
  2 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

حسابداري اصول
  

  .است شده استخراج بهار فروشگاه دفاتر از مالی سال پایان در زیر اطالعات  .1

 60000 رفتـه  فـروش  کـاالي  شـده  تمام قیمت ،ریال 20000 دوره اول کاالي موجودي ،ریال 70000 خرید

  است؟ چقدر دوره پایان کاالي موجودي ،ریال

  ریال 10000) 4  ریال 50000) 3  ریال 40000) 2  ریال 30000) 1

  است؟ موثر زیر حساب »بدهکار« رب مالی دوره پایان در فروش دریافت پیش حساب تعدیل  .2

  هزینه) 4  درآمدها) 3  بدهی) 2  دارایی) 1

  :جزو مدت بلند هاي بدهی جاري حصه  .3

  است بلندمدت بدهی) 2  است پرداخت پیش) 1

  است جاري بدهی) 4  است ها ذخیره) 3

  ؟یابد نمی کاهش قبل سال به نسبت سال هر استهالك هزینه زیر، هاي روش از یک دامک در  .4

  سنوات مجموع روش) 2  نزولی روش) 1

  دفتري ارزش از درصدي روش) 4  مستقیم روش) 3

 ریـال  20000 و ریـال  3000000 ترتیـب  بـه  الوصول مشکوك مطالبات ذخیره و دریافتنی هايحساب مانده  .5

 مشـکوك  دریـافتی  هـاي  حسـاب  مانـده  درصـد  2 شـود  مـی  بینی پیش دوره پایان در که صورتی در. باشد می

  ؟شود می بستانکار مبلغ چه به و حسابی چه اصالحی ثبت هنگام است، الوصول

  ریال 40000 الوصول مشکوك مطالبات ذخیره) 2  ریال 80000 الوصول مشکوك مطالبات ذخیره) 1

  ریال 60000 الوصول مشکوك مطالبات زینهه) 4  ریال 60000 دریافتنی هاي حساب) 3

  است؟ چقدر ویژهنا سود خالص، فروش% 25 ویژهنا سود و ریال 900000 کاالیی شده تمام قیمت  .6

  ریال 300000) 4  ریال 675000) 3  ریال 225000) 2  ریال 180000) 1

 چـه  بود، گردیده حذف سهمؤس دفاتر از مستقیم طور به قبل سال که اي شده سوخت طلب مجدد برقراري در  .7

  ؟شود می بدهکار حسابی

  الوصول مشکوك مطالبات ذخیره) 2  متفرقه درآمد) 1

  شده سوخت مطالبات هزینه) 4  دریافتنی هاي حساب) 3
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 از تـر  بـزرگ  هـا  نسـبت  همه اي مؤسسه در آنکه فرض به شود ها قیمت افزایش موجب مرتباً تورم که درزمانی  .8

 رفـتن  بـاال  سـبب  دوره پایـان  کاالي موجودي ارزیابی در lifo روش جاي به fifo روش از استفاده باشد، یک

  .شود می زیر هاي نسبت از یک کدام

  مطالبات وصول دوره) 4  ثابت نسبت) 3  آنی نسبت) 2  جاري نسبت) 1

. اسـت  شـده  پرداخت آن وجه تخفیف دوره طی و خریداري) 2/10ـ60 ن( شرایط با کاال ریال 200000 مبلغ  .9

  ؟شود می »بدهکار« مبلغ چه به و حسابی چه وجه پرداخت نگامه

  ریال 196000 پرداختنی هاي حساب) 2  ریال 200000 پرداختنی هاي حساب) 1

  ریال 4000 خرید نقدي تخفیفات) 4  196000 صندوق) 3

  :است ضروري زیر حسابداري اصل موجب به مالی دوره پایان در ها حساب تعدیل عملیات انجام  .10

  سرمایه و بدهی با دارایی تساوي اصل) 2  یکنواختی اصل )1

  همانندي اصل) 4  تطابق اصل) 3

 اشـتباه  ایـن . نماید ثبت دفاتر در جاري سال در را اثاثه استهالك که است کرده فراموش اي مؤسسه حسابدار  .11

  : که شود می موجب

  .شود گزارش واقع از بیشتر خالص سود و واقع از کمتر دارایی) 1

  .شود گزارش واقع از بیشتر سرمایه و ویژه سود دارایی) 2

  .شود گزارش واقعی میزان همان به سرمایه و واقع از بیشتر دارایی) 3

  .شود گزارش واقع از کمتر سرمایه و واقع از بیشتر ویژه سود و دارایی) 4

 حسـاب  اشـتباهاً  را همؤسسـ  صاحب توسط صندوق از نقد پول ریال 600000 برداشت اي مؤسسه حسابداري  .12

  : مؤسسه مالی هاي صورت در که شود می موجب اشتباه این. است نموده بدهکار حقوق هزینه

  .شود گزارش واقع از کمتر دارایی) 2  . دشو گزارش واقع از بیش سرمایه) 1

  .شود گزارش واقع از کمتر سود) 4  . دشو گزارش واقع از بیش بدهی) 3

  ؟شود می منعکس برگ کار ترازنامه بخش در هم و زیان و سود بخش در مه زیر اقالم از یک کدام  .13

  برداشت) 2  شده خریداري کاالي حمل هزینه) 1

  دوره پایان کاالي موجودي) 4  انباشته استهالك) 3

  شد؟ خواهد »بدهکار« زیر حساب مالی دوره پایان در »نشده ثبت هاي هزینه« حساب اصالح جهت  .14

  هزینه) 2  هزینه پرداخت پیش) 1
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  دریافتنی هاي حساب) 4  پرداختنی هاي حساب) 3

  ؟نماید می بستانکار را زیر حساب »گیر برات« برات وجه پرداختن از پس  .15

  دریافتنی سنادا) 4  پرداختنی سنادا) 3   پرداختنی هاي حساب) 2  صندوق) 1

  ؟شود نمی عمل حسابداري دفاتر در زیر تخفیفات از یک کدام  .16

  برگشتی) 4  توافقی) 3  نقدي) 2  یمخف عیب) 1

  : شود ارزشیابی واقعی میزان از بیش دوره پایان کاالي موجودي چنانچه  .17

  یابد می کاهش ویژه سود) 2  یابد می افزایش یژهونا سود) 1

  .یابد می افزایش رفته فروش کاالي شده تمام قیمت) 4  یابد می کاهش ویژهنا سود) 3

 و ریـال  11 نـرخ  بـه  عـدد  800 ترتیـب  بـه  دوره طی خرید و ریال 10 نرخ به واحد 300 اول کاالي موجودي  .18

 کـاالي  موجـودي  ارزش باشـد،  عـدد  100 دوره پایان کاالي موجودي که صورتی در ریال 9 نرخ به عدد 250

