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 َّالؼبلن

 
 

  شرکت سهامی بیمه ایران به مناسبت هشتادمیه سالروز تاسیس

 بیمه  سراسری اولیه دوره مسابقه

 

  نکات مهم:

 سَال 30تؼساز سَاالت :  

 ًوطُ هٌفی ًساضز 

 اهتیبظ 3ّط سَال 

 

 زمان:

  آبان ماه بیستم تا چهاردهم

 شد  خواهد ءاهدا نفیسی جوایس قرعه قید به برتر نفرات از نفر 52 در پایان  به

 

 

  نحوه بر گساری:

 ثیوِ پالسثِ غَضت هجبظی ٍ تستی اظ عطیك سبیت 
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 ضطوت سْبهی ثیوِ ایطاى زض چِ سبلی تبسیس ضس؟  -1

 1312ز(  1347د(   1314ة(  1316الف(  

 

 هیطَز؟ ػمسهٌجعهحسَة ًبهِ ثیوِ وسام -2

 ػوط ًبهِ ثیوِ(ز  حبلج ًبهِ ثیوِ(د  ئَلیتهس ًبهِ ثیوِ( ة  ثسًِ ًبهِ ثیوِ(الف 

 

 زضَ ذَاًسُ هی  ........ضَز ثیوِ  گط زیگطی هٌتمل هی  گطی ثِ ثیوِ ای وِ ثِ هَجت آى، تؼْسات ثیوِ   ثیوِ -3

 ز( ثیوِ هىول د( ثیوِ لطاضزازی ة( ثیوِ اتىبیی الف( ثیوِ هٌتمل 

 

 ایي اظ ظیط هَاضز اظ یه وسام(  ثیوِ ػبلی ضَاضی 67 هػَثِ اظ لجل) ضاًٌسُ ٍ سطًطیي حَازث ثیوِ ػوَهی ضطایظ یه هبزُ عجك -4

 :ًیستٌس هستخٌی ًبهِ ثیوِ

  ای ّستِ ز( تطؼطؼبت د( سیل ة( جٌگ،ضَضش،اػتػبة عَفبى ٍ الف( ظلعلِ 

 

 .... وِ گطزز هی حطام هبُ تغلیظ سَم یه هطوَل زیِ فَت ثِ هٌجط هَاضز زض غَضتی زض -5

 ثبضس ضسُ ٍالغ حطام ّبی هبُ زض حبزحِ غطفبة(  ثبضس ضسُ ٍالغ حطام ّبی هبُ زض فَت غطفبالف(  

 ز( ّیچ وسام است ضسُ ٍالغ حطام ّبی هبُ زض زٍی ّط حبزحِ ٍ َتد( ف 

 

ثطذَضز زٍ ذَزضٍ سَاضی زیگط ثِ یىسیگط هی ضَز ذَزضٍی ٍاًت  زض جبزُ ای ثطٍى ضْطی ذَزضٍی ٍاًت ثِ زلیل اًحطاف ثبػج -6

پلیس جْت تٌظین وطٍوی زستطسی ثِ  جبزُزضایي  ضیبل هی ثبضس40.000.000عاى ذسبضت زض ّط زٍ ذَزضٍ ًْبیتب هی آسیت ًسیسُ ،

 .... هی گَیٌس.  وِ ٍاًت همػط است ضا ٍجَز ًساضز ، چِ وسبًی لبزضًس جْت تؼییي همػط اظْبض ًظط وٌٌس؟ ٍ ایي ًَع حبزحِ 

  تػبزف – ذَزضٍی ثبضی هْن استٍ لی ًظط ضاًٌسُ  الف( ًیبظی ثِ وطٍوی ًوی ثبضس 

 تػبزف  –ة( ثِ زلیل ذَزضٍی ثبضوص ًیبظ ثِ وطٍوی است ٍ ًظط ضاًٌسُ ٍاًت هْن است  

 تػبزم  –ضاًٌسُ وِ گَاّیٌبهِ پبیِ یه زاضتِ ثبضٌس ًظطضبى ضا ثِ پلیس ضاُ اػالم هیىٌٌس جْت تٌظین وطٍوی  3د(  

