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 درس مباحث منتخب مالی

 94-95  نیمسال اول تحصیلی

 اول ترم انـامتحان می 

 دقیقه 1::0زمان: 

 

 از: اندسه کارکرد اساسی پول عبارت  .1

  ای جهت شمارش ارزش وسیله 

 ی کاالها و خدمات جهت مبادلهای  واسطه 

 ارزش ی ابزای جهت ذخیره 

هاای   کند؟ بر اساا  ویگیای   کدامیک از کارکردهای پول را تأمین می( Bitcoin)  "کوین بیت"به نظر شما 

 کوین توضیح دهید. بیت

 

 از بابت موارد ذیل مقایسه کنید: "بور  اوراق بهادار تهران"را با  (فارکس جهانی ارز ) بازار .2

 ...(یافتگی، ساعات کاری، محل جغرافیایی، اندازه، نقدشوندیی و  ) سازمانبازار  های  ویگییالف.  

 ب. ابزار مالی موردمعامله

 های معامالت   ویگییج. 

 ی معامالت د. تسویه

 های خرید و فروش  و. واسطه

 ه. اهداف بازیگران بازار

 ز. نظارت بر بازارها

 

یااار موجاود    های زیر، چه فرصاتی بارای سارمایه    ی بازار سرمایه توضیح دهید با توجه به داده نظریهبر اسا   .3

 وان از این فرصت استفاده کرد؟ت است، و چگونه می

 درصد 12 معیار انحرافدرصد؛  22ی موردانتظار  : بازدهAسهام 

 درصد 12معیار  انحرافدرصد،  11ی موردانتظار  : بازدهBسهام 

 

مختلف )مالی و غیرمالی( استخراج شده است، اوالً ایان اقاالم عمادتاً     وکارهای کسبی  اقالم ذیل از ترازنامه .4

 ثانیاً در کادام سرفلال از  ن حاوزه قارار دارناد، و ثال ااً       ییرند، ( جای میfinanceدر کدام حوزه از مالی )



 ( راجا  باه  CEO) ساازمان  هاای مادیریت ارشاد    ییاری  به تلمیم )متخلص مالی( عموماً کدام مقام سازمانی

 کند؟   ها کمک می ت  نمدیری

 

 ( treasurerها، سرمایه در یردش، مدیر مالی ) راهنمایی: مالی شرکت  موجودی مواد خام  

 

 ها تسهیالت اعطایی به شرکت 

 صندوق و بانک 

 کار در جریان ساخت 

  شرکت ملی مس ) واق  در سمت راست ترازنامه(سهام 

 کارخانه و  تجهیزات خط تولید( های بلندمدت دارایی( 

 )اوراق صکوک شرکت ماهان )سمت راست ترازنامه 

 های پرداختنی حساب 

 )سهام خزانه )سمت چپ ترازنامه 

   صندوق سهام ارزشی 

 

هاایی باا هام دارناد؟ در ماورد       ها و چاه تفااوت   ی مالی چه شباهت عنوان واسطه های بیمه به ها و شرکت بانک .1

 ها بحث کنید. تعهدات  نها و  ماهیت دارایی

 

 