  : از عبارتست fifo روش به دوره پایان

  ریال 900) 4  ریال 880) 3  ریال 1050) 2  ریال 1000) 1

  دارد؟ »دارایی« ماهیت زیر هاي حساب از یک کدام  .19

  مؤسسات سایر در گذاري سرمایه) 2  برداشت) 1

  دریافتی کارمزد) 4  صندوق فزونی و کسر حساب مانده) 3

 10000 شـامل  بـاز  اقـالم  و ریـال  17000 مؤسسه دفاتر در جاري حساب مانده:  مغایرت صورت تهیه هنگام  .20

 چـه « بانـک  ارسـالی  صورتحساب. است بوده مؤسسه مشتري از انکب وصولی ریال 18000 و معوق چک ریال

  ؟دهد می نشان را »ايمانده

1 (35000  2 (45000  3 (25000  4 (11000  

  :به ارسالی کاالي حساب »درصد چند بعالوه شده تمام یمتق« روش به کاال ارسالی حسابداري در  .21

  گردد می اربستانک شده تمام قیمت) 2  گردد می بدهکار تمام قیمت) 1

  .گردد می بدهکار فروش قیمت) 4  گردد می بستانکار فروش قیمت) 3

 10 بعـالوه  شـده  تمـام  قیمت به شعبه کاالي اگر. دارد بستانکار مانده ریال 1000 شعبه کاالي تعدیل حساب  .22

  : از عبارتست کاال فروش قیمت باشد شده سیاهه درصد

  ریال 11000) 4  ریال 1000) 3  ریال 9000) 2  ریال 10000) 1
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  : از عبارتست شود می »بستانکار« که حسابی دهد انجام نسیه فروش ايشعبه اگر  .23

  شعبه بدهکاران) 4  شعبه کاالي تعدیل) 3  ارسالی کاالي) 2  شعبه کاالي) 1

  نمود؟ بدهکار توان می مواردي چه در را استفاده جریان در ثابت هاي دارایی انباشته استهالك  .24

 دارایی براي استهالك ذخیره نمودن منظور هنگام) 1

  دارایی مفید عمر افزایش هنگام) 2

 ها حساب از دارایی کردن خارج هنگام) 3

  آن ارزش افزایش و دارایی کل بازسازي هنگام) 4

 را شـود  می ارسال ها آن براي شده تمام قیمت به کاال و نداشته جداگانه دفاتر که شعبی »عملکرد« حسابی چه  .25

  ؟دهد می نشان مرکز دفاتر در

  شعبه زیان و سود) 4  بدهکاران) 3  شعبه جاري) 2  شعبه کاالي) 1

  است؟ حسابی مانده چه فاقد مستقل شعبه آزمایشی تراز  .26

  محل اجاره هزینه) 4  زیان و سود) 3  سرمایه) 2  مرکز جاري) 1

 و بـوده  ریال 1500000 اش شده تمام یمتق که آن از استفاده چهارم سال آغاز در ثابتی دارایی دفتري ارزش  .27

  است؟ چقدر شده گرفته نظر در استهالك شده تمام قیمت% 20 ساله هر

  ریال 600000) 4  ریال 300000) 3  ریال 1200000) 2  ریال 900000) 1

 120000 معـادل  و شـده  منظـور  هزینه حساب به تماماً و خریداري سال طی که ملزوماتی ریال 300000 از  .28

 نسـبت  سـود  مبلـغ  ترتیب بدین است نگرفته صورت بابت این از اصالحی و است موجود سال آخر در آن ریال

  ؟شود می ابراز وضعی چه در واقعی سود به

  کمتر ریال 180000) 2  بیشتر ریال 120000) 1

  بیشتر ریال 180000) 4  کمتر ریال 120000) 3

  ؟شود می بستانکار زیر هاي ابحس از یک کدام غیرمستقل شعبه نقدي فروش ازاء در  .29

  ارسالی کاالي) 2  شعبه کاالي) 1

  دریافتنی هاي حساب) 4  شعبه کاالي تعدیل) 3

  ؟باشد می صحیح زیر هاي گزینه از یک کدام  .30

  .است سیاهه قیمت شامل شعبه کاالي تعدیل حساب) 1

  .درآمدهاست شامل شعبه کاالي تعدیل حساب) 2

  .است فروش قیمت ملشا شعبه کاالي تعدیل حساب) 3
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  .است شده تمام قیمت شامل شعبه کاالي تعدیل حساب) 4

 چـه  تخفیـف  دوره در وجـه  دریافـت  هنگـام  شده فروخته) 1/10 ـ30 ن( شرط با و 600000 مبلغ به کاالیی  .31

  ؟شود می بستانکار مبلغ چه به و حسابی

  ریال 594000 بدهکاران) 2  ریال 600000 بدهکاران) 1

  ریال 594000 صندوق) 4  ریال 6000 قدين تخفیفات) 3

 ریـال  65000 فروش براي آماده کاالي شده تمام قیمت ریال 2000 فروش از برگشت ریال، 100000 فروش  .32

  ؟است چقدر ناویژه سود ریال 5000 دوره پایان کاالي موجودي

  ریال 40000) 4  ریال 30000) 3  ریال 38000) 2  ریال 28000) 1

 ،ریـال  30000 دوره پایـان  کـاالي  موجـودي  ریـال  20000 دوره اول کـاالي  موجودي یالر 700000 خرید  .33

  است؟ ریال چند رفته فروش کاالي شده تمام قیمت

  ریال 20000) 4  ریال 60000) 3  ریال 80000) 2  ریال 100000) 1

 آخـر  در نمـوده  خریـداري  ریـال  3000000 مبلـغ  به سال 20 مفید عمر با را زمینی فروردین اول در شرکتی  .34

 اسـتفاده  مسـتقیم  خط روش از ثابت هاي دارایی استهالك براي شرکت ،فروخته ریال 5000000 را آن اسفند

 ثبـت  معاملـه  ایـن  نتیجـه  عنـوان  بـه  را مبلغی چه زیان و سود صورت در دوره پایان در شرکت این. نماید می

  ؟کند می

  ریال 2000000) 4  ریال 2150000) 3  ریال 3300000) 2  ریال 7000000) 1

  : شود می موسسه صاحبان مالکیت حق و دارایی افزایش موجب زیر اصالحی ثبت  .35

  نشده ثبت و نشده وصول درآمد) 2  نشده ثبت و نشده پرداخت هزینه) 1

  هزینه پرداخت پیش از یافته تحقق هزینه) 4  درآمد دریافت پیش از یافته تحقق درآمد) 3

 خـالص  سود و ها دارایی بر تأثیري چه رود کار به دیگري حساب به دریافتنی هاي بحسا انتقال براي که ثبتی  .36

