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    ماشين حساب  
  

 كدام يك از جمالت زير صحيح است؟. 1

  هاي اقتصادي بشمار مي رود. ارزيابي اقتصادي در حقيقت همان ارزيابي مالي پروژه. الف  

  ارزيابي مالي تنها يكي از موضوعاتي است كه در ارزيابي طرح هاي اقتصادي بدان پرداخته مي شود.. ب  

ظر از منظر معيارهاي سودآوري مالي بررسي شده و مسايلي همچون آثار اجتماعي،در ارزيابي اقتصادي، طرح مورد ن. ج  

  محيط زيستي و ساختار سازماني در نظر گرفته نمي شود.   

با يكي دانستن محدوده موضوعات ارزيابي طرحهاي اقتصادي با اقتصاد مهندسي، گستره اقتصاد مهندسي را در حقيقت،  .د  

  محدود ساخته ايم.  
  

التي كه كارفرما ايده اوليه براي سرمايه گذاري را به گروه مشاورين ارزياب معرفي نكرده باشد در اينصورت گروه در ح .2

  ارزياب طرح نخست بايد چه مطالعه اي را در اولويت كار خود قرار دهد؟

  مطالعه پيش از امكان سنجي. ب        مطالعه امكان سنجي. الف  

  مطالعه فني و طراحي پروژه. د      ه گذاريمطالعه شناسايي امكانات سرماي. ج  
  

  در كدام مرحله از مطالعات زير، ظوابط پروژه شناسايي مي شود؟. 3

  پيش از امكان سنجي. ب    شناسايي امكانات. الف  

  امكان سنجي. د    مطالعات كلي. ج  
  

ز كل هزينه سرمايه گذاري را هزينه انجام مطالعات امكان سنجي براي طرحهاي كوچك صنعتي به طور معمول چه نسبتي ا. 4

  شامل ميشود؟

  درصد 3تا  1. د    درصد 5تا  3. ج  درصد 10تا  7. ب  درصد 10تا  5. الف  
  

  در ارزيابي طرحهاي اقتصادي، بين امنيت سرمايه گذاري و هزينه انجام ارزيابي رابطه اي .......برقرار است.. 5

    . مثبتب      معكوس. الف  

 نامشخص ( نا دقيق). د    رح گاه مثبت و گاه منفيبسته به هزينه ثابت ط. ج  

  

  منظور از ظرفيت قابل تحمل محيطي چقدر است؟. 6

در پروژه هايي نظير پرورش دام مطرح شده و بيانگر حداكثر ظرفيتي است كه با وجود آن پروژه از نقطه ازدحام عبور . الف  

  كرده باشد.  

شده و بيانگر حداكثر ظرفيتي است كه پايداري محيط زيست را از بين  در پروژه هاي وابسته به منابع طبيعي مطرح. ب  

  نبرده باشد.  

در پروژه هاي مربوط به صنعت گردگشگري مطرح شده و بيانگر حداكثر ظرفيتي است كه با وجود آن پروژه از نقطه . ج  

  ازدحام عبور كرده باشد.  

  ب و ج. د  
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    ماشين حساب  

  

  حاصل گردد، كدام يك از موارد زير در مورد بنگاه موجود در بازار تغيير مي يابد؟ در شرايطي كه رونق اقتصادي. 7

 ب و ج. د      ظرفيت مطلوب . ج  ظرفيت واقعي. ب  . ظرفيت اسميالف  

  

 ؟رود نميكدام يك از روشهاي زير از جمله روشهاي تامين مالي داخلي بنگاه بشمار . 8

  . وام بانكد      اوراق مشاركت انتشار. ج  . بيع متقابلب  . انتشار سهامالف  
  

  ؟شود نميدر كدام يك از موارد زير، شريك خارجي تنها تامين كننده سرمايه بوده و الزاماً در جريان امور فني توليد درگير . 9

  س. فايناند      يوزانس. ج  بيع متقابل. ب  و. تي. بي. ا. الف  
  

  ز روش هاي تامين مالي پروژه سرمايه گذاري توصيه مي گردد؟در چه صورتي استفاده از روش فاينانس به عنوان يكي ا. 10