 تػبزفبت پطت سط ّن  –یست ًیبظی ثِ وطٍوی ًهیعاى ذسبضت ثب تَجِ ثِ ز(  

 

 گبُ: ىآاگط تطسیس ذغط زض ًتیجِ ػول ضرع حبلج ثبضس  -7

  ثیوِ ذَزثرَز اثغبل هی ضَز               ( الف 

 ضٍظ اظ تبضید اعالع هطاتت ضا ثِ ثیوِ گط اعالع زّس 10ثیوِ گصاض هَظف است ظطف ( ة 

 یوِ گط حك فسد زاضز ث( ز وِ گط اعالع زّسثیوِ گصاض ثبیس ثالفبغلِ ثِ ثی( د  

       

 ثبظیبفت ٍ اغل جبًطیٌی جعٍ وساهیه اظ وبضوطزّبی ضطوت ثیوِ هی ثبضس؟ -8

 ثبظاضیبثی ٍ فطٍشز(   هجبحج حمَلید(   اتىبیی( ة سطهبیِ گصاضی( الف 
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 جعء پعضىی ّبی ّعیٌِ 1387 هػَة حبلج ضرع اغالحی لبًَى 1 هبزُ 3 تجػطُ ثِ هستٌس حبلج ضرع ّبی ًبهِ ثیوِ زض -9

 ... ایٌىِ ثط هططٍط است فَق لبًَى هَضَع ثیوِ تؼْسات

  ًجبضس  زیگطی لبًَى ة( هطوَل ًىٌس  تجبٍظ وبهل زیِ یه الف(اظ 

 ثبضس اجتوبػی اٍل گط ثیوِ فبلس ز( ظیبًسیسُ .ًگیطز لطاض حَازث ثیوِ لبلت د( زض 

 

یىی اظ ترلفبت ضاًٌسگی حبزحِ سبظ ثبضس ، هسجت حبزحِ تػبزف زض حَازث ضاًٌسگی هٌجط ثِ جطح یب فَت اگط ػلت ٍلَع حبزحِ  -10

 چِ همساض اظ ذسبضت ضا ثبیس ثپطزاظز؟

 الف( ول هجلغ ذسبضت پطزاذت هی ضَز  

ٍ سپس زض ذسبضت ثسًی ة(   ٍ زض ذسبضت هبلی1ول ذسبضت پطزاذت هی ضَز  ِ هی ضَز%2  ِ هطاجؼ ِ هسجت حبزح  % جْت ثبظیبفت ث

 % ذسبضت پطزاذت هی ضَز50د(  

 ز( ّیچىسام  

 

ًفط ػبثطیي پیبزُ ، ثب یه  4زض غَضت ثطٍظ تػبزف ضسیس ٍ وطتِ ضسى توبم سطًطیي ّبی ذَزضٍی همػط حبزحِ ٍ ّوچٌیي  -11

 وَپي زیِ چٌس ًفط اظ افطاز پطزاذت هیطَز :

 ة( ثِ توبهی فَت ضسگبى ثِ جع ضاًٌسُ هسجت حبزحِ  الف( تٌْب یه ًفط ػبثط پیبزُ  

 ثِ ّوِ فَت ضسگبى ز(  د( فمظ ضاًٌسُ  

 

 هطوَل ضسُ سطلت لَاظم ذسبضت است ضفتِ سطلت ثِ ذَزضٍ اظ لَاظهی ٍ هیطَز پیسا هستی اظ پس ٍ هیطٍز سطلت ثِ ذَزضٍیی -12

 :هیطَز ظیط هَاضز اظ یه وسام

 ثبضس وطزُ ذطیساضی لجال ضا ًملیِ ٍسیلِ لَاظم ٍ لغؼبت زضجبی سطلت پَضص گعاض ثیوِ غَضتیىِ زض است پطزاذت لبثل (الف 