  دارد؟ مؤسسه

  افزایش خالص سود و کاهش ها دارایی) 2  ندارد خالص سود و دارایی بر تأثیري) 1

  کاهش خالص سود و افزایش ها دارایی) 4  تأثیر بدون سود و کاهش ها دارایی) 3

 ثبـت  موسسـه  دفـاتر  ولـی  باشد نشده ثبت بانک ارسالی حساب صورت در است مکنم زیر موارد از یک کدام  .37

  باشد؟ نشده

  معوق هاي چک) 2  راهی بین هايسپرده) 1
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  برگشتی هاي چک) 4  اسنادي اعتبار وجه) 3

 تصـویب  بـه  سند سه ماه پایان در و نمود دایر ریال 50000 مبلغ به گردانیتنخواه 75 هماآبان اول در شرکتی  .38

 حسـاب  در و آبـان  پایـان  در ریـال  9000 متفرقـه  ،ریـال  15000 آگهی ریال 18000 پست ترتیب به رساند

  : است بوده بستانکار گردان تنخواه حساب آبان پایان در داشت وجود نقد وجه ریال 7000 مبلغ گردانتنخواه

  ریال 43000) 4  ریال 7000) 3  ریال 50000) 2  ریال 42000) 1

 تعـدیل  از پـس  دوره پایـان  در و ریال 13000 دوره ابتداي در الوصول مشکوك مطالبات ذخیره حساب مانده  .39

 گردیـده  حـذف  هـا  حسـاب  از و شده سوخت مطالبات از ریال 15000 مبلغ دوره طی و ریال 9000 ها حساب

  است؟ چقدر الوصول مشکوك مطالبات هزینه عنوان تحت شده ثبت مبلغ

  ریال 9000) 4  ریال 13000) 3  ریال 15000) 2  ریال 11000) 1

  ... دشو ارزیابی اندازه از بیش مالی دوره پایان در کاال موجودي چنانچه  .40

  .شود می داده نشان کمتر رفته فروش کاالي شده تمام قیمت) 1

  .شود می داده نشان بیشتر رفته فروش کاالي شده تمام قیمت) 2

  .شود می داده نشان ربیشت فروش براي آماده کاالي شده تمام قیمت) 3

  .شود می داده نشان کمتر فروش براي آماده کاالي شده تمام قیمت) 4

 کـاال  موجـودي  اسـت  افـزایش  بـه  رو جامعه دریک ها قیمت که زمانی زیر هاي روش از یک کدام از استفاده با  .41

  : گردد می ارزیابی میانگین روش از بیشتر رفته فروش کاالي شده تمام قیمت و کمتر

  )LIFO( وارده آخرین از صادره اولین روش) FIFO(  2( وارده اولین از صادره اولین روش) 1

  خریدها تفکیک روش) 4  جایگزینی قیمت روش) 3

 بـدون  ویـژه  سـود  اگر. است شده ارزیابی واقع از بیشتر ریال 900000 مبلغ مالی دوره پایان در کاال موجودي  .42

 چنـد  اشـتباه  تصـحیح  از پـس  واقعـی  زیان یا سود گردد، محاسبه ریال 500000 مبلغ مزبور اشتباه به توجه

  ؟شود می ریال

  ویژه سود ریال 1400000) 2  ویژه سود ریال 400000) 1

  ویژه زیان ریال 400000) 4  ندارد زیان و سود در تأثیري اشتباه این) 3

 بـا  ریال 110000 انباشته تهالكاس و ریال 340000 شده تمام بهاي به را خود کهنه کامیون آسمان، شرکت  .43

 جدیـد  کامیون شرکت. نمود پرداخت نیز ریال 130000 مبلغ کهنه کامیون بر عالوه و تعویض نو کامیون یک

  نماید؟ ثبت باید قیمتی چه با را

  ریال 470000) 4  ریال 360000) 3  ریال 100000) 2  ریال 210000) 1
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 بـه ( بـانکی  مغـایرت  صـورت  در اسـت،  نشده ثبت حساب دارنده تردفا در که بانکی هاي هزینه سایر و کارمزد  .44

  ؟شود می منعکس چگونه) ها مانده تصحیح روش

  .شود می کسر ارسالی حساب صورت طبق بانک حساب مانده از) 1

  .شود می کسر مؤسسه دفاتر طبق بانک حساب مانده از) 2

  .شود می اضافه ارسالی حساب صورت طبق بانک حساب مانده به) 3

  .شود می اضافه مؤسسه دفاتر طبق بانک حساب مانده به) 4

 نماینـد  می استفاده الوصول مشکوك مطالبات ذخیره حساب از که مؤسساتی براي دفاتر در طلب سوخت ثبت  .45

  است؟ چگونه

  بستانکار الوصول مطالبات ذخیره ـ بدهکار الوصول مشکوك مطالبات هزینه) 1

  بستانکار بدهکاران ـ کاربده شده سوخت مطالبات هزینه) 2

  بستانکار الوصول مشکوك مطالبات ذخیره ـ بدهکار بدهکاران) 3

  بستانکار بدهکاران ـ بدهکار الوصول مشکوك مطالبات ذخیره) 4

  : مؤسسه دفاتر با آن تطبیق و بانک حساب صورت دریافت از پس  .46

  .دارند اصالح به نیاز شدبا نمی متصور ها آن خود به خود اصالح که هایی مغایرت تنها) 1

  .دارند اصالح به نیاز) ها مغایرت( باز اقالم همه) 2

  .دارند اصالح به نیاز شرکت دفاتر باز اقالم تنها) 3

  .دارند اصالح به نیاز اشتباهات تنها) 4

 بـه  شعبه به مرکز از کاال ارسال هنگام ،باشد می% 20 عالوه به شده تمام قیمت به شعبه به مرکز از کاال ارسال  .47

  ؟شود می بستانکار مبلغی چه به شعبه کاالي تعدیل حساب ،ریال 480000 سیاهه قیمت

  ریال 384000) 4  ریال 400000) 3  ریال 80000) 2  ریال 96000) 1

 پایـان  در شـعبه  کـاالي  حساب درصد، چند عالوه به شده تمام قیمت به شعبه به مرکز از کاال ارسال روش در  .48

  ؟شود می بسته حسابی چه با مالی دوره

  مرکز زیان و سود) 2  شعبه کاالي تعدیل) 1

  شود نمی بسته و است دائمی حساب یک) 4  مرکز عملکرد) 3
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 قیمـت  بـه  ،ریـال  20000 انباشـته  اسـتهالك  و ریـال  100000 شـده  تمام بهاي به را تجهیزاتی بهار شرکت  .49

. نمـود  بسـتانکار  و بدهکار ریال 110000 مبلغ به را فروش و صندوق شرکت حسابدار. فروخت ریال 110000

  است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام حسابدار اشتباه نتیجه در

