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 ،2بتـاي   بـه  توجهبا )  A )rAبازده اوراق بهادار  ،باشد%  25بازار  ربازده مورد انتظا ،%15اگر نرخ بدون ریسک   .109

   ؟کدام است

1 (28%  2( 5/29%  3 (30 %  4( 35 %

 ؟دهد میرا نشان )  ROA( ها دارایی مجموع هاي زیر بازده هیک از گزین مکدا  .110

 حاشیه سود خالص × ها داراییگردش مجموع ) 1

حاشیه سود خالص ×  ها داراییمجموعه ) 2

 فروش × ها داراییگردش مجموعه ) 3

4 (�

متوسط	مجموعه	دارایی	ها
فروش  ×

 .تاس 3میلیون ریال و درجه اهرم عملیاتی آن  50سود عملیاتی آن  ،میلیون ریال 200فروش شرکت شبدیز   .111

 درصد کاهش فروش چقدر خواهد بود؟ ،چنانچه سود عملیاتی آن کاهش یابد و به صفر برسد

1( 10%  2 (15%  3 (20%  4 (25  %  

نفـر از اعضـاي هیـأت     5نفـر از   3 خـواهیم  مـی  باشد میسهم  4800000تعداد سهام شرکتی در حال حاضر   .112

   ؟به چند رأي نیاز داریم ،اگر رأي گیري جمعی باشد ،مدیره را انتخاب کنیم

1 (000/400/2   2( 001/400/2  3( 000/800/2  4 (001/800/2 

حـق تقـدم یـک سـهم بـه قیمـت        4با  تواند میریال است و هر سهامدار  000/8قیمت بازار هر سهم شرکتی   .113

   ؟ارزش هر حق تقدم چند ریال است .دریال بخر 000/6

1( 400   2( 500   3( 1600   4 (2000 

: اگر شرکت اعالم تجزیه سهام کند   .114

   .دشو میدرآمد هر سهم و قیمت سهم نصف  )1

   .دمان مید هر سهم و قیمت سهم بدون تغییر باقی درآم )2

   .دمان میاما قیمت سهم بدون تغییر باقی  ،درآمد هر سهم نصف شده )3

 .دمان می اما درآمد هر سهم بدون تغییر باقی ،شود میقیمت سهم نصف  )4

سـال   5تاریخ سر رسـید آن   .تدر سال اس% 20ریال و نرخ بهرة آن  000/000/1قرضه اي  ارزش اسمی اوراق  .115

در سـال  %  24انتظار یـک سـرمایه گـذار     مورد بازدهاگر نرخ  .دشو میماه یکبار پرداخت  3بعد و بهره آن هر 

 ؟این اوراق براي او چقدر ارزش دارد ،باشد

  )  PVIF:  20و %  6=(312/0

  )  PVIFA:  20و %  6= ( 470/11

 بخشی از سواالت استخدامی رشته تخصصی مدیریت
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 این سواالت تنها بخشی از محصول است و رصفا جهت

آشنایی شام عزیزان با بسته کامل سواالت مدیریت میباشد

فلذا برای تهیه بسته کامل این محصول شامل سواالت و 

جزوات دروس تخصصی استخدام بانک ملت

اینجا کلیک منایید
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