 ثبضس وطزُ ذطیساضی لجال ضا ولی زضجبی سطلت پَضص گعاض ثیوِ غَضتیىِ زض است پطزاذت لبثل -ة 

  است پطزاذت لبثل ذسبضت -ز  ًیست پطزاذت لبثل ذسبضت -د 

 

 هیجبضس؟ ثسًِ ًبهِ ثیوِ زض گط ثیوِ عطف اظ فسد ضبهل ظیط هَاضز اظ یه وسام -13

ًٌبچِ -الف ْبضات یب ٍ ذَززاضی هغبلجی بضاظْ اظ ػوسا گعاض ثیوِ چ وبیس ٍالغ ذالف اظ ْبضات یب ًطسُ اػالم هغبلت ٍ ٌث َحط اضظیبثی زض ٍالغ ذالف اظ  ًجبضس ه

ًٌبچِ -ة َا گعاض ثیوِ چ ْبض اظ سْ ْبضات یبٍ  ذَززاضی هغبلجی اظ وبیس ٍالغ ذالف اظ ْبضات یب ًطسُ اػالم هغبلت ٍ ٌث َحط اضظیبثی زض ٍالغ ذالف اظ  ثبضس ه

ٌب -د ْبض اظ ػوساٌ گعاض ثیوِ ًچِچ ْبضات یبٍ  ذَززاضی هغبلجی اظ وبیس ٍالغ ذالف اظ ْبضات یب ًطسُ اػالم هغبلتٍ  ٌث َحط اضظیبثی زض ٍالغ ذالف اظ   ثبضس ه

ٌبًچِ -ز َا گعاض ثیوِ چ ْبض اظ سْ ْبضات یبٍ  ذَززاضی هغبلجی اظ وبیس ٍالغ ذالف اظ ْبضات یب ًطسُ اػالم هغبلتٍ  ٌث َحط اضظیبثی ضز ٍالغ ذالف اظ  ًجبضس ه

 

 ًوبیس؟ ثسًِ ًبهِ ثیوِ فسد ثِ السام هیتَاًس ثسًِ ًبهِ ثیوِ زض شیٌفغ آیب -14

 ًویتَاًس ذیط -ة  هیتَاًس ثلی -الف 

 .ثبضس گعاض ثیوِ یه زضجِ اػضبی اظ وِ هیتَاًس زضغَضتی -د 

 ثبضس وطزُ وست ضا گعاض ثیوِ وتجی هَافمت وِ هیتَاًس غَضتی زض -ز 
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 اظ هَاضز شیل زض هَضز ثیوِ گط پبیِ غحیح هی ثبضس:وسام یه  -15

 ة( غطفب سبظهبى ثیوِ تبهیي اجتوبػی  الف( غطفب سبظهبى ثیوِ ذسهبت زضهبًی 

 د( غطفب سبظهبى ثیوِ تبهیي اجتوبػی ، ثیوِ ًیطٍیْبی هسلح ٍ غیط هسلح ، ثیوِ ذسهبت زضهبًی ، وویتِ اهساز  

 زض ثیوِ زضهبى ّوگبًی فؼبلیت زاضز ز( ّط سبظهبى ثیوِ گطی وِ عجك لبًَى 

 

 هٌظَض اظ زٍضُ اًتظبض زض ثیوِ زضهبًی چیست؟  -16

 هبُ اثتسای لطاض زاز هی گَیٌس وِ زض عَل آى ثیوِ گع تؼْسی ثِ ججطاى ذسبضت ًساضز6الف( ثِ  

 ة( هست ظهبًیست وِ زض عَل آى ثیوِ گط تب پبیبى هست ثیوِ ًبهِ تؼْسی ثِ ججطاى ذسبضت ًساضز  

ُ ًساضز  د(  َافك ضس ِ ججطاى ذسبضت ثطای پَضص ت ِ گط تؼْسی ث ِ ضسگبى زض عَل آى ثیو ٍ تؼساز ثیو ِ هیعاى  ِ ثستِ ث َافمیست و  هست ظهبى ت

