
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

يك ۱ ۳۰۱۲۰ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

  کداميک از گزينه هاي زير صحيح است ؟
ميانگين بازده مورد انتظار واريانس بازده

طرح الف ۲۵‘۰۰۰‘۰۰۰ ۲‘۳۰۰‘۰۰۰
طرح ب ۱۸‘۰۰۰‘۰۰۰ ۲‘۴۰۰‘۰۰۰

بر اساس قاعده مارکويتز طرح ب ارجحيت دارد.

بر اساس قاعده مارکويتز طرح الف ارجحيت دارد.

 بر اساس قاعده مارکويتز هيچکدام از طرحها بر ديگري ارجحيت ندارد.

 با استفاده از معيار ضريب تغييرات هيچ کدام از دو طرح بر ديگري ارجحيت ندارد.
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2

3

4

-

.

.

.
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استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

۰۰۰‘۴ سهم ممتاز ۰۰۰‘۲ % و  ۸ ريال ورقه قرضه (ارزش بازار)  با نرخ بازده موثر ۰۰۰‘۰۰۰‘۱۲ساختار سرمايه شرکتي شامل 
 %  است.  نرخ هزينه سرمايه اين شرکت چند است ؟ ۱۰ريالي (ارزش بازار )  با سود تضمين شده ساالنه 

                        % ۹/۷                 %  ۸/۸                    % ۹/۳% ۸/۴

2

۱234

-

....

 % ساالنه رشد مي کند.  . اگر۴ ريال است که با نرخ رشد ثابت ۳۰۰سود پرداخت شده سال جاري براي هر سهم شرکتي  
 ريال باشد نرخ بازده مورد انتظار خريداران اين سهم چند است؟۴۰۰‘۱۰قيمت اين سهم در بازار در حال حاضر 

                            ۵٪                          % ۶                            % ۷% ۸

3

۱234

-

....

 سرمايه گذاري کرده است. اين فرد قصد۰۰۰‘۰۰۰‘۲۰ % بهره پرداخت مي کند مبلغ ۸فردي در يک حساب سپرده که ساالنه 
 ريال از حساب خود برداشت کند. مانده حساب او پس از چند سال صفر مي شود؟۰۷۷‘۴۸۰‘۳دارد ساالنه  مبلغ  

  سال۸  سال                      ۹ سال                    ۱۰ سال                  ۱۱

4

۱234

-

....

براي تعيين نسبت هر کدام از اجزاي ساختار سرمايه جهت محاسبه نرخ هزينه سرمايه، بهتر است از کدام يک از نسبتهاي
زيراستفاده شود؟  

نسبت برنامه تامين مالي در بودجه سرمايه اينسبتهاي موجود در ترازنامه                          

نسبت ارزش جاري بازارنسبتهاي تامين مالي مورد انتظار در آينده              

5

۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

 سال و ارزش اسقاط آن صفر است. شرکت براي جايگزيني۲۰شرکتي ماشين آالتي را خريداري کرده است که عمر مفيد آن 
 ريال در يک حساب۰۰۰‘۲۰۰ ريال نياز دارد و براي اينکار ساالنه مبلغ ۰۰۰‘۲۰۵‘۱۸ سال بعد ) به مبلغ ۲۰ماشين آالت ( 

سپرده پس انداز مي کند. بهره اي که بانک به اين حساب سپرده پرداخت مي کند چند است ؟ 

                                     % ۱۴% ۱۵

                                     % ۱۶% ۱۷

6

۱2

34

-

..

..

کداميک از موارد زير در مورد بازار با کارايي نيمه قوي صحيح است؟ 

 براي سرمايه گذار در اين بازار ايجاد مزيت کند.نمي توانداطالع از قيمتهاي گذشته و اطالعات خاص 

قيمتهاي موجود سهام در اين بازار ، تمامي اطالعات عمومي و اطالعات خاص را منعکس مي کنند.

