
 
 
 
 
 
 

 اولین اشاره ای کھ در متون قدیم بھ مداخلھ بنفع زیان دیده از یك حادثھ مشاھده میشود چھ تاریخی است ؟1-
 

سال قبل از میالد  1511الف( 

سال قبل از میالد  4511ب( 

سال بعد از میالد د(  511ج( 

 سال قبل میالد 2111
 

یونانیھا و رومی ھا قبل از میالد عمل میشد طرح اولیھ چھ وام دادن با بھره زیاد کھ بھ اشكال مختلف توسط 2-

 ریزی کرد ؟بیمھ ای را پی

الف( بیمھ سنگ 

تراشان ب( بیمھ شوالیھ 

 ھا ج( بیمھ دریایی
 

 د( بیمھ بازرگانان
 

 با وام دادن با بھره زیاد مخالفت و آن را بعنوان ربا خواری محكوم کرد؟ 1221چھ کسی در سال 3-
 

الف( 

ب( پاپیروس 

پاپ نھم 

ج(پاپ سوم 

 د( ھمورابی
 

 بیمھ دریایی در چھ زمانی از قرون وسطی و در چھ کشوری بوجود آمد؟4-
 

الف( اواخر قرون وسطی ایتالیا 

ب(اوایل قرون وسطی مصر 

ج(اواسط قرون وسطی یونان د( 

 اواخر قرون وسطی انگلستان
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 ھجری شمسی الزاریونیاك امتیاز تصدی بیمھ را برای چھ مدت و از چھ کسی دریافت کرد 1221در سال 5-
 

سال مظفرالدین شاه  01الف( 

سال محمدعلی شاه ج(  21ب( 

سال ناصرالدین شاه د(  55

 سال احمد شاه 11
 

  بیمھ ایران در چھ سالی ملی شد ؟6-

  1351الف( 

 1350ج(  1355ب( 
 

  1355د( 

  بیمھ در چند ماده تصویب شد ؟قانون 1-
ماده ب(  31الف( 

ج(  1310ماده  30

 33ماده د(  35

 ماده
 

 شرکت بیمھ در چھ تاریخی در ایران تاسیس شد ؟2-
 

 1315آبان  15الف( 

 1321آبان  15ب( 

د(  1314آبان  14ج( 

 1314آبان  25
 

 بیمھ نامھ شود ؟در قرار دادھای بیمھ چند حالت می تواند موجب ختم اعتبار 9-
 

 1الف( 
 

 1ب( 
 

 11ج( 
 

  4د(
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 ریاست مجمع عمومی بیمھ مرکزی برعھده چھ کسی می باشد ؟11-
 

الف( مدیر عامل بیمھ ب( 

وزیر كار و امور اجتماعی 

 ج( وزیر اقتصاد و دارایی

 د( وزیر بازرگانی

 
موفق باشید 

 التماس دعا
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