 ز( هست ظهبى ول اػتجبض ثیوِ ًبهِ وِ ثیوِ گط ثطای پَضص ذبظ ّیچ گًَِ تؼْسی ثِ ججطاى ذسبضت ًساضز 

 

 ل فٌی ثیوبضستبى ثِ ضوبض ًوی ضٍز؟وساهیه اظ هَاضز ظیط جعٍ هسئَلیت ّبی هسئَ -17

بى ثیوبض زض ًتیجِ ػسم ایوٌی ثیوبضستبى (ة  هسوَهیي غصایی ثیوبضاى( الف   ذسبضت ٍاضز ثِ ّوطّا

 اًجبم اػوبل پعضىی غیطهجبظ( ز ذسبضت ّبی جبًی ٍ هبلی ٍاضز ثِ ػیبزت وٌٌسگبى( د 

 

 ىي است وسبًى ایجبز وٌٌس وِ زض ذبضد اظ وطتى ّستٌس؟وسام حبزحِ ضا هو -18

 «    د»ٍ « ة»ز( هَاضز  د( زظزى ة( ثبضاتطى  الف( ثبضگیطى ٍ ترلیِ   

 

 ، وسام هَضز جعٍ استخٌبّبست«A»زض ثیوِ حول ٍ ًمل زضیبیى عجك ضطایظ  -19

 سهِ وبضوٌبى   ّبى ًبضى اظ اضتجبُ ذ ة( ذسبضت ّبى ًبضى اظ اضتجبُ فطهبًسُ وطتى الف( ذسبضت 

 هَضز     3ز( ّط  ّبى ًبضى اظ ػسم لبثلیت زضیبًَضزى ٍ ًبهٌبست ثَزى وطتى ثطاى زضیبًَضزى  د( ذسبضت 

 

 س ثیوِ گط زض ججطاى ذسبضت ًبضی اظ وسام ًَع سَذتي است؟ؼْت -20

  آتطی وِ اظ یه هٌجغ حطاضتی غیط لبثل وٌتطل سطچطوِ ثگیطز ( الف 

 طل ضسُ ثِ یه هٌجغ وٌتطل ضسُ زیگط سطایت وٌس                          آتطی وِ اظ یه هٌجغ وٌت( ة 

 سَذتي پبضچِ ثب اتَز(  آتطی وِ هٌجغ ذَز ضا تطن ًىٌس (د

 

 ًیستٌس؟ ذغط توبم ظیط هٌْسسی ّبی ثیوِ اظ یه وسام -21

 EAR ًػت ذغط توبم ثیوِ( ة CAR پیوبًىبضاى ذغط توبم ثیوِ (الف 

  LDB سبذتوبى پٌْبى ٍ اسبسی ػیَة ثیوِ (ز EE یهالىتطًٍ تجْیعات ثیوِ( د 

 

 هیجبضس؟ (Construction) احساث زٍضُ ّبی ثیوِ جعٍ ظیط هٌْسسی ّبی ثیوِ اظ یه وسام -22

  CMP پیوبًىبضاى آالت هبضیي ضىست ثیوِ (ة MB آالت هبضیي ضىست ثیوِ (الف 

  CAR پیوبًىبضاى ذغط توبم ثیوِ (ز DOS سطزذبًِ زض وبال فسبز ثیوِ (د 
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  هیجبضس؟ سطزذبًِ زض وبال فسبز ثیوِ پَضطْبی استخٌبئبت جعٍ ظیط هَاضز اظ یه وسام -23

  اًگبضی  سْل ٍ غفلت( ة  ًطتی  آلَزگی( الف 

 ضسُ  تَلیس حطاضت زضزضجِ تػبزفی ظزگی یدز(    َّا جطیبى ًجَزى وبفی (د 

 

هیلیَى تَهبى ضا 2هیلیَى تَهبى ٍ  ّعیٌِ پعضىی 20َت  ضرػی وِ ثِ ًجبضی اضتغبل زاضز تمبضبی ثیوِ حَازث ثب سطهبیِ ف -24