  در صورتي كه نرخ بازده سرمايه گذاري بيشتر از نرخ بهره وام دريافتي باشد. الف  

در صورتي كه نرخ بهره اعتبارات فاينانس دريافت شده از يك بانك خارجي صرفاً كمتر از نرخ بهره استفاده از منابع . ب  

  باشد.. اب زمان بازپرداخت يكسانداخلي (با احتس  

  در صورتي كه نرخ بازده سرمايه گذاري به همراه درصد تغييرات نرخ ارز كمتر از نرخ بهره وام دريافتي باشد.. ج  

  الف و ج. د  
  

نابراين در كدام يك از روش هاي تامين مالي زير، كارفرما بازپرداخت هيچ وامي را از طرف سرمايه گذاران تضمين نكرده و ب. 11

  فشار ناشي از استقراض كاهش مي يابد؟

  انتشار سهام. د    بي. او. تي.. ج  . يوزانسب  . فاينانسالف  
  

در كدام يك از انواع قراردادهاي زير، بخش خصوصي پس از اتمام ساخت پروژه، براي مدتي آن را به بخش خصوصي . 12

  ديگري و يا به دولت اجاره مي دهد؟

  اي. پي سي.. د    بي. او. آر.. ج  بي. آر. تي.. ب  . بي. او. تي.الف  
  

  بشمار مي رود؟. EPCكدام يك از موارد زير از جمله مزيت هاي روش اي. پي. سي. (. 13

  اين تسهيالت عموماً داراي نرخ پاييني از نظر نرخ بهره است.. الف  

  لك شدن بخش خصوصي اصرار مي ورزند.طرفين مالكيت در اين روش، بر ما. ب  

  لزامي به ايجاد زير ساخت هاي الزم براي اجراي پروژه ها در اين روش چندان وجود ندارد.ا. ج  

  تاخير زماني در اين پروژه ها بسيار كم است زيرا جريمه تاخيرها بسيار گزاف است. . د  
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    ماشين حساب  

  

  ؟نيستكدام يك از جمالت زير صحيح . 14

براي مدتي ماالك طرح مي شود در حالي كه در اي. پي. سي. با ساخت و راه اندازي در قرارداد بي. او. تي.، پپيمانكار . الف  

  پروژه، پيمانكار ديگر حق بهره برداري از پروژه را ندارد.  

در قرارداد اي. پي. سي.، پيمانكار تمام فعاليت هاي الزم براي اجراي پروژه را تا ساخت نهايي بر عهده دارد ولي در روش . ب  

  رض دهنده در اداره و بهره برداري از پروژه نقشي ندارد.فاينانس ق  

از آنجايي كه در قرارداد بي. او. تي. مخارج انجام شده براي ساخت و بهره برداري از طرح در مدت زماني طوالني مستهلك . ج  

  مي شود از اين رو اين روش به منزله اخذ يك وام بلند مدت بشمار مي رود.  

و. تي. خطر سودآور نبودن طرح با سرمايه گذار بخش خصوصي است در حالي كه در روش فاينانس وام در قرارداد بي. ا. د  

  دهنده براي بازپرداخت وام به منافعي كه از اجراي پروژه بدست مي آيد تكيه مي كند.  
  

باشد، مناسب ترين محل  بر اساس مدل وبر، اگر هزينه حمل مواد اوليه و هزينه حمل و توزيع محصول بنگاه به صورت زير. 15

 CDنشان دهنده هزينه حمل مواد اوليه و  AB( براي استقرار به نحوي كه كمترين هزينه را به بنگاه تحميل كند، كدام است؟

  نشان دهنده هزينه حمل و توزيع محصول است)

        در محل استقرار نهاده ها. الف  

  در محل بازار. ب  

    ار نهاده ها و بازار محصولدر ميانه فاصله بين محل استقر. ج  

  اين امر به تقاضاي بازار بستگي دارد.. د  

  

از شرق به غرب باشد راه اندازي كارخانه فوالدسازي ) اگر جهت وزش باد در دشت زاينده رود ( محل استقرار شهر اصفهان. 16

