
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه سواالت رایگان  

 تجارت استخدامی بانک 

آزمون  نمونه سواالتی از دروس  عمومیشامل 

  استخدامی ادوار گذشته

 مشخصات این بسته:

دارای پاسخنامه تستی •

درس عمومیسوال از هفت  16 •

 سوال از دروس تخصصی  6 •

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 

 
 

 www.iranarze.ir تجارت بانک  نمونه سواالت رایگان استخدامی 1

 

 

 

 

 

 

 

 ( www.iranarze.ir؟ )چاپگر و قلم نوری چه نوع دستگاه هایی هستند -1

 ورودی -ورودید(      ورودی-خروجیج(         خروجی  -خروجیب(                      خروجی-ورودیالف(  

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir) در یک فضای پنج بیتی چند ترکیب مشخص میشود؟ -2

 32د(      16ج(     15ب(      10الف(  

 دپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir) دولت در چه صورت میتواند کارشناسان خارجی استخدام کند؟ -3

 تصویب مجلس شورای اسالمی ب(       خارجه اعالم نیاز از طرف وزارت امور  الف(  

   فرمان رهبرید(        مشورت روسای قوای دیگر ج(  

 بپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir؟ )سفیر در دو مرحله توسط چه کسانی تعیین و سپس تایید میشود -4

 وزیر معاون وزیر امور خارجه و شخص  ب(      وزیر امور خارجه و رئیس جمهورالف(  

 وزیر امور خارجه و رهبر   د(     رئیس جمهور و رهبرج(

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir؟ )ابعاد توحید نظری کدام است  -5

 ذاتی، عبادی، عملی د(    ذاتی، صفاتی، عبادی   ج(   ذاتی، افعالی، عبادی  ب( الف( ذاتی، صفاتی، عبادی 

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 تجارت سواالت عمومی آزمون استخدامی بانک 

 
 

 کلیک نمایید اینجا  جهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامی بانک تجارت،  

https://iranarze.ir/234-employment-suspendisse-adipiscing.html


 

 
 

 www.iranarze.ir تجارت بانک  نمونه سواالت رایگان استخدامی 2

 ( www.iranarze.ir؟ )نتایج حجاب زن استکدام یک از    -6

 ب( انحطاط و ابتذال زن      عدم امنیت برای زن الف(  

 محدودیت زن د(        تحکیم پیوند خانوادگی ج(  

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir؟ ) قید دیده نمیشود ___ در هیچ گزینه ای به جز گزینه  -7

 چو صبح صادق آمد راست، گفتار...ب(      شبی یاد دارم که چشمم نخفت الف(  

 سحر به پنجره انگشت می زند که: منمد(      اگر شب را چو انجم رانده داری،...ج(    

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

 ( www.iranarze.ir؟ ) همه شاعران در سرودن قصیده شهرت بسزایی دارند به غیر از  -8

 مهرداد اوستا د(      سعدیج(     ناصر خسرو ب(       نظامی گنجویالف(  

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

عدد    -9 آن  برابر  سه  از  خودش  در  مثبت  عدد  یک  ضرب  است؟    40حاصل  کدام  عدد  آن  است  بیشتر  واحد 

 ( www.iranarze.ir)؟

 9د(     8ج(       7ب(   6  الف(

 جپاسخ صحیح: گزینه 

 

 (  www.iranarze.ir؟ )  واحد اضافه کنیم واریانس جدید برابر است با  5است. اگر به داده ها    9واریانس تعدادی داده برابر    -10

 225د(     45ج(      14ب(     9الف(  

 الفپاسخ صحیح: گزینه 

 

متر پایین می آید. این جانور صبح چندمین روز به باالی    1متر باال میرود و عصر    2متری،    10جانوری هر صبح از یک چوب    -11

 (  www.iranarze.ir؟ ) چوب میرسد

 مین پانزدهد(     مین دهج(     نهمینب(     پنجمین الف(  

 ب  پاسخ صحیح: گزینه 

 

 کلیک نمایید اینجا  جهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامی بانک تجارت،  

https://iranarze.ir/234-employment-suspendisse-adipiscing.html
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 ( www.iranarze.ir) نسبت کاخ به کوخ مانند نسبت ..... -12

 زیبا به زشتد(    صعود به نزول ج(    بلند به کوتاهب(    بزرگ به کوچک   الف(

 الف پاسخ صحیح: گزینه 

 

