
 ؟آید می حساب به سفارش هزینه جزو زیر موارد از کدامیک

 امالک مالیات و عوارض-1

 یسوز آتش بیمه-2 

 انبار هزینه-3

 رانبا در کاال دادن قرار هزینه-4

  

 ؟ است صحیح گردش در سرمایه مورد در زیر عبارات از کدامیک

 تاس بیشتر گردش در سرمایه میزان باشد بیشتر جاری بدهی میزان چه هر میزان-1

 تاس مثبت گردش در سرمایه دهنده نشان یک از بزرگتر جاری نسبت-2

 تاس شرکت جاری های دارایی همان حقیقت در خالص گردش در سرمایه-3

 ددار سهام صاحبان حقوق میزان با را ارتباط بیشترین گردش در سرمایه مدیریت-4

  

 عموم صورت به عادی سهام عرضه درباره مالی مدیر تصمیم بر موثر عوامل از زیر موارد از یک کدام

 ؟است محدود شکل به یا

 اقتصاد در موجود تورم میزان-1

 ینوآور بحث در رقیب شرکتهای وضعیت-2 

 شرکت اطالعات افشای به تمایل میزان-3

 نسهامدارا جنسیتی ترکیب-4 

  

 :بایستی مدیریت گردش در سرمایه کارانه محافظه تسیاس در

 دکن استفاده پایین هزینه نرخ با مدت کوتاه بدهی از-1

 دکن نگهداری باالیی حد در را جاری نسبت-2

 دنمای خودداری راکد وجوه نگهداری از-3

 دنمای خودداری نسیه فروش از-4

  

 دست به را آن و کند می طلب قرضه اوراق در گذاری سرمایه برای گذار سرمایه که بازار بهره نرخ

 ؟باشد می زیر های گزینه از یک کدام بیانگر میآورد

 گذاری سرمایه بازده نرخ-1



 دسررسی تا بازه-2 

 انتظار مورد بازده-3

 تاس اسمی بهره نرخ-4 

  

 ؟است صحیح جاری نسبت و گردش در سرمایه با رابطه در گزینه کدام

 دشو می مثبت گردش در سرمایه رشد با کی از بزرگتر جاری نسبت اگر-1

 دشو می منفی گردش در سرمایه باشد یک برابر جاری نسبت اگر-2

 دیاب می کاهش جاری نسبت گردش در سرمایه افزایش با-3

 دنمیکن تغییری جاری نسبت گردش در سرمایه کاهش با-4

  

 ؟باشد می حصحی زیر های گزینه از کدامیک باشد یک از بزرگتر جاری نسبت چنانچه

 دشو می منفی درگردش سرمایه-1

 دده می نشان را جاری های بدهی با جاری های دارای تفاوت-2

 دشو می مثبت گردش در سرمایه-3

 دده می نشان را جاری های بدهی با جاری های دارای مجموعه-4

  

 ؟میباشد زیر های گزینه از یک کدام گردش در سرمایه باشد یک از بزرگتر جاری نسبت چنانچه

  خنثی-1

 منفی-2

 مثبت-3

 رصف-4

 


