
 

 

 

 

 

 

مبحث    سواالترایگان بسته 

 2020-اینکو ترمز

INCOTERMS-2020

 :کامل  مشخصات بسته 

لیفینمونه سواالت تا شامل •

تشریحی دارای پاسخنامه•

شامل جزوات آموزشی•

 با قابلیت پرینت •

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 
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 ( www.iranarze.ir) ؟باشد ینم  حی صح نکوترمزیدر رابطه با قواعد ا ریز  یها  نهیاز گز کیکدام   -1

 . باشد  یم  ییتا  ازدهیمجموعه    کیاز    یقواعد شامل اصطالحات  نیا  (1

 . باشند  یم  یچهار حرف  مزترکونیا  یکلمات اختصار   (2

 . باشند  یم  یسه حرف  مزترکونیا  یکلمات اختصار   (3

 . باشد  یمعامله م  کی در    راردادق  نیطرف  نیاستاندارد ب  یقواعد انعکاس دهنده رفتارها   نیا  (4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

  دی معامله خر ک ی قرارداد در  نی طرف ن یاستاندارد ب  ی باشد که نشانگر رفتارها  ی م یو اختصار سه حرف یی تا ازده ی از مجموعه   ی شامل اصطالحات  مزترکونیا

 . و فروش است

 ( www.iranarze.ir)  ؟دارند  یچه کاربرد نکوترمزیقواعد ا  -2

 کندیم  نییو فروشنده را تع  داریخری  ها   تیمسئول  (1

 . کندیم  نییو فروشنده را تع  داریخر  یمعامله برا   سکیر  (2

 دهستن  نیطرف  یها  نهیکننده هز  نییتع  (3

 همه موارد    (4

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 . شود ی م هیتخل ای  یریبارگ  یبند  ستهو ب  هانهیهز  هاسکیر  هاتیشامل مسئول قواعد   نیا  ی کاربرد ها

 ( www.iranarze.ir) ..... باشد به جز ی م کوترمرنی ا یاز کاربردها  ر یهمه موارد ز -3

 . و فروش هستند  دیقرارداد خر  یبرا  ینیگزیجا  نکوترمزیقواعد ا  (1

 . و فروشنده هستند  داریخر  یها  تیکننده مسئول  نییقواعد تع  نیا  (2

 .کندیم  نییو فروشنده را تع  داری خر  یموجود برا   سکیو قواعد ر  نیقوان  نای  (3

 . باشدیم  یمنیو موارد مربوط به ا  هیتخل  ای  یر یبارگ  ی،و بسته بند اه نهیکننده هز  نییتع  قواعد  نیا  (4

 1پاسخ صحیح: گزینه 

و کاربرد    ستندیخاص از کاال ن   ینوع  ی خاص برا  یتجاراصول    انگری قواعد ب   نی ا  .ستندیو فروش ن   د ی قرارداد خر  یبرا  ینیگز یوجه جا   چیبه ه  نکوترمز یقواعد ا

 است  یی هر نوع کاال یآنها برا

 مبحث   تالیفیسواالت نمونه 

 2020اینکو ترمز 

 ، اینجا کلیک نمایید. 2020- مبحث اینکوترمزبرای خرید بسته کامل سواالت  
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 ( www.iranarze.ir) ؟وجود ندارد نکوترمز یبا قواعد ا  یارتباط نهیکدام گز در  -4

 . ندارد  نکوترمزیبه ا  یپرداخت بها ربط  یواحد پول  ایزمان و مکان روش    (1

 . ندارد  کوترمرنیبا ا  ینه ارتباط  ایو فروش وجود دارد    دیخر  یبرا  یارداد اینکه قر  (2

 . شودی مشخص نم  کوترمرنیو فروخته شده در  ا  یداریخر  یمشخصات کاال  (3

 همه موارد  (4  

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .از موارد فوق الذکر ندارد کی  چ یبه ه ینکته ربط ن یا

دارند    ازین  یقاض  ایداور    نی باشد مرد و طرف  یشود که االن دشوار م  یتواند منجر به بروز مشکالت  یم  ................. عدم درج .  5

   ؟شود  یکه بدانند کدام در مورد به قرارداد مورد نظر مربوط م

 همه موارد    (4 نکوترمز یکامل ا  حاتیتوض  (3  نکوترمز یا  طیشرا  (2 نکوترمز ینسخه ترم ا  (1

 1پاسخ صحیح: گزینه 

 . شود یتواند باعث بروز مشکالت یهتل م نی عدم درج سال نسخه ا

 ( www.iranarze.ir) ؟شودیمشخص م  ییها تمیچه آ  نکوترمزیا c ی در ترم ها -6

 شود   متقبل  دیبا  داریکه خر  یی ها  نهیهز  (1  

 . را تا آنجا بدهد   حمل  باتیترت  دیفروشنده باکه  را    یمقصد  ایمحل نام برده شده    (2