  در كدام سمت اين دشت كامالً موجه است؟

  تي نداردتفاو. د    شمال شرقي. ج  . غربب  . شرق الف  
  

  صرفه جويي هاي ناشي از تجمع محلي در شرايطي ايجاد مي شوند كه .................. 17

  نزديكي بنگاه ها به يكديگر باعث شود تا كارايي در بازار نيروي كار افزايش يابد. الف  

  هزينه توليد بنگاه با افزايش توليد شهر در محل كاهش يابد. ب  

  هم در كنار يكديگر مستقر شوند. كسب و كارهاي شيبه به. ج  

  مقياش شهري كه در آن محل، بنگاه ها مستقر شده اند افزايش يابد.. د  

  

  

  

 هابازار نهاده  بازار محصول

A 

B 

C 

D 
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    ماشين حساب  
  

  نهاده هاي محلي....................... 18

  به آن دسته از نهاده هايي گفته مي شود كه حمل و نقل آنها از نظر اقتصادي به صرفه است.. الف  

  هستند كه وجود آن ها باعث مي شود تا بنگاه در محل بازار مصرف مستقر شود. نهاده هايي. ب  

باعث مي شوند تا بنگاه به عنوان يك بنگاه حساس به حمل و نقل نهاده ها بشمار رفته و در محل منبع نهاده ها مستقر . ج

  شود.

  مي كند.باعث شكل گيري توليدات محلي شده و بنگاه را حساس به حمل و نقل محصول . د  
  

فعاليت مي كند تصميم گرفته است كه . LCDكارفرمايي كه در زمينه توليد و مونتاژ لوازم خانگي (يخچال و فريزو و توليد . 19

در نزديكي يك شهر بزرگ كارخانه اي احداث كند. بر اساس نظريه مكان مركزي قضاوت شما در مورد چين تصميمي چگونه 

  است؟

  هاي حمل قطعات، تصميم نادرستي گرفته است. به دليل كاهش هزينه. الف  

  به دليل كاهش هزينه حمل محصول، تصميم درستي گرفته است.. ب  

  به دليل وزن زياد محصوالت، اين بنگاه حساس به هزينه حمل محصوالت بوده و بنابراين تصميم نادرستي گرفته است.. ج  

  ان پذير نيست.با توجه به اطالعات داده شده، اظهار نظر دقيق امك. د  
  

  نمي رود؟كدام يك از موارد زير از جمله فروض نظريه مكان يابي وبر بشمار . 20

    بنگاه مي تواند از نهاده هاي متعددي در توليد استفاده كند.. الف  

  قيمت همه نهاده ها در همه مناطق يكسان است.. ب  

      بنگاه مي تواند بر قيمت نهاده ها اثر بگذارد.. ج  

  بنگاه نمي تواند بر قيمت محصول اثر بگذارد.. د  

كدام يك  .از دو منبع داخلي و خارجي استفاده كند ،اي بر اساس اطالعات جدول زير، بنگاه مي تواند براي تامين مالي پروژه. 21 

  تر است و چرا؟ مناسباز دو روش ياد شده براي تامين وجوه مالي پروژه 

  

  

  

  
  

  آن بزرگتر است NPVتامين مالي از منابع داخلي زيرا . الف  

  آن بزرگتر است PVIتامين مالي از منابع داخلي زيرا . ب  

 آن بزرگتر است NPVRتامين مالي از منابع خارجي زيرا . ج  

   آن كوچكتر است NPVRالي از منابع داخلي زيرا تامين م. د  

  NPV PVI  پروژه

  7360  1538  ي شده از منابع داخليپروژه تامين مال

  5323  1219  پروژه تامين مالي شده از منابع خارجي
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    ماشين حساب  

  

  ارزش فعلي خالص:. 22

  از تفاضل ارزش فعلي جريان نقد و ارزش آتي اين جريان ها بدست مي آيد.. الف  

ه يكي از روش هاي ارزيابي طرح هاي سرمايه گذاري است به نحوي كه هرچه مقدار آن به صفر نزديكتر باشد نشان دهند. ب  

  آن است كه بازدهي طرح با نرخ بازده داخلي آن برابر است.  