 زاضز.ضوٌبٌ ایي فطز ثِ ٍضظش وٌََّضزی ًیع هی پطزاظز. ثب اعالػبت ظیط هحبسجِ وٌیس همساض ول حك ثیوِ سبالًِ فطز ضا؟

 زض غس(  1زض ّعاض                    ًطخ ّعیٌِ پعضىی ثطای ًجبضی;    2)ًطخ فَت ثطای ضغل ًجبضی;   

 زض غس ( 1/0زض ّعاض            ًطخ ّعیٌِ پعضىی ثطای وٌََّضزی;  2/0)ًطخ فَت ثطای ٍضظش وٌََّضزی;  

 تَهبى 48.000( ز تَهبى  84.000( د تَهبى 102.000( ة تَهبى  66.000 (الف 

 

لطاضزاز ثطاثط ثب  زض ثیوِ ًبهِ ّبی آتص سَظی غبزض ضسُ ثػَضت اظْبضًبهِ ای، چٌبًچِ سطهبیِ اػالم ضسُ زض اثتسای -25

ضیبل  300.000.000ضیبل ثبضس ٍ ثط اسبس ًَسبًبت هَجَزی اًجبض زض هبُ ّبی ثؼس آذطیي همساض هَجَزی اػالم ضسُ 500.000.000

ثبضس ٍ زض هبُ ثؼس هَجَزی اػالم ًطَز زضحبلیىِ هَجَزی اًجبض افعایص یبفتِ، زض غَضت ٍلَع ذسبضت وسام هیعاى سطهبیِ هالن ػول 

 اّس گطفت؟لطاض ذَ

 حساوخط هَجَزی اػالم ضسُ( ز هَجَزی اػالم ضسُهیبًگیي  (د ضیبل500.000.000( ة ضیبل 300.000.000( الف 

 

سبل ثبضس. ثب زض ًظط گطفتي ایٌىِ ایي  16سبلگی  60سبلگی ثبظًطستِ ضَز ٍ اهیس ثِ ظًسگی اٍ زض سي  60گط فطزی زض سي ا -26

 16هحبسجِ وٌیس وِ ایي فطز ثبیس تب سي ثبظًطستگی چمسض پس اًساظ زاضتِ ثبضس تب ثتَاًس زالض ّعیٌِ هؼبش زاضز، 10000فطز سبالًِ 

 % زض ًظط ثگیطیس(5سبل ثبلیوبًسُ ػوطش ضا سپطی وٌس. )ًطخ ثْطُ ضا 

18/2; 

 زالض 200.000 (ز زالض 436.000( د زالض  236.000( ة زالض  108.257( الف 

 

زالض ثبضس ٍ ثط احط ٍضٍز آة 50.000ثستِ وبغص هی ثبضس. چٌبًچِ اضظش ول وبالی هَضز ثیوِ 200ثیوِ  زض یه ثیوِ ثبضثطی هَضز -27

ثستِ اظ ثیي ثطًٍس تؼییي وٌیس هیعاى غطاهت پطزاذت ضسُ ثِ ثیوِ گصاض ثِ چِ هیعاى هی ثبضس؟) پس اظ وسط  50زضیب ثِ وطتی تؼساز 

 ذت است(% اضظش ّطثستِ ثؼٌَاى فطاًطیع ذسبضت لبثل پطزا3

 زالض 48.500( ز زالض 12.125( د  زالض  11.000   (ة زالض 12.500  (الف 

 

زالض ثیوِ ًوبیس، 6.000.000زالض ثبضس زض حبلیىِ ثیوِ گصاض آًطا ثِ لیوت 8.000.000گط اضظش ٍالؼی سطهبیِ ای ثطاثط ثب ا -28

زالض هَاجِ ضَز، ثیوِ  2.000.000ب ذسبضتی ثِ هیعاى هحبسجِ وٌیس چٌبًچِ ثیوِ ًبهِ ثب ضطط فطست الس غبزض ضَز، اگط سطهبیِ ث

