
 

 

 

 

 

 

 

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
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 سواالت رایگان بسته 

مدیریت مالی استخدامی 

:کامل  مشخصات بسته 

شامل سواالت طراحی شده•

دارای پاسخنامه تستی•

 با قابلیت پرینت •
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 های جاری است؟نسبت جاری دو برابر نسبت آنی است. موجودی کاالی شرکت، چند درصد دارایی  "الف"( در شرکت 1

1 )0    2 )25    3 )50    4 )75 

 3 پاسخ صحیح: گزینه

افزایش سرمایه از محل آورده نقدی )حق تقدم( داشته است. شخصی که قبل از  صد   در میلیون سهم عادی است که صد 4شامل  "الف"( سرمایه شرکت 2

درصد کل سهام شرکت را  10تقدم خود را فروخته و بقیه را استفاده کرده و سپس  درصد سهام این شرکت بوده است، نیمی از حق  50افزایش سرمایه مالک 

 ؟ خریده است. نسبت مالکیت این سهامدار چه تغییری کرده است

 ( اطالعات کافی نیست. 4( تغییر نکرده است.                           3  ( افزایش یافته 2( کاهش یافته                          1

   1 پاسخ صحیح: گزینه

 نیست؟ ( کدام عامل بر بازده اوراق قرضه موثر 3

 پذیری ( مالیات4نقدشوندگی                                     ( 3  ( ارزش اسمی 2( تورم انتظاری                            1

 2 پاسخ صحیح: گزینه

 رو، بیانگر کدم نوع از همبستگی است؟                               ( نمودار روبه4

 ( غیرکامل مثبت 2     ( کامل مثبت1

 ( غیر کامل منفی 4     ( کامل منفی3

 4 پاسخ صحیح: گزینه

های جاری چند درصد جمع  باشد. داراییمی  2درصد کل بدهی و نسبت جاری  20، بدهی جاری  1، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام 2ضریب مالکانه ( 5

 ها است؟ دارایی

1 )10    2 )20    3 )25    4 )40 

 2 پاسخ صحیح: گزینه

ریال  4,000ها، معادل  درصد از محل اندوخته 60درصد آورده نقدی و  40پس از تصویب افزایش سرمایه شامل  A( قیمت تئوریک هر سهم عادی شرکت 6

 نویسی هر سهم چند ریال است؟ ریال باشد، قیمت پذیره 6,000است. اگر قیمت سهم قبل از تصویب افزایش سرمایه 

1 )1,000    2 )2,000    3 )3,333    4 )5,000 

   4 گزینهپاسخ صحیح:  

درصد باشد، قیمت هر  30بینی شده است. اگر نرخ تنزیل درصد پیش 10ریال و نرخ رشد ثابت آن  100معادل،  1x13برای  A( سود نقدی هر سهم شرکت 7

 ، چند برابر است؟1x13، نسبت به ابتدای سال 3x13در ابتدای سال  Aسهم شرکت 

1 )1/1    2 )2/1    3 )21/1    4 )331/1 

   3 پاسخ صحیح: گزینه

 

 نمونه سواالت استخدامی تئوری مدیریت مالی 
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 کند؟ ( کدام عوامل شکل ساختار سازمانی بهره را تعیین می8

 ( ریسک نکول د ( ریسک نوسان نرخ بهره ج ( نرخ تورم  ب  ( نرخ بهره واقعی الف

 ( ب، ج 4     ( ب، ج، د           3       ( الف، ج، د      2         ( الف، ب، ج         1

   1 پاسخ صحیح: گزینه

  30تولید هر واحد  تغییرهای ممیلیون ریال، میانگین هزینه 50شود، قیمت فروش هر واحد محصول میلیون محصول در سال تولید می 3( در شرکتی که 9

 درصدی سود عملیاتی، مستلزم چند درصد افزایش فروش است؟ 15هزار میلیارد ریال در سال است. افزایش  20های ثابت تولید میلیون ریال و جمع هزینه

1 )10     2 )15     3 )20     4 )30 

 1 پاسخ صحیح: گزینه

گیرد با است. شرکت تصمیم می 13,000و  28,000، 50,000، به ترتیب "الف"مدت شرکت د های بلن  بدهیها، جمع حقوق صاحبان سهام و جمع ( جمع دارایی10

درصد کاهش یابد. نسبت  20درصد فعلی به  44مدت خود را بازپرداخت نماید به نحوی که نسبت بدهی از  های بلند انتشار سهام عادی جدید بخشی از بدهی