  مالك مناسب تري در مقايسه با نسبت ارزش فعلي خالص بشمار مي رود.. ج  

  اگر بنگاه بخواهد از بين چند پروژه مانعه الجمع يكي را انتخاب كند آنكه داراي ارزش فعلي خالص بزرگتري است. د  

  ارجح تر است.   

  

  است؟ NPVاز روابط زير گوياي  كدام يك. 23

∑. الف  
=

−

+n

t t

tt

i

CB

0 )1(
∑. ب    

=
+

−n

t t

tt

i

CB

0 )1(
  

  

∑. ج  
=

+

+n

t t

tt

i

CB

0 )1(
∑. د    

=
−

−n

t t

tt

i

CB

0 )1(
  

  

ا ميليون تومان درآمد زايي داشته باشد در حالي كه كل هزينه ه 300و  100اگر پروژه اي در سال اول و دوم به ترتيب معادل . 24

ميليون  200ميليون تومان باشد و هزينه ثابت اوليه اجراي طرح نيز معادل  100و  200به ترتيب در سال اول و دوم معادل 

  درصد در نظر بگيريد) 20در خواهد بود؟ (نرخ تنزيل را تومان باشد در اينصورت ارزش فعلي خالص اين پروژه چق
  

  - 63.2. د    5/55. ج  3/83. ب  -5/144. الف  
  

  كدام يك از جمله مشكالت روش دوره بازگشت سرمايه بشمار مي رود؟ .25

  به زمان بندي جريان هاي نقد توجهي ندارد. الف  

  تمام جريان هاي نقد پس از دوره بازگشت را ناديده مي گيرد.. ب  

  راهكاري ساده بشمار مي رود كه تنها در پروژه هاي كوچك و بي اهميت كاربرد دارد.. ج  

  از ميان پروژه هايي با دوره بازگشت برابر سليقه اي مي شود. انتخاب. د  
  

  درصد است جريان هاي نقد پروژه بصورت زير است: 20فرض كنيد در پروژه اي كه نرخ تنزيل آن . 26

  . تومان. 1000000تومان،   500000تومان،  200000تومان،  300000تومان،   600000(

  ري چند سال است؟در اينحالت دوره بازگشت سرمايه گذا

  سه سال . د      چهار سال. ج  . يك سالب  . دو سالالف  
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    ماشين حساب  

  

  در سوال فوق، دوره بازگشت تنزيل شده سرمايه گذاري حدوداً چقدر است؟. 27
  

  سه سال . د    چهار سال. ج  . يك سالب  . دو سالالف  
  

ميليون تومان و  25سرمايه گذاري انجام شده در آن پروژه  ميليون تومان و ميانگين ارزش 5اگر ميانگين سود ويژه بنگاه . 28

  ميليون ريال باشد باشد، ميانگين بازده حسابداري معادل چه مقدار است؟ 10بازده پروژه معادل 
  

 درصد 50. د    درصد 35. ج  درصد 14. ب  درصد  20. الف  

  

  پروژه هاي سرمايه گذاري ناسازگار:. 29

  ر عين حال مي توان آن ها را تواماً پذيرفت.پروژه هايي هستند كه د. الف  

  پروژه هايي هستند كه در عين حال مي توان آن ها را تواماً رد نمود.. ب  

  پروژه هايي هستند كه ميتوان يكي از آن ها را قبول و ديگري را رد نمود.. ج  

  ب و ج. د  
  

  كدام گزينه صحيح است؟. 30

مقدم بر جريان نقد خروجي است، در صورتي كه نرخ بازده داخلي پروژه بيشتر  در پروژه هايي كه جريان نقد ورودي. الف  

  از نرخ تنزيل باشد آن پروژه جهت سرمايه گذاري انتخاب مي شود.  

اگر پروژه اي بيش از يك تغيير در جريان هاي نقدي اش داشته باشد در اينصورت، روش نرخ بازده داخلي روش مناسب. ب  

  روژه بشمار مي رود.تري براي ارزيابي پ   

  در مورد يك پروژه مستقل چنانچه شاخص سود آوري آن بزرگتر از يك باشد پروژه جهت سرمايه گذاري انتخاب . ج  

  مي شود.  