  .است شده قلمداد اندازه از بیش ریال 30000 مبلغ به خالص سود) 1

  .است شده قلمداد اندازه از بیش ریال 10000 دارایی کل) 2

  .است شده قلمداد اندازه از بیش ریال 80000 مبلغ به خالص سود) 3

  .است شده قلمداد اندازه از بیش ریال 80000 دارایی کل) 4

 و باشـد  ریـال  750000 سـال  همـان  پایـان  در و ریـال  620000 سـال  آغاز در انباشته استهالك حساب اگر  .50

 هزینـه  مبلـغ  باشـد،  شده فروخته ریال 20000 دفتري ارزش و ریال 90000 شده تمام بهاي به آالتی ماشین

  است؟ چقدر مربوطه سال در شده ثبت ستهالكا

  ریال 200000) 4  ریال 220000) 3  ریال 150000) 2  ریال 130000) 1

  : از عبارتست گردش در سرمایه  .51

  جاري بدهی بر جاري دارایی هندسی نسبت) 2  جاري بدهی بر جاري دارایی فزونی) 1

  جاري بدهی به جاري ارایید قسمت خارج) 4  جاري دارایی به جاري بدهی قسمت خارج) 3

  ؟شود می منتقل زیر هاي حساب از یک کدام به شعبه به ارسالی کاالي حساب مالی دوره پایان در  .52

  مرکز عملکرد) 2  شعبه کاالي) 1

  شعبه کاالي موجودي) 4  شعبه کاالي تعدیل) 3

  :از عبارتست شود می ستانکارب که حسابی دهد، انجام نسیه هاي فروش ندارد مستقل دفاتر که اي شعبه اگر  .53

  شعبه کاالي) 4  شعبه بدهکاران) 3  شعبه کاالي تعدیل) 2  ارسالی کاالي) 1

 دفـاتر  روش در( شـعبه  در مرکـز  و مرکـز  در شـعبه  جـاري  حسـاب  بین اختالف باعث زیر موارد از یک کدام  .54

  ؟گردد می) جداگانه

  شعبه در شده سرقت کاالي) 2  راه در وجوه یا کاال) 2

  ویژه زیان) 4  فروش از برگشت )3

 عنـوان  چنـد  داراي اي حرفـه  مجـامع  نظـرات  اسـاس  بر و شده تهیه طریق چند به نقد وجوه گردش گزارش  .55

  است؟

  گذاري سرمایه هاي فعالیت ـ غیرعملیاتی هاي فعالیت ـ عملیاتی هاي فعالیت ـ غیرمستقیم و مستقیم) 1

  مالی تأمین هاي فعالیت ـ گذاري سرمایه هاي فعالیت ـ عملیاتی هاي فعالیت ـ تعهدي و نقدي) 2
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  مالی تأمین هاي فعالیت ـ گذاري سرمایه هاي فعالیت ـ عملیاتی هاي فعالیت ـ غیرمستقیم و مستقیم) 3

  مالی تأمین هاي فعالیت ـ غیرعملیاتی هاي فعالیت ـ عملیاتی هاي فعالیت ـ تعهدي و نقدي) 4

 افـزایش  یـک  عنوان به تواند می) غیرمستقیم شکل( نقدي وجوه گردش صورت یهته در زیر موارد از یک کدام  .56

  شود؟ تلقی خالص سود به

  کاال موجودي در افزایش) 2  یدریافت هاي حساب در افزایش) 1

  مدت کوتاه هاي پرداخت پیش در کاهش) 4  پرداختنی هاي حساب در کاهش) 3

  ؟شود می »بدهکار« حسابی چه دفاتر فاقد شعب دمور در شعبه مشتریان توسط کاال برگشت ازاء در  .57

  ارسالی کاالي) 2  شعبه کاالي) 1

  فروش از برگشت) 4  شعبه کاالي تعدیل) 3

  : فرعی و اصلی هاي شرکت گروه در تلفیقی ترازنامه تنظیم براي  .58

  .گیرد می انجام فرعی شرکت دفاتر در هم و اصلی شرکت دفاتر در هم تعدیل و جرح و تغییرات) 1

  .گیرد می صورت اصلی شرکت دفاتر در فقط تعدیل و جرح تغییرات) 2

  .گیرد نمی انجام فرعی یا اصلی شرکت دفاتر در تعدیلی و جرح و حسابداري عمل هیچ مطلقاً) 3

  .گیرد می صورت فرعی شرکت دفاتر در فقط تعدیل و جرح و تغییرات) 4

  : باید ها شرکت گروه در تلفیقی مالی هاي صورت تهیه جهت  .59

  .باشد اصلی شرکت به متعلق فرعی شرکت سهام% 100 فقط) 1

  .باشد اصلی شرکت به متعلق فرعی شرکت سهام% 50 از بیش) 2

  .باشد اصلی شرکت به متعلق فرعی شرکت سهام% 40 حداکثر) 3

  .باشد اصلی شرکت به متعلق فرعی شرکت سهام% 25 حداکثر) 4

 کاربرد نتیجه آتی، هاي دوره به انتقالی مخارج و آتی هاي دوره به انتقالی ايدرآمده نظیر اصطالحاتی کاربرد  .60

  است؟ زیر مفاهیم و اصول از یک کدام مناسب

  گیري اندازه واحد فرض) 4  مالی دوره فرض) 3  شده تمام بهاي اصل) 2  تطابق اصل) 1

  ؟شود می تنظیم »زیر حساب« کدام زیان، و سود حساب جاي به »بازرگانی غیر مؤسسات« براي معموالً  .61

  پرداخت و دریافت) 4  ترازنامه) 3  هزینه و درآمد) 2  عملکرد) 1

  است؟ »مجاز« اينکته چه روزنامه، دفتر تحریر در  .62

  سطرها بین در معامالت شرح نوشتن) 1

  ماه هر پایان صفحات سفید قیمت ابطال) 2
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  شده اشتباه هاي نوشته کردن پاك) 3

  به یک معادله داخل یک صفحهطالعات مربوط نوشتن مطالعات ا) 4

  است؟ کدام ،ها دارایی عین و حسابداري مدارك مقایسه جهت »نامربوط گزینه«   .63

  بانکی مغایرات صورت تهیه) 2  نقد وجوه شمارش) 1

  پیاپی شمارش داراي حسابداري مدارك تهیه) 4  انبار موجودي شمارش) 3

 ریـال  900000 يشـده  تمـام  بهـاي  بـه  قـبالً  کـه ( نسیه طور به کاال لریا 1300000 فروش رویداد مورد در  .64

  است؟ نادرست گزینه، کدام فروشگاه، دریک) گردیده خریداري

  خریدها کاهش) 2  مطالبات افزایش) 1

  فروشگاه صاحب حق افزایش) 4  ها موجودي اهشک) 3

  ؟ماند می قیبا »تغییر بدون« جاري، دارایی جمع »زیر رویداد کدام« ثبت اثر بر  .65

  کاال موجودي اصالح) 4  بدهی پرداخت) 3  نسیه فروش) 2  طلب وصول) 1

 آن در معـین  دلیـل  بـه  فروشـنده  یا حساب طرف مطالبات کاهش و صادر خریدار یا بانک طرف از سندي چه  .66