 در اين بازار براي سرمايه گذار مزيتي ايجاد کند. نمي توانداطالع از قيمتهاي گذشته و اطالعات عمومي

اطالع از قيمتهاي گذشته و اطالعات عمومي مي تواند براي سرمايه گذار در اين بازار ايجاد مزيت کند. 
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 چرا جريان نقدينه معيار مناسبي براي اندازه گيري هزينه ها و منافع يک طرح سرمايه گذاري است؟ 

زيرا جريان نقدينه معموالً يکبار در سال و براي تمامي عمليات شرکت محاسبه مي شود.

زيرا تاثيرات نقدي مبادالت سرمايه اي را در بر مي گيرد. 

زيرا محاسبه جريان نقدينه بسيار ساده تر از ساير معيارها است.

زيرا جريان نقدينه معرف جريان ورودي و خروجي واقعي قدرت خريد يک شرکت است. 
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با توجه با اطالعات زير و با در نظر گرفتن محدوديت سرمايه گذاري، کدام ترکيب براي سرمايه گذاري بهتر است ؟  
ارزش فعلي بازده هاي آتي

(ريال)
سرمايه گذاري اوليه مورد نياز

(ريال)
طرح الف ۱۳‘۰۰۰‘۰۰۰ ۱۰‘۰۰۰‘۰۰۰

طرح ب ۱۵‘۰۰۰‘۰۰۰ ۱۱‘۵۰۰‘۰۰۰
طرح ج ۱۸‘۰۰۰‘۰۰۰ ۱۶‘۰۰۰‘۰۰۰
طرح د ۲۸‘۰۰۰‘۰۰۰ ۲۰‘۰۰۰‘۰۰۰

 ريال۰۰۰‘۰۰۰‘۴۰حداکثر مبلغ قابل سرمايه گذاري 

طرحهاي ج و د       طرحهاي الف و د      

طرحهاي الف و ب و جطرحهاي ب و د    
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

کداميک از گزينه هاي زير از جمله مواردي است که شرکت براي دستيابي به هدف حداکثر سازي ثروت بايد به آن حتماً
توجه کند؟ 

حفظ قيمت بازار سهام 

عدم پرداخت سود ساالنه سهام         

استقبال از مخاطره باال                                                      

حفظ اندازه فعلي بنگاه
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کداميک از موارد زير در مورد بتا صحيح است؟   

نشان دهنده تأثير يک سهام خاص بر مخاطره کلي يک مجموعه سهام است.        

بتاي مثبت نشان دهنده اينست که با افزايش بازده بازار ، بازده سهم کاهش مي يابد.    

تمامي سهام يک سبد سهام داراي بتاي برابرند.    

با افزايش ضريب همبستگي بين بازده سهم و بازده بازار ، بتاي آن سهم کاهش مي يابد.    
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اگر اوراق قرضه اي به قيمتي کمتر از قيمت اسمي آن فروخته شود ، کداميک از موارد زير صحيح است؟

 نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق براي فروشنده بيش از نرخ بهره اسمي آن است.

نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق براي فروشنده کمتر از نرخ بهره اسمي آن است.

نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق براي فروشنده برابر با نرخ بهره اسمي آن است. 

نرخ بازده تا سررسيد اين اوراق براي خريدار کمتر از نرخ بهره موثر آن است.
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اطالعات زير در مورد سرمايه گذاري اوليه و جريانات نقدي آتي يک طرح پيشنهادي براي شرکتي در دست است. دوره
 روزه در نظر بگيريد.)  ۳۰برگشت سرمايه اين طرح چند است؟ ( ماه را 

)Iسرمايه گذاري اوليه ( جريان نقدي
)CFسال اول (

)CFجريان نقدي (
سال دوم

)CFجريان نقدي (
سال سوم

۴۲‘۰۰۰‘۰۰۰ ۱۰‘۰۰۰‘۰۰۰ ۲۸‘۰۰۰‘۰۰۰ ۲۰‘۰۰۰‘۰۰۰

 سال تمام۲ روز       ۷۲ سال و ۲ روز۱۲۵ سال ۲ سال تمام       ۳

13

۱234

-
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

کداميک از موارد زير در مورد اثرات تورم در بحث بودجه بندي سرمايه اي صحيح است؟

تورم بر جريان نقدينه خروجي تأثيري ندارد.    