  مثبت است.  NPVدر پروژه هايي كه داراي چندين نرخ بازدهي هستند ارتباط ميان نرخ تنزيل و مقدار . د  
  

واحد پولي است نرخ  45درصد  18واحد پولي و در نرخ تنزيل  60درصد  17خ تنزيل اي در نر ارزش حال خالص پروژه. 31

  تقريبي بازدهي داخلي اين پروژه چقدر است؟

  21. د    6/17. ج  19. ب  85/16. الف  
  

ست در كدام يك از موراد زير طبق مقررات جاري كشور، مجريان پروژه مكلف نيستند نسبت به تهيه گزارش ارزيابي آثار زي. 32

  محيطي اقدام كنند؟

    ساختن سدها و سازه هاي آبي. ب    صنايع فوالدي. الف  

  طرح هاي كشاورزي. د    فرودگاه ها. ج  
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    ماشين حساب  
  

فرض كنيد كارفرمايي قصد ساخت بزرگراهي را داردكه از وسط يك جنگل عبور مي كند، در اينصورت وي كدام يك از آثار . 33

  وتاه مدت زيست محيطي قرار دهد؟زير را بايد در طبقه آثار ك

    كاهش جمعيت حيات وحش در آن منطقه. الف  

  افزايش پسماندهاي ساختماني در آن منطقه. ب  

      بر هم خوردن تعادل زيست بوم. ج  

  ه مدت زيست محيطي پروژه مورد نظر بشمار مي روند.د از جمله آثار كوتاهمه موار. د  
  

  از جمله آثار برگشت پذير زيست محيطي بشمار رود؟ كدام يك از موارد زير مي تواند. 34

    افزايش جريان آب شيرين به داخل يك خليج آب شور. الف  

  تغيير در جريان آب يك رودخانه از نظر جنبه هاي زيبايي شناسي. ب  

      معدن بي رويه از مواد و منابع معدني استفاده. ج  

  توليد زباله در اطراف يك دهكده توريستي. د  
  

هاي نقد يك پروژه فرضي بصورت زير باشد اوالً نرخ بازده داخلي آن چقدر است. ثانياً اگر نرخ تنزيل  اگر نمودار جريان. 35

  % باشد آيا بايد در اين پروژه سرمايه گذاري كرد؟15

  % و سرمايه گذاري در اين پروژه مقرون به صرفه نيست.10. الف  

  قرون به صرفه است.% و سرمايه گذاري در اين پروژه م10. ب  

  % و سرمايه گذاري در اين پروژه مقرون به صرفه نيست.20. ج  

  .است% و سرمايه گذاري در اين پروژه مقرون به صرفه 20. د  

  

درصد باشد هر سال به صورت يكنواخت  10ميليون تومان پول نياز دارد اگر نرخ بهره  5شخصي براي خريد يك خودرو به . 36

  سال بتواند اين خودرو را خريداري نمايد؟ 3انك بگذارد تا در پايان چه مقدار پول در ب
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  ست.استفاده از تكنيك دلفي جهت برآورد تقاضاي محصول در كداميك از موارد زير مناسب تر ا. 37

      معرفي محصولي جديد به بازار. الف  

  محصولي كه ميزان عرضه براي آن قابل پيش بيني باشد . ج  

          توسعه خط توليد موجود. ب  

  اين تكنيك براي برآورد تقاضا كاربردي ندارد. . د  
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    ماشين حساب  

  

  كداميك از موارد زير نشان دهنده فرمول برگشت سرمايه است؟. 38
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سال باشد و چنانچه بخواهيم استهالك ساالنه اين دارايي را با  4ميليون تومان و عمر مفيد آن  20اگر ارزش دستگاهي . 39

  تهالك دستگاه در سال اول چقدر است؟استفاده از روش مجموع سال ها محاسبه كنيم، مقدار اس

    چهار ميليون و سيصد هزار. ب    ميليون ريال 5. الف  

  هشت ميليون. د  دو ميليون و دويست و پنجاه هزار. ج  
  

  )، مقدار استهالك ساليانه در سال دوم چقدر است؟39با توجه به سوال قبل (سوال . 40

    شش ميليون. ب    هشت ميليون. الف  

  هزار ميليون و پانصد 5. د  و هشتصد هزار دو ميليون. ج  
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