  ؟شود می اعالم

  رسید) 4  بستانکار اعالمیه) 3  بدهکار اعالمیه) 2  حواله) 1

 ثبـت  »هـایی  حسـاب  چـه « عنـاوین  تحـت  فروشـی،  فـرش  دریـک  »حساب دفاتر و ندوقگاوص قالی،« خرید  .67

  ؟گردد می

  ملزومات ـ اثاثه) 2  ملزومات) 1

  خرید) 4  ملزومات ـ اثاثه ـ خرید) 3

 ترازنامـه  و زیـان  و سـود  هـاي  بخـش  به شده صالح آزمایشی تراز بخش از ها حساب تمام يمانده نقل از بعد  .68

  دارد؟ را دوره اول ياندهم »حسابی چه« ،کاربرگ

  بستانکار) 4  برداشت) 3   سرمایه) 2  بدهکاران) 1

  ؟شوند می بسته »حسابی چه« یا انفرادي، تجاري واحد در »زیان و سود خالصه« و »برداشت« هاي حساب  .69

  اختتامی تراز) 4  سنواتی زیان و سود) 3  درآمدها و ها هزینه) 2  سرمایه) 1

  است؟ نادرست موردي، چه در فروش، روزنامه دفتر از ايمؤسسه يماهه یک فروش قلم 50 نقل ثبت  .70

  »فروش کنترل« در اقالم جمع) 2  بدهکاران معین در روزانه طور به اقالم یکایک) 1

  »بدهکاران کنترل« در اقالم جمع) 4  کل دفتر فروش در روزانه طور به اقالم یکایک) 3
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 از ناشـی  »پیمانکـاري  در سـود،  کسـب  فراینـد  تکمیـل  از قبـل  و کـار  پیشرفت با همزمان درآمد شناسایی«   .71

  چیست؟

  صنعت خصوصیات) 2  احتیاط) 1

  اهمیت) 4  مخارج بر منافع فزونی) 3

 کـه  ،»تجـاري  واحـد  در شـده  ایجـاد  سرقفلی« حساب انعکاس از حسابداري »بنیادي مفهوم کدام« اساس بر  .72

  ؟گردد می خودداري نشده، خریداري

  شده تمام بهاي) 2  رآمدد تحقق) 1

  حسابداري شخصیت) 4  یکنواختی رعایت) 3

 بـا  حسـاب  قلم یک و ،بوده آن بستانکار ستون جمع از بیشتر 720000 آزمایشی تراز یک بدهکار ستون جمع  .73

  است؟ آن از ناشی مزبور، اختالف که شده ثبت بدهکار ستون در »مبلغ چه« به و بستانکار ماهیت

1 (360000  2 (720000  3 (800000  4 (1440000  

 خریـدها  ،1000000 فـروش « اطالعـات  بـه  توجـه  بـا  رفتـه،  بـین  از سـوزي  آتش در بنگاهی موجودي تمام  .74

 موجـودي  ارزش بـرآورد  ،»%35 فـروش  بـه  خـالص نا سـود  نسـبت  و ،120000 دوره اول موجودي ،740000

  است؟ چقدر بنگاه، رفته بین از کاالي

1 (140000  2 (161000  3 (162000  4 (210000  

 خریـد  70 فـی  واحد، 30 اول خرید 160 فی واحد، 10 کاال نوعی يدوره آغاز موجودي ـ دوره دریک چنانچه  .75

 »نـاویژه  سود مبلغ« ،»lifo روش« از استفاده با باشد، ریال 100 فی واحد، 50 فروش و 80 فی واحد، 25 دوم

  است؟ چقدر دوره

1 (1500  2 (1350  3 (1250  4 (1200  

ـ  تـودیعی  وجـه  180000 بانـک،  برداشـت  190000 شامل باز اقالم و 200000 بانک حساب صورت مانده  .77  هب

  است؟ چقدر »مؤسسه دفاتر در بانک مانده« بوده، معوق چک ریال 170000 و بانک

1 (210000  2 (340000  3 (360000  4 (400000  

  دارد؟ مؤسسه دفاتر در »اصالح« به نیاز بانکی، تامغایر صورت به مربوط ذیل، »باز اقالم کدام«   .78

  راهی بین وجوه) 2  معوق هاي چک) 1

76.  موجودي کاالي اول دوره 250000، آخر دوره 150000 و خرید خالص طی دوره 1100000 ریـال  بـوده،  در 

این دوره «گردش موجودي کاال» چند دفعه صورت گرفته است؟  
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  بانک توسط دریافتی وجود) 4  بانک اشتباهات) 3

 شـده،  ثبت ریال 2500000 میزان به دستمزد و حقوق لیست تهیه از پس شرکت یک کارکنان حقوق هزینه  .79

 شـرکت  توسـط  »دسـتمزد  حقـوق  بـا  ارتبـاط  در مبلغ چه« جمعاً ،%23 نرخ به نیز کارفرما سهم بیمه ثبت با

  ؟گردد می پرداخت

1 (1750000  2 (2500000    

  نیست کافی پاسخ محاسبه جهت اطالعات) 4  3075000) 3

 در مفیـد،  عمـر  سـال  6 و اسـقاط  ارزش ریـال  150000 برآورد و ،1200000 شده تمام بهاي با ثابتی دارایی  .80

  دارد؟ »دفتري ارزش« چقدر »سنوات مجموع روش« به »آن از استفاده، سال سومین آغاز«

1 (450000  2 (550000  3 (650000  4 (750000  

ـ  تصادف علت به بوده، ریال 2500000 آن انباشته استهالك که 3400000 شده تمام قیمت به وانتی الشه  .81  هب

  است؟ شده ریال 300000 مبلغ معادل دارایی، این حذف از حاصل زیان که شده فروخته »مبلغ هچ«

1 (600000  2 (900000  3 (1200000  4 (2200000  

 200000 معـادل  ،داشته) بس( ذخیره 250000 که دوره پایان یافتنیدر هاي حساب ریال 3700000 مبلغ از  .82

 بینـی  پیش« ثبت مبلغ گردیده، منظور ذخیره% 10 میزان به آن مانده به نسبت و تلقی شده سوخت آن ریال

  است؟ چقدر »ذخیره

1 (300000  2 (345000  3 (350000  4 (400000  

 ثبـت  دارایـی  عنـوان  بـه  و پرداخـت  ايساله دو نامه بیمه ايبر ریال 960000 مبلغ مالی، سال خرداد آغاز در  .83