تورم بر جريان نقدينه ورودي اثري ندارد.  

اثر تورم بر فروش ممکن است با اثر آن بر هزينه ها متفاوت باشد.     

تورم بر نرخ تنزيل مورد استفاده اثري ندارد.      
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 ريال است. اين شرکت قصد تعويض اين ماشين آالت را با ماشين آالت۰۰۰‘۰۰۰‘۱۰ارزش دفتري ماشين آالت کارخانه اي 
 ريال به فروش رسانده است و براي خريد ماشين آالت۰۰۰‘۶۰۰‘۱۲جديدي دارد. اين شرکت ، ماشين آالت فعلي را به قيمت 

 % ، سرمايه گذاري خالص۲۵ ريال پرداخته است. با فرض نرخ ماليات براي سود سرمايه اي به ميزان ۰۰۰‘۰۰۰‘۸۵جديد مبلغ 
اوليه براي ماشين آالت جديد کدام گزينه است؟ 

 ريال           ۰۰۰‘۰۵۰‘۷۴ ريال                                       ۰۰۰‘۴۰۰‘۷۲

 ريال۰۰۰‘۴۰۰‘۷۵ ريال                                             ۰۰۰‘۰۵۰‘۷۳

15

۱2

34

-

..

..

 ريال از بانک دريافت کرده است. قرار شد اين مبلغ را به صورت يکجا پس از سه سال بازپرداخت۰۰۰‘۰۰۰‘۹فردي مبلغ 
%  است. مبلغي که بايد پرداخت کند چند است ؟  ۱۸کند. نرخ بهره ساالنه بانک     

 ريال        ۰۰۰‘۵۸۸‘۱۳ ريال      ۰۰۰‘۷۱۰‘۱۶

 ريال      ۰۰۰‘۷۸۷‘۱۴ ريال      ۰۰۰‘۱۴۰‘۱۵

16

۱2

34

-

..

..

  مي باشد. سرمايه گذاران پيش بيني۰/۹ % است. بتاي سهمي ۱۵ % و نرخ بازده کل بازار ۴نرخ بازده بدون ريسک در بازار 
 ريال پيش بيني۲۵۰ ريال داشته باشد و قيمت آن در پايان سال آينده ۹۵مي كنندکه اين سهم در سال آينده سودي معادل 
 ريال به فروش مي رود. کداميک از گزينه هاي زير در مورد اين سهم۲۲۵مي شود. در حال حاضر اين سهم در بازار به قيمت 

صحيح است ؟

سرمايه گذاران به شدت به خريد اين سهام عالقمندند وبراي آن رقابت مي کنند.

سرمايه گذاران هيچ عالقه اي به خريد اين سهام ندارند وبراي آن رقابت نمي کنند.

نرخ بازده مورد انتظار اين سهم کمتر از نرخ بازده مورد نياز است.                

قيمت فعلي اين سهم در بازار بيش از قيمتي است که واقعاً مي ارزد.                

17
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

 ريال بوده۰۰۰‘۰۰۰‘۱۲۰شرکتي اقدام به راه اندازي يک خط توليد جديد کرده است. هزينه اوليه راه اندازي اين خط توليد 
 ريال به فروش برساند. نرخ۰۰۰‘۰۰۰‘۱۵است. پس از پايان عمر مفيد اين طرح ، شرکت مي تواند ماشين آالت را به قيمت 

 سال است. جريانات نقدي خالص ساالنه حاصل۲۰ % مي باشد. عمر مفيد اين ماشين آالت ۱۳بازده مورد انتظار اين شرکت 
 روزه در نظر بگيريد )  ۳۶۵از راه اندازي اين خط توليد چند است ؟ ( سال را 

 ريال       ۷۱۲‘۳۳۱‘۱۵ ريال       ۲۰۰‘۱۱۸‘۱۴

 ريال                                           ۰۸۵‘۸۹۶‘۱۶ ريال      ۰۳۰‘۵۲۰‘۱۳

18

۱2

34

-

..

..