 انتشار سهام چند درصد است؟ بدهی به حقوق صاحبان سهام پس از 

1 )15     2 )20     3 )24     4 )25 

   4 پاسخ صحیح: گزینه

 ها پس از بازپرداخت بخشی از وام چقدر است؟ ، مانده بدهی 170( با توجه به اطالعات سوال 11

1 )22,000   2 )20,000    3)12,000     4 )10،000 

   4 پاسخ صحیح: گزینه

 ، مبلغ انتشار سهام چقدر است؟170اطالعات سوال ( با توجه به 12

1 )10,000   2 )12,000    3 )20,000    4 )22,000 

 2 پاسخ صحیح: گزینه

 به شرح زیر است )ارقام به میلیون ریال(:  1x13در سال  "الف"( برخی اطالعات شرکت 13

 طی سال  پایان سال ابتدای سال 

  35،000 40،000 حساب های دریافتنی 

  57،000 50،000 موجودی کاال 

  73،000 70،000 حساب های پرداختنی

 60،000   درآمد فروش 

 25،000   هزینه ها 

 چند میلیون ریال است؟  1x13تغییر خالص سرمایه در گردش شرکت ناشی از اقالم فوق در سال 

1 )36,000    2 )34,000    3 )1,000     4 )1,000 - 

   2 پاسخ صحیح: گزینه

 چند میلیون ریال است؟  1x13خالص جریان نقدی عملیاتی سال  173با توجه به اطالعات سوال ( 14

1 )34,000    2 )35,000    3 )36,000    4 )33,000 

 3 پاسخ صحیح: گزینه

 نقد حاصل از فروش کاال چند میلیون ریال است؟ 13( با توجه به اطالعات سوال 15

 
 ، اینجا کلیک نمایید. مدیریت مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

https://iranarze.ir/ES332


 

 
 

 www.iranarze.ir استخدامی مدیریت مالی نمونه سواالت  3

1 )65,000    2 )55,000    3 )53,000    4 )63,000 

   1 پاسخ صحیح: گزینه

ازای هر سهم عادی پرداخت کند و پس از آن سود   ریال سود نقدی به 100سال هر  98و  97شود شرکت نمونه در دو سال بینی میپیش 96( در پایان سال 16

درصد است. ارزش ذاتی هر سهم شرکت در    20درصد در سال رشد نماید. نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی شرکت  5شرکت با نرخ ثابت بلندمدت 

 ، چند ریال است؟ 98ابتدای سال 

1 )667                    2 )700                    3 )750                     4 )800 

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 ( اطالعات دو شرکت به شرح زیر است: 17

 درجه اهرم مالی  درجه اهرم عملیاتی شرکت 

A 1.6 3 

B 1.2 4 

 دهد؟ دو شرکت را نشان می  EPSدرصد افزایش یابد، کدام گزینه اثر این افزایش بر  5اگر حجم فروش هر دو شرکت 

 بیشتر است.  Bاز شرکت   Aشرکت   EPS( درصد افزایش 2   هر دو شرکت برابر است. EPS( درصد افزایش 1

 دارد. EPS( درصد افزایش بستگی به مبلغ 4  بیشتر است.   Aاز شرکت  Bشرکت   EPS( درصد افزایش 3

 1 پاسخ صحیح: گزینه

میلیارد ریال بدهی است. این شرکت در نظر دارد برای تامین مالی پروژه جدید به   30میلیارد ریال حقوق مالکانه و  70( ساختار سرمایه شرکت آلفا شامل 18

میلیارد ریال انتشار سهام عادی جدید استفاده نماید. حداقل نرخ بازده مورد   30درصد و  20بانکی به نرخ میلیارد ریال تسهیالت  20میلیارد ریال، از  50مبلغ 

 درصد است. نرخ هزینه سرمایه نهایی شرکت چند درصد است؟ 25درصد و نرخ مالیات شرکت  30انتظار سهامداران عادی شرکت 

1 )21                      2 )25                      3 )24                       4 )20 

   3 پاسخ صحیح: گزینه

 درصد باشد، نرخ بهره موثر )واقعی( چند درصد است؟  9درصد و نرخ بهره اسمی  5( اگر نرخ مانده جبرانی یک حساب 19

1 )43/9                      2 )55/9                            3  )47/9                             4 )61/9 

   3 پاسخ صحیح: گزینه

 شود؟ های با ریسک متفاوت منجر به کدام مورد می ( استفاده از متوسط هزینه سرمایه شرکت برای ارزیابی پروژه20

