه چه صورت    -60
 از طریق کارگزار (گزینه صحیح) –الف 
 باز طریق بانک –ب 
 از طریق سازمان بورس –ج 
 از طریق شرکت بورس –د 
  

 