 سال۵ %  (که ساالنه پراخت مي شود) و سررسيد ۱۲ ريال و نرخ بهره اسمي ۰۰۰‘۵۰۰‘۹ارزش اوراق قرضه اي با ارزش اسمي 
 % پرداخت مي شود.)۱۱بعد چند است؟ ( براي اوراق قرضه مشابه در بازار در حال حاضر، نرخ بهره 

 ريال       ۹۴۰‘۸۴۶‘۹ ريال         ۲۲۰‘۴۵۲‘۹

 ريال۳۰۰‘۴۱۰‘۱۰ ريال       ۱۰۰‘۷۸۰‘۱۰

19

۱2

34

-

..

..

 % است. اين۸فردي براي انجام يک طرح سرمايه گذاري ، مبلغي وام بانکي دريافت کرده است. نرخ بهره مورد انتظار بانک 
 ريال بازپرداخت کرده است. مبلغ دريافتي وي۰۰۰‘۶۰۰‘۵۰۳ سال بعد به صورت يکجا جهت تسويه اين وام ، مبلغ ۱۲فرد 

چند ريال بوده است ؟ 

 ريال          ۰۰۰‘۰۰۰‘۲۰۰  ريال                                      ۰۰۰‘۰۰۰‘۲۵۰

  ريال ۰۰۰‘۰۰۰‘۳۰۰  ريال                                         ۰۰۰‘۰۰۰‘۳۵۰

20

۱2

34

-

..

..

 کداميک از عبارات زير در مورد نرخ تنزيل و هزينه سرمايه صحيح است؟

نرخ تنزيل برابر است با جمع جبري نرخ بهره اسمي اوراق بهادار شرکت            

از بين انواع سهام ممتاز شرکت، از با ارزشترين آنها در محاسبه هزينه سرمايه استفاده مي شود.

 از نرخ بهره موثر اوراق قرضه و ارزش بازار آن در محاسبه هزينه اوراق قرضه استفاده مي شود.                  

استفاده از روش بتاي سهام در محاسبه هزينه سهام عادي نتايج بهتري نسبت به ساير روشها ارائه مي دهد.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

نرخ بازده داخلي طرحي با مشخصات زير چند است؟ اگر طرح ذيل تنها طرح در دست بررسي باشد ، اين طرح بايد پذيرفته
 % است)  .۱۰شوديا رد ؟( هزينه سرمايه شرکت براي تامين مالي اين طرح 

زمان ۰)زمان حال( پايان سال اول پايان سال
دوم

پايان سال
سوم پايان سال چهارم 

سرمايه گذاري اوليه ۰۰۰‘۰۰۰‘۱۰ ريال۰۰۰‘۰۰۰‘۶ - - -

)CFجريان نقدي ( - ۰۰۰‘۰۰۰‘۴ ريال۰۰۰‘۵۰۰ ريال۰۰۰‘۰۰۰‘۱۰  ريال۰۰۰‘۰۰۰‘۶

 %  است و طرح رد مي شود.                                                    ۸/۳نرخ بازده دروني  

 %  است و طرح پذيرفته مي شود.                                                    ۱۱/۳نرخ بازده دروني   

 %  است و طرح رد مي شود.                                                    ۹/۹نرخ بازده دروني   

 %  است و طرح پذيرفته مي شود.                                                    ۱۰/۹نرخ بازده دروني   

22
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-

.

.

.

.

اطالعات مربوط به چهار طرح سرمايه گذاري پيشنهادي شرکتي به شرح زير است. با توجه به ارقام ذيل و با در نظر گرفتن
هر دو معيار ريسک و بازده،  شرکت بايد کدام طرح را انتخاب کند؟ 

الف ب ج د

انحراف معيار ۱‘۰۰۰‘۰۰۰  ۲‘۲۰۰‘ ۰۰۰ .................
.

................

متوسط بازده مورد انتظار ................ ۸‘۷۰۰‘۰۰۰ ۵‘۴۰۰‘۰۰۰ ۱۲‘۴۰۰‘۰۰۰

طرح ب                      طرح الف                     

طرح د طرح ج                      

23

۱2

34

-

..

..