13- my brother was ………… all the week. (www.iranarze.ir) 

a- at the home   b- at home   c- in the home   d- in home 

 b پاسخ صحیح: گزینه 

 

14-i fell asleep While ……. my homework (www.iranarze.ir) 

a- doing  b- did   c- does    d- done 

 a پاسخ صحیح: گزینه 

 

  3و نسبت درآمد مادر علی به پدرعلی  5به 4، نسبت درآمد خواهر علی به مادرش 3به  2نسبت درآمد علی به خواهرش -15

 (www.iranarze.ir):   است. درآمد والدین چند برابر درآمد فرزندان میباشد  7به 

 2.5  د(      2.25  ج(    1.5(  ب     1.25(  الف

 د پاسخ صحیح: گزینه 

 

 (www.iranarze.ir)بین اعداد زیر ارتباط خاصی برقرار است. به جای عالمت سوال ، کدام عدد باید قرار بگیرد؟ -16

 ؟ 720 240 60 12 2

 1920د(     1440  ج(   1400  ب(     960(   1

 ج پاسخ صحیح: گزینه 

 

 (www.iranarze.ir) پرداختی به متقاضیان .....  الحسنهکارمزد دریافتی از محل قرض -17

 الف( متعلق به سپرده گذاران خواهد بود

 الوکاله بانک خواهد بودب( به عنوان حق

 ج( متعلق به بانک خواهد بود

 گذار تقسیم خواهد شدد( بین بانک و سپرده

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 کلیک نمایید اینجا  جهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامی بانک تجارت،  

https://iranarze.ir/234-employment-suspendisse-adipiscing.html


 

 
 

 www.iranarze.ir تجارت بانک  نمونه سواالت رایگان استخدامی 4

فروختهه شههده و توسههط سههرمهایهه گهااران نگههداری میشههود ، چهه نهام وام و ارزش ویژه ای کهه بهه صههورت عمومی    -18

 (www.iranarze.ir)دارد؟

 د( اوراق بهادار   بدهی    ج(   ب( وثیقه    الف( رهن  

 پاسخ صحیح: گزینه  د

 

 (www.iranarze.ir) در بازار رقابتی، تابع تقاضا برای بنگاه رقابتی .....  -19

 د( ابتدا افقی و سپس دارای شیب منفی میشود  ج( شیب مثبت دارد  داردب( شیب منفی   الف( افقی است

 پاسخ صحیح: گزینه ب

 

 (www.iranarze.ir)منحنی انگل نشانگر رابطه کدام گزینه است؟ -20

 ب( درآمد و مقدار عرضه با فرض ثابت بودن سایر عوامل     الف(قیمت و مقدار عرضه  

 د( درآمد و قیمت با فرض ثابت بودن سایر عوامل  ثابت بودن سایر عواملج( درآمد و مقدار تقاضا با فرض  

 پاسخ صحیح: گزینه ج

 

اگر برای به دسهت آوردن یک آپارتمان، حاضهر باشهیم سهه اتومبیل بدهیم، نرخ نهایی جانشهینی آپارتمان به جای اتومبیل   -21

 (www.iranarze.ir)چقدر است؟

الف(  
1

3
 6د(      4ج(      3ب(     

 پاسخ صحیح: گزینه  ب

 

 (www.iranarze.ir) در بلند مدت .....  -22

 ب( هزینه های متغیر از هزینه های ثابت بیشتر میشود   الف( همه هزینه ها، هزینه های متغیر میشوند

 د( هزینه های کل برابر هزینه های ثابت میشود   ج( هزینه های ثابت از هزینه های متغیر بیشتر میشود

پاسخ صحیح: گزینه الف

 کلیک نمایید اینجا  جهت تهیه بسته کامل سواالت استخدامی بانک تجارت،  

https://iranarze.ir/234-employment-suspendisse-adipiscing.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 بانک تجارتاستخدامی   سواالتجهت تهیه بسته کامل  

 کلیک نمایید. اینجاایران عرضه 

 
 

 مشخصات این بسته:

 دارای پاسخنامه تستی  •

 درس عمومیسوال از هفت  16 •

 سوال از دروس تخصصی  6 •

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

 

Www.IranArze.Ir 

https://iranarze.ir/234-employment-suspendisse-adipiscing.html