 گط چِ هجلغی اظ ذسبضت ضا پطزاذت هی وٌس؟

 پطزاذت ًوی ضَز( ز زالض1.000.000( د زالض2.000.000( ة زالض1.500.000( الف 
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ع ًوَزُ ٍ استفبزُ ضیبل اثتیب 200.000.000فطزی زض جْت تبهیي آسبیص ٍ آتیِ ذبًَازُ ذَز ثیوِ ًبهِ ػوطی ثب سطهبیِ فَت  -29

 هطرع وطزُ استوِ اٍلَیت ّوِ آًْب اٍلَیت اٍل هی ثبضس(  -% 25% ٍ فطظًس 25% ، هبزض25% ، پسض 25وٌٌسگبى فَت ضا )ّوسط 

اٍلَیت فَت هتَفیبى ثِ تطتیت: ثیوِ ضسُ ، فطظًس ٍ ّوسط فَت هی ًوبیس ٍ ثِ تطریع پعضه لبًًَی ؛ زض عی یه حبزحِ ضاًٌسگی 

 شیٌفؼبى سطهبیِ فَت ٍ سْن ضبى ضا تؼییي ًوبییس: وِ ضسُ ، زٍم ضرع ثیوِ ضسُ ، سَم ّوسط ثیوِ ضسُ است.اٍل فطظًس ثی

 ضیبل 50.000.000ضیبل ٍ ٍضاث لبًًَی ّوسط 50.000.000ضیبل ، ٍضاث لبًًَی فطظًس 50.000.000ضیبل ، هبزض 50.000.000الف( پسض 

 ضیبل50.000.000 ثیوِ ضسُضیبل ٍ ٍضاث لبًًَی 50.000.000  ّوسط، ٍضاث لبًًَی  ضیبل50.000.000ضیبل ، هبزض 50.000.000پسض ة( 

 ضیبل ) تمطیجی( 66.660.000ضیبل ، هبزض  133.320.00 د( پسض 

 ضیبل 50.000.000ضیبل ٍ ٍضاث لبًًَی ّوسط 50.000.000ضیبل ، هبزض 100.000.000پسض  ز(

 

زض ًظط گطفتي ثیوِ ًبهِ ػوط ٍ سطهبیِ گصاضی ذطیساضی ًوَزُ است ، ثب  ثِ زفتط ًوبیٌسگی  ثیوِ هطاجؼِ ٍ یه فمطُ ضرػی -30

 ضا هحبسجِ وٌیس :هصوَض عز زضیبفتی سبل اٍل ثیوِ ًبهِ هفطٍضبت شیل هیعاى وبضه

 ضیبل 10.000.000ػوط ٍ سطهبیِ گصاضی پَضص حك ثیوِ   ضیبل   200.000.000سطهبیِ فَت سبل اٍل: 

   11.000.000ول:  حك ثیوِ پطزاذتی ضیبل 1.000.000: سبل اٍل ثحَاز تىویلیحك ثیوِ پَضص ّبی 

  پَضص ّبی حَازث % حك ثیوِ ٍغَلی 25پَضص حَازث: پطزاذتی ضطیت وبضهعز 

 % وبضهعز هحبسجبتی 40ضطیت پطزاذت وبضهعز پَضص اغلی زض سبل اٍل: 

 ضٍش پطزاذت سبلیبًِ

 ضیبل 2.400.000ز(  ضیبل2.650.000 د( ضیبل 3.250.000ة(  ضیبل 3.300.000الف(  

 

 با آرزوی موفقیت برای شما

 

 

 

 

 حامیان:

 ضطوت سْبهی ثیوِ ایطاى 

 (ثعضگتطیي ضطوت ثیوِ هٌبعك آظاز ٍ ٍیژُ التػبزی وطَض) ثیوِ ایطاى هؼیيسْبهی ضطوت 

 

 

 

 

 