۱۰ ريال بوده است. انتظار مي رود که سود تا سه سال آينده با نرخ ۵۰۰سود پرداخت شده در سال جاري به صاحبان سهمي 
 % در سال برسد. قيمت اين سهم در حال حاضر در بازار چند۵% درسال رشد داشته باشد و پس از آن به نرخ رشد ثابت 

 % در نظر بگيريد.)۱۴است ؟ ( نرخ بازده مورد انتظار را 

   ريال          ۴۱۲‘۸ ريال               ۶۳۸‘۶

  ريال۵۶۶‘۹  ريال          ۷۸۹‘۷
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

کداميک از موارد زير در مورد نرخ بازده مورد انتظار سرمايه گذاران کامالً صحيح است ؟

نرخ بازده مورد انتظار سهام بدليل پرداخت مطمئن سود سهام از نرخ بازده مورد انتظار اوراق قرضه پايين تر است.

نرخ بازده مورد انتظار سهام بدليل پرداخت نامطمئن سود سهام از نرخ بازده مورد انتظار اوراق قرضه باالتر است.

نرخ بازده مورد انتظار سهام بدليل مشخص بودن قيمت آينده سهام از نرخ بازده مورد انتظار اوراق قرضه باالتر است.

نرخ بازده مورد انتظار سهام بدليل مشخص نبودن قيمت آينده سهام از نرخ بازده مورد انتظار اوراق قرضه پايين تر است.
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.

صحيح است؟  » امور مالي«کداميک از موارد زير در مورد 

امور مالي فرآيندي مديريتي يا تصميم گيري است.                    

با استفاده از روش ثبت دو طرفه اطالعات مربوط به فعاليتهاي سازمان را تنظيم مي کند. 

با اندازه گيري و گزارشگري اطالعات مالي سر و کار دارد.

در امور مالي معامالت کاال و خدمات بين افراد در ازاي دريافت پول يا بدون دريافت آن بررسي مي شود.

26
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2

3

4
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.

.

.

 % باشد، جايزه پذيرش۶ مي باشد. اگر نرخ بازده بدون ريسک ۱/۴ % و بتاي اين سهم ۲۲/۸نرخ بازده مورد انتظار سهمي
مخاطره بازار اين سهم چند است؟ 

                  % ۱۲                    ۱۳٪                       ۱۴٪  ۱۵٪

27

۱234

-

....

 ريال و قيمت۰۰۰‘۰۰۰‘۱۰ سال بعد است. ارزش اسمي اين اوراق ۱۰ % و سررسيد آن ۸نرخ بهره موثر ساالنه اوراق قرضه اي 
% باشد بهره اي که هر سال به دارنده اين اوراق پرداخت مي شود۲۰ ريال است. اگر نرخ ماليات ۰۰۰‘۰۰۰‘۱۶فعلي آن در بازار 

چند است؟( بهره ها ساالنه پرداخت مي شود.)

 ريال                      ۶۵۰‘۸۷۳‘۱ ريال                                    ۰۰۰‘۰۰۰‘۲

 ريال۹۹۰‘۹۷۵‘۱ ريال                                       ۲۲۵‘۱۲۴‘۲

28

۱2

34

-

..

..

در کداميک از روشهاي زير ، در محاسبات مربوط به ارزيابي طرحهاي سرمايه گذاري، ارزش زماني پول ناديده گرفته مي
شود؟ 

روش نرخ بازده داخليروش ارزش فعلي خالص

روش شاخص سودآوريروش دوره برگشت سرمايه

29

۱2

34

-
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

مديريت مالي

۳۰۱۲۰ يك۱ ۰۰ :::
:

:

: :

۱۲۱۸۱۰۷مهندسي صنايع,مهندسي صنايع (چندبخشي )

"فراهم آوردن منابع مالي کافي قبل از نياز و شناسايي و تحليل طرحهاي بالقوه "  از ضروريات کداميک از اهداف مديريت
مخاطره است ؟ – مالي در برداشت سود 

حداکثر ساختن سودحداقل ساختن مخاطره

انعطاف پذيريحفظ کنترل 
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