 های در دست اقدام ( تسهیم نامتناسب منابع با توجه به حجم پروژه2  ها ( تخصیص منابع برابر میان پروژه1

 تر های پر ریسک( تخصیص منابع بیشتر به پروژه4 تر های کم ریسکپروژه ( تخصیص منابع بیشتر به3

   4 پاسخ صحیح: گزینه

 کارانه است؟ هایی با استراتژی سرمایه در گردش محافظهشرکت  ( کدام مورد از ویژگی21

 های جاری زیاد جاری کم                            د( بدهی هایج( دارایی   های جاری کم های جاری زیاد                        ب( بدهیالف( دارایی 

 ( ب و ج 4               ( الف و د      3          ( ج و د         2( الف و ب                   1

 1 پاسخ صحیح: گزینه

 ، اینجا کلیک نمایید. مدیریت مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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  4است. شرکت قصد دارد  400000میلیارد ریال و تعداد سهام عادی منتشره آن  8های شرکت  )الف( در حال حاضر فاقد بدهی است. ارزش دارایی( شرکت  22

که توجیه کننده   درصد منتشر و با منابع حاصله اقدام به بازخرید سهام عادی نماید. حداقل سود قبل از بهره و مالیات 10میلیارد ریال اوراق قرضه با نرخ کوپن 

 این تغییر سیاست است، چند میلیون ریال است؟

 ( صفر 4                         200(  3                          800( 2                      400( 1

   2 پاسخ صحیح: گزینه

های آن چند   دارایی میلیون ریال باشد، جمع 10ص شرکت است. اگر سود خال 25/0و  39/1ترتیب،  ( ضریب مالکانه و بازده حقوق مالکانه شرکتی، به23

 میلیون ریال است؟ 

1 )7/28                        2 )139                      3 )40                            4  )6/55 

   4 پاسخ صحیح: گزینه

 ؟ ندارد( با فرض اینکه سرمایه در گردش خالص صفر باشد، کدام مورد بر نسبت جاری تاثیری 24

 خرید نسیه کاال -ج   فروش کاال به بهای تمام شده -ب   پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان -الف

 سرمایه از محل سود انباشتهافزایش  -و   تسویه نقدی یک بدهی بلند مدت -ه   تسویه بدهی یکی از مشتریان شرکت -د

 ( ه، و 4             ( الف، ب، ج، د       3( ب، ج، د، و                 2( و                   1

   2 پاسخ صحیح: گزینه

 50میلیون ریال خریداری نمود. همچنین بخشی از ماشینآالت قدیمی خود به بهای تمام شده  100آالت جدید به مبلغ  ماشین 96( شرکت )الف( در سال 25

میلیون ریال است. خالص  30معادل  96میلیون ریال زیان فروخت. هزینه استهالک سال  5میلیون ریال را با تحمل  25میلیون ریال و استهالک انباشته 

 چند میلیون ریال بوده است؟ 96ت در سال ای شرک مخارج سرمایه

1 )80                        2 )50                       3 )75                                   4 )45 

   1 پاسخ صحیح: گزینه

  50میلیون ریال بوده است. همچنین در این سال   200و  100، افزایش سرمایه شرکت )الف( از محل آورده نقدی و سود انباشته، به ترتیب، 96( در سال مالی 26

میلیون ریال بوده است. خالص جریان نقد   80میلیون ریال سود نقدی پرداخت شده است. سود خالص شرکت نیز  30میلیون ریال صرف بازخرید سهام و 

 چند میلیون ریال بوده است؟ 96حقوق مالکانه این شرکت در سال 

1 )220                +     2 )20-                      3 )20       +               4 )300 + 

 3پاسخ صحیح: گزینه

و افزایش سرمایه در گردش   300ای درصد، خالص مخارج سرمایه 20، نرخ مالیات 100ی استهالک ، هزینه50ی بهره ، هزینه1000( سود قبل از بهره و مالیات 27

 ها چقدر است؟کارگیری دارایی است. جریان نقدی ناشی از به 100خالص 

1 )460                     2 )500                          3 )410                            4 )510 

 4 پاسخ صحیح: گزینه

 نرخ مالیاتی اهمیت دارد؟ های مالی، کدام گیری( در اغلب تصمیم28

 ( حداقل نرخ 4             ( حداکثر نرخ      3( نرخ نهایی              2( نرخ متوسط             1

   2 پاسخ صحیح: گزینه
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 مرجع نمونه ایران عرضه   

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 خرید بسته کامل سواالت استخدامی برای 

 کلیک نمایید. اینجا    مدیریت مالی 
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