  است؟ صورت چه به آن، »اصالحی ثبت بدهکار طرف« سال، همین اسفندماه پایان در شده،

  360000 یمهب. پ. پ) 2  360000 بیمه هزینه) 1

    400000 بیمه هزینه) 4  400000 یمهب. پ. پ) 3

 نـوع  چـه « موسسـه  »فمختل ادوار مالی هاي صورت در مشابه الماق کاهش و افزایش درصد تحلیل و جزیهت«   .84

  است؟ »تحلیلی

  انحراف) 4  عمودي) 3  ها نسبت) 2  افقی) 1

  ؟یابد می »کاهش« زیر »معامله کدام« اثر بر »گردش در رمایهس«   .85

  بانکی حساب به نقد وجه واریز) 2  معوقه حقوق پرداخت) 1

  قبلی بدهی بابت فتهس صدور) 4  نقد طور به ساختمان خرید) 3
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  است؟ گردش در سرمایه »منبع« زیر، »رویداد کدام«   .86

  قرضه اوراق بازپرداخت) 2  سهام سود اعالن) 1

  نقد قرضه اوراق صدور) 4  مدت بلند گذاري سرمایه) 3

 ،کنـد  مـی  نگهـداري  را شعبه مالی اسناد و ارسال شعبه به »شده تمام هايب« با را کاال که »مرکزي« دفاتر در  .87

  ؟گردد می »بدهکار« زیر »رویداد کدام« ثبت در »شعبه کاالي حساب«

  شعبه در کاال فروش) 2  شعبه دوره اول کاالي موجودي) 1

  شعبه دوره آخر کاالي موجودي) 4  مرکز به شعبه از کاال برگشت) 3

 »سـود % 30 اضـافه  به دهش تمام هايب« با و »یمال دفاتر اقدف« شعبه به ارسالی کاالي ریال 195000 برگشت  .88

  ؟شود می بدهکار »حساب همین« رد »مبلغ چه« به

1 (136500  2 (150000  3 (195000  4 (253500  

 چـه « مانـده  گـردد،  ارسـال  شـعبه  به »فروش قیمت« به کاال و نگهداري مرکز در شعبه، مالی مدارك چنانچه  .89

  است؟ »شفرو قیمت به شعبه کاالي موجودي« بیانگر زمان، هر در »حسابی

  شعبه بدهکاران) 4  شعبه کاالي) 3  ارسالی کاالي) 2  بانک نقد) 1

 مرکـز،  از دریافتی کاالي حساب است، »مستقل شعبه« داراي که »مرکزي« برگ کار در تعدیالت انجام جهت  .90

  ؟گردد می حذف و اصالح »حسابی چه« با

  شعبه جاري) 2  ریدخ) 1

  است؟ توجیه قابل »فرضی چه« استناد به »یدارای« عنوان به ها پرداخت پیش ثبت  .91

  گیري اندازه واحد) 4  شخصیت تفکیک) 3   فعالیت تداوم) 2  اهمیت) 1

  ؟گردد می »بدهکار حسابی چه« ،»الحسنه قرض ریافتد« بابت  .92

  پرداختنی وام) 4  صندوق) 3  پرداختنی اسناد) 2  بدهکاران) 1

 محـل  بـه  نسـبت  »غیره و مشترك آوري جمع شهرت، اجاره، در قدمت« جهت به کاسب و بازرگان که را حقی  .93

  ؟شود می منعکس ،ها حساب از »طبقه کدام« رد کننده خریداري یبکس

  درآمد) 4  سرمایه) 3  بدهی) 2   دارایی) 1

  ؟گیرد می قرار »ها حساب بنديطبقه کدام« در »درآمد بر مالیات ذخیره«   .94

  بلندمدت بدهی) 4  موهوم دارایی) 3  جاري بدهی) 2  جاري دارایی) 1
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  ؟شود نمی نگهداري »حسابی چه« کاال موجودي دایمی محاسبه سیستم در  .95

  کاال موجودي) 2  خرید) 1

  رفته فروش کاالي شده تمام بهاي) 4  فروش) 3

  ؟شود می منعکس موسسه، یک »اختتامی آزمایشی تراز« در »زیر حساب کدام«   .96

  مالی هايهزینه) 2  برداشت) 1

  تخفیفات و خرید از برگشت) 4  انباشته تهالكاس) 3

 بـانکی  حسـاب  بـه  را آن و دریافت پست طریق از ضمیمه یادداشت و نامه بدون را اسکناس مبلغی که تاجري  .97

  کند؟ استفاده عمل این ثبت بستانکار طرف در تواند می »حسابی عنوان چه« از نموده، واریز خود

  علقم) 4  سرمایه) 3  مختلط) 2  درآمد) 1

  ؟گردد می تهیه »ايمرحله چه« انجام از بعد »مالی هاي صورت« مؤسسات حسابداري چرخه تکمیل در  .98

  کل دفتر هاي حساب اصالح) 2  برگ کار یا آزمایشی تراز) 1

  ها حساب بستن) 4  اختتامی آزمایشی تراز تهیه) 3

 اعتـراض  علت به فروشنده از قبل هفته یک خرید به مربوط تخفیف عنوان به نقد وجه ریال 100000 دریافت  .99

  ؟گردد می منظور »عنوانی چه« تحت ماهانه، مبلغ گرانی به

  خرید نقدي تخفیفات) 2  توافقی تخفیف) 1

  تحقیقات و خرید از برگشت) 4  تجاري تخفیفات) 3

  ؟دهد می افزایش را او دفاتر »اقالم کدامین« ،فروشنده توسط »رفته فروش کاالي حمل زینهه« پرداخت  .100

  خرید) 2  عملیات هزینه) 1

  شده خریداري کاالي حمل هزینه) 4  فروش) 3

 هزینـه،  اسـناد  ریـال  29500 مبلـغ  معـادل  گردان، تنخواه مبلغ ریال 35000 تسویه منظور به دوره پایان در  .101

  ؟گردد می ثبت و دریافت گردان تنخواه مسئول از »مبلغ چه« و صندوق، اضافه بابت ریال 500 مبلغ

1 (6500  2 (6000  3 (5500  4 (5000  

 کـار  صـاحب  هـاي  برداشـت  ،1000000 دوره طـی  گـذاري  سرمایه 1200000 موسسه یک دوره اول سرمایه  .102

  است؟ چقدر »دوره این سود« بوده، ریال 2300000 موسسه دوره آخر سرمایه و 800000

1 (100000  2 (200000  3 (900000  4 (1100000  
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 حسـاب  طرف دو هاي جمع حاصل بین اختالف ،»بالعکس یا بستانکار سمت در بدهکار قلم یک هاشتبا« اثر بر  .103

  ؟آید می در »عددي چه« صورت، به

  9 بر پذیر بخش) 2  ... و 1000 ،100 ،10 ،1 اعداد از یکی) 1

  ندارد خاصی حکم) 4  زوج) 3

  ؟شود می بسته »سرمایه حساب« به دوره پایان در »زیر هاي حساب کدام«   .104

  برداشت و ها هزینه) 2  ها هزینه و درآمدها) 1

  زیان و سود خالصه و برداشت) 4  عملکرد و درآمدها) 3

 ثبـت  گرفتـه،  انجام بود، شده دریافت ریال 800000 آن بابت جمعاً که تعمیراتی از% 75 معادل دوره پایان تا  .105

  است؟ تأثیر بی ،ها حساب از طبقه کدام بر آن اصالح و رویداد این

  هزینه) 4  درآمد) 3  بدهی) 2  دارایی) 1

 معـوق  چـک  ،90000 راه در وجـوه  ،80000 بـانکی  هزینـه : باز اقالم اي،موسسه بانک حساب به رسیدگی در  .106

 بانـک  حساب صورت با موسسه بانک حساب مانده بوده، ریال 110000 بانک توسط دریافتی چک و 100000

  است؟ داشته »اختالف چقدر«

1 (40000  2 (30000  3 (20000  4 (10000  

 ارزش و سـال  7 آن مفیـد  عمـر  کـه  ریـال  3000000 شـده  تمام بهاي به ثابتی دارایی »انباشته ستهالكا«   .107

  است؟ چقدر »چهارم سال آغاز« رد شده، برآورد ریال 200000 آن اسقاط

1 (1000000  2 (1200000  3 (1800000  4 (2200000  

 ارزش بـه  وانتـی  با را 12000000 انباشته استهالك و 19000000 شده تمام بهاي هب کامیونی:  موسسه یک  .108

 بـوده  کـامیون  دفتـري  ارزش معـادل  مبادلـه  این طی پرداختی نقد وجه که نموده معاوضه ریال 13000000

  است؟ چقدر »معاوضه از حاصل زیان و ودس«

  1000000 زیان) 4  3000000 زیان) 3  1000000 سود) 2  3000000 سود) 1

 2000 و ناخـالص  سـود  3500 رفتـه،  فـروش  کاالي شده تمام بهاي 6500 مبلغ: دوره یک طی ايتجارتخانه  .109

 بـوده  آن خـالص  فـروش  »درصـد  چند« تجارتخانه این عملیات هزینه داشته،) ریال هزار ـ واحد( خالص سود

  است؟

1 (10  2 (15  3 (20  4 (25  
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 موجـودي  750000 و خـالص  خرید 3600000 سال آغاز کاالي وديموج ریال 650000 با تجاري واحد یک  .110

  است؟ داشته موجودي، گردش سال، طی »دفعه چند« سال، پایان کاالي

1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

  ؟آید می دست به »جاري سبتن« کسر صورت از »اقالمی چه« کسر با ،)فوري نرخ یا( سریع نسبت  .111

  بهادار اقاور و مطالبات) 2  جنسی هاي موجودي) 1

  ها پرداخت پیش و جنسی هاي موجودي) 4  مطالبات و بانک و نقد) 3

 اجتمـاعی  هـاي  بیمـه % 30 و مالیـات % 10 بابت که بوده ریال 3000000 ايموسسه کارکنان ماهیانه حقوق  .112

 چـه « کـالً  »موسسـه  ماهیانـه  حقـوق  زینهه« ،شود می منظور) کارفرما سهم% 23 و کارکنان سهم% 7 شامل(

  ؟گردد می ثبت »لغمب

1 (2490000  2 (3000000  3 (3510000  4 (3690000  

 کـاالي  حسـاب « دفاتر، فاقد شعبه به شده تمام بهاي اساس بر کاال ارسال روش به زیر، فعالیت کدام« ثبت در  .113

  ؟گردد می »بدهکار مرکز دفاتر در شعبه

  شعبه در کاال فروش) 2  دوره آغاز در شعبه کاالي موجودي) 1

  دوره پایان در شعبه کاالي موجودي) 4  شعبه از کاال برگشت )3

 ارسـال  آن بـراي  سـود  درصـد  چنـد  اضافه به شده تمام قیمت به مرکز از کاال که رسمی دفاتر بدون شعب در  .114

  ؟شود نمی »شعبه کاالي تعدیل حساب« مشمول »شعبه اقالم کدامین« ،گردد می

  شعبه به سالیار کاالي) 2  دوره آخر و اول موجودي) 1

  ها فروش) 4  شعبه از برگشتی کاالي) 3

 انبـار  فیزیکـی  شمارش. شده می ارسال آن براي »فروش قیمت« به کاال و نداشته رسمی دفاتر که ايشعبه در  .115

  باشد؟ برابر »حسابی چه« مانده با باید فروش قیمت به آن محاسبه و شعبه

  ارسالی کاالي) 2  شعبه کاالي) 1

  زیان و سود حساب خالصه) 4  عملکرد) 3

  است؟ متقابل »شعبه به ارسالی کاالي حساب« با »حسابی چه« مستقل، دفاتر داراي شعبه در  .116

  مرکز از دریافتی کاالي) 2  مرکز جاري) 1

  زیان و سود حساب خالصه) 4  شعبه جاري) 3
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 دیـده  »حسـابی  چـه « شـعبه  دفاتر در ،دارد نگاه مرکز را آن حساب که ايشعبه ثابت هاي دارایی با ارتباط در  .117

  ؟شود می

  شعبه بدهکاران) 4  استهالك ذخیره) 3  شعبه جاري) 2  استهالك هزینه) 1

  است؟ »گردش در سرمایه مصرف« مستلزم زیر، فعالیت کدام ثبت  .118

  فروش) 2  استهالك) 1

  دریافتی شده تضمین سود) 4   حقوق) 3

 دوره حقـوق  هزینـه  ضـمن  در گرفتـه،  انجـام  نقـدي  آن% 80 و 1500000 دوره طـی  بنگاهی در کاال فروش  .119

 بـر  دوره طـی  عملیـات  از حاصل منابع« صورت این در مانده، معوق آن ریال 50000 که بوده ریال 350000

  است؟ بوده چقدر »نقد وجه مبناي

1 (600000  2 (850000  3 (900000  4 (1150000  

 کـدام  گیـري  بکـار  نشـانگر  زیـان  و سـود  صورت در فروش درآمد زیر رفته فروش کاالي شده تمام بهاي ثبت  .120

  است؟ »حسابداري صلا«

  تطابق) 4  درآمد تحقق) 3  کامل افشاي) 2  شده تمام بهاي) 1

  :است »احتمالی بدهی« نوعی  .121

  محصول تضمین ذخیره) 2  شده فروخته دریافتی اسناد) 1

  تضمین سپرده) 4  فروش دریافت پیش) 3

  است؟ الزامی »مورد چه« در دائمی، سیستم اساس بر کاال موجودي هاي گزارش و ثبت  .122

  ترازنامه) 2  زیان و سود صورت) 1

  کدام هیچ) 4  دوره پایان) 3

  ؟گردد می منعکس وي »گزارش کدام« در فروشنده، توسط رفته فروش کاالي حمل هزینه پرداخت  .123

  تولید) 4  هزینه و درآمد) 3  عملکرد) 2  زیان و سود) 1

 کـدامین « ،»پرداخـت  قابـل  خـالص  و مالیات مساعده، یمه،ب« شامل حقوق، لیست ثبت بستانکار اقالم بین از  .124

  ؟شود می بسته لیست، ثبت با همزمان »اقالم

  پرداخت قابل خالص) 4  مالیات) 3  مساعده) 2  بیمه) 1
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 صـول و« شـامل  ریال، 75000 هماند با بانک حساب صورت و موسسه بانک حساب مطابقت از حاصل باز اقالم  .125

  است؟ چقدر »موسسه دفاتر طبق بانک اندهم« بوده، »ریال 45000 معوق چک و الوصول چک ،65000 چک

1 (30000  2 (35000  3 (20000  4 (85000  

 بـرآورد  مفیـد  عمـر  سـال  3 و اسقاط ارزش ریال 2000 مبلغ ،27000 شده تمام قیمت به ثابتی دارایی براي  .126

  است؟ چقدر »مضاعف نزولی روش« به آن سوم سال استهالك میزان شده،

1 (4000  2 (3000  3 (2000  4 (1000  

 متعـارف  ارزش بـه  داشـته  انباشـته  اسـتهالك  ریـال  100000 کـه  180000 شـده  تمـام  قیمـت  به کامیونی  .127

 میونکـا  ثبـت  بلـغ م« شده، معاوضه جدیدي کامیون با نقد وجه ریال 120000 پرداخت با همراه و 110000

  است؟ چقدر تعویض، این در »جدید

1 (200000  2 (210000  3 (220000  4 (230000  

 از یکـی  گـردد  معلـوم  چنانچـه  ،بـوده  بستانکار ریال 20000 م. م ذخیره و 530000 بدهکاران سال، پایان در  .128

 معـادل  کارانبده مانده به نسبت و حذف ها حساب از باید گردیده سوخت که ریال 30000 مبلغ به بدهکاران

  ؟گردد می ثبت »ذخیره مبلغ چه« شود، منظور ذخیره% 8

1 (40000  2 (50000  3 (60000  4 (70000  

 ثبـت  جابجـا  بستانکار، و بدهکاران هاي ستون لحاظ از حسابدار توسط کار صاحب برداشت ریال 25000 مبلغ  .129

  .است ریال ... یآزمایش تراز اربستانک جمع و 765000 آزمایشی تراز بدهکار جمع حالت، این در شده،

1 (715000  2 (790000  3 (815000  4 (850000  

 نسـیه  طور به کاالیی قبل سال 2 که ايفروشنده مراجعه علت به جاري سال در ریال 390000 مبلغ پرداخت  .130

  ؟گردد می منظور »حسابی چه« در بوده، نشده ثبت ولی خریداري وي از

  بستانکاران) 4  خرید) 3  سنواتی انزی و سود) 2  کاال موجودي) 1

  است؟ »مشخص زمانی دوره یک طی شده واقع تغییرات« دهنده نشان مورد کدام  .131

  آزمایشی تراز) 2  سرمایه حساب صورت) 1

  ترازنامه) 4  بانکی مغایرت صورت) 3

 چـه « بـه  دوره پایـان  در ،کند می نگاهداري مرکز را آن مالی اسناد که ايشعبه براي »ارسالی کاالي حساب«   .132

  ؟شود می بسته و منتقل »حسابی

  شعبه زیان و سود) 2  شعبه کاالي) 1

   زیان و سود حساب خالصه) 4  کاال خرید) 3
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 »درصـد  چنـد « عالوه به شده تمام بهاي اساس بر ریال، 600000 مبلغ به ايشعبه دوره آخر کاالي موجودي  .133

  است؟ شده ثبت »شعبه کاالي ستانکارب یا و بدهکاران« رد ریال 750000 مبلغ به

  بدهکار ـ 25) 4  بستانکار ـ 20) 3  بستانکار ـ 25) 2  بدهکار ـ 20) 1

  :از عبارتند ،شوند می »حذف« مرکز، و مستقل شعبه مالی هاي صورت ادغام هاي برگ کار در که هایی حساب  .134

  شده ثبت نیز مرکز در که شعبه ویژه سود) 2  شعبه و مرکز بین ارسالی کاالي) 1

  مورد سه هر) 4  شعبه جاري و مرکز جاري) 3

  است؟ »گردش در سرمایه صارفم« از مورد، کدام  .135

  خالص سود) 2  استهالك) 1

  مدت بلند ینپرداخت اسناد صدور) 4  تأسیسات خرید) 3

  است؟ »نقد پول نابعم« از مورد، کدام  .136

  سهام سود پرداخت) 2  کاال موجودي کاهش) 1

  سهام خرید) 4  قرضه اوراق یدبازخر) 3

 داشـته  جـاري  بـدهی  ریـال  400000 و گردش در سرمایه ریال 500000 که ايموسسه در »جاري سبتن«   .137

  است؟ چقدر

1 (25%  2 (8%  3 (25/1  4 (25/2  

 خـالص  خریـد  ،160000 سـال  آغاز موجودي که بنگاهی در »موجودي فروش دوره=  کاال موجودي گردش«   .138

  است؟ »روز چند« بوده، ریال 140000 سال پایان موجودي و 710000

1 (80  2 (75  3 (70  4 (85  

 سـال  پایـان  در و 23000 سـال  آغـاز  در دریـافتنی  هـاي حساب ،109500 خالص روشف« ،تجارتخانه دریک  .139

  است؟ »روزه چند« آن، مطالبات وصول دوره متوسط ،بوده) ریال هزار( 25000

1 (50  2 (60  3 (80  4 (90  

  ... یبده یک در افزایش  .140

  گردد می سود افزایش باعث) 2  گردد می دارایی یک در کاهش باعث) 1

  است درست فوق موارد تمام) 4  گردد می دارایی یک در افزایش باعث) 3

  : است عامه قبول مورد که حسابداري اصل به نیست عامه قبول مورد که حسابداري اصل یک از تغییر  .141

  شود می تلقی حسابداري اصول در تغییر) 1
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  شود می تلقی اشتباه اصالح) 2

  شود می تلقی حسابداري برآورد در تغییر) 3

  شود می تلقی تجاري واحد گزارشگر شخصیت در تغییر) 4

  ؟باشد می زیر موارد از کدامیک شامل غیرمترقبه اقالم زیان و سود  .142

  .باشد نشده کسب تجاري دواح هاي فعالیت عادي جریان در که زیانی و سود) 1

  .باشد بینی پیش قابل غیر تجاري واحد در آن ایجاد که