 دار یخر  یموجود برا   یها  سکیر  (3

 در مبدا  یگمرک  یها  نه یهز  هیکل  (4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

وجود   ن یاما با ا  ، کند ی حمل تا آنجا انجام دهد مشخص م بات یترت دی را که فروشنده با  یمقصد ا یمحل نام برده شده   ی مربوط به حرف س یترم ها هیکل

 .ستین   شودی منتقل م دار ی از فروشنده و خر  سکیکه ر  ییهمان جا گریبه عبارت د  ای کاال   لیمحل تحو ،محل ن یا

 ( www.iranarze.ir) ؟ستی کاال چ لیکاال و مقصد تحو لیمحل تحو ن یتفاوت ب  نیمهمتر  -7

 .حمل و نقل کاال را تا آن محل بپردازد  یها  نهیهز  دیاست که فروشنده با  ییکاال جا  لیمحل تحو  (1

 . شود  یمنتقل م  داریاز فروشنده به خر  یسکاست که ر   ییکاال جا  لیمحل تحو  (2

 .شود   یمنتقل م  داریاز فروشنده به خر  یسکاست که ر  ییمقصد کاال جا  (3

 . است  کسانیکاال    لیمقصد کاال تا محل تحو  (4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

حمل و نقل کاال را تا آنجا    یها  نهیهز   د یاست که فروشنده با  ییشود و مقصد کاال جا  یمنتقل م  دار ی از فروشنده به خر یسککه ر  یی کاال جا  ل یمحل تحو 

 . پرداخت کند

 ، اینجا کلیک نمایید. 2020- مبحث اینکوترمزبرای خرید بسته کامل سواالت  
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 (www.iranarze.ir)  ؟ستیمعامله چ کی در  FOBرم ت منظور از  -8

 . دهد  یم  لیتحو  داریرا به خر  یکه فروشنده کشت  ییبندر حمل مشخص شده در مبدا جا  (1

   .دینما  یکاال حاضر م  لیتحو  یرا در محل برا   یکشت  داریکه خر  ییفروشنده جا  یبندر مشخص شده برا   (2

 . دهد  یم  لیتحو  داریمحل در مقصد که فروشنده کاال را به به خر  (3

 . شود  یمنتقل م  داریاز فروشنده به خر  تیکه مسئول   داریدر مقصد خر  یمحل  (4

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . کنندیتوافق م کند ی معرف حمل  ی را به فروشنده برا یکشت  دیبا  داریکه خر  یمحل صوصدر خمعامله  ن یکه در آن طرف ی محل یعنی

 ( www.iranarze.ir) ؟افتدی م  یاتفاق چه نشود مشخصدر قرارداد  CPT  یت  یپ یس در اینکوترمز اگر   -9

 . محل به توافق برسند   کیتوانند بر سر    یم  داریبعداً فروشنده و خر  (1  

 . ندارد  یچندان  تیاهم  متر  نیو ا  افتدینم  یخاص  فاقات  (2  

در ابهام می  مربوطه را پرداخت کند    یها  نهیببندد و هز  ارحمل    تا آنجا قرارداد  دیکه فروشنده با  یطرف معامله را در خصوص محل  (3

 گذارد. 

 . ستیکاال مشخص ن  یریمحل بارگ  رایز  ،معامله کامالً باطل است  (4

 3پاسخ صحیح: گزینه 

 .دی را پرداخت نما آنمربوط به  ی ها نهیحمل کند و هز  دی ابهام وجود دارد که فروشنده کاال را تا کجا با نی مشخص نشود ا یت یپ ی اگر س

 ( www.iranarze.ir)  ؟به چه معناست  EXW  ای EXWORKقاعده  - 10

 د یمحل تول  ایدرب کارخانه    لیتحو (2                             در مبدا    لیتحو  (1

 مربوط به حمل و نقل کاال  یها  نهیهزپرداخت    (4              در مقصد مورد نظر    لیتحو  (3

 2پاسخ صحیح: گزینه 

 . باشد  یکاال م د یمحل تول ای درب کارخانه  لیتحو  یاکس ورک به معنا

 ( www.iranarze.ir)  ؟باشد  یو آب راه ها م ییایحمل در وهیمربوط به ش  ری ز ی از ترم ها ک یکدام  -11

1)  FAS                                     2) FOB                             3) CFR                        4)  همه موارد 

 4پاسخ صحیح: گزینه 

 .باشد ی و راه ها م یی ای حمل در وهیقواعد مربوط به ش جمله  همه موارد فوق از 
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 ایران عرضه مرجع نمونه   

 سواالت آزمون های استخدامی

 

  2020-مبحث اینکوترمزبرای دانلود بسته کامل سواالت 

 کلیک نمایید.  اینجا 

 
 

 :سایر محصوالت استخدامی

 های دروس عمومی و تخصصی تست  •

 با پاسخنامه های تستی و تشریحی •

 جزوات آموزشی   •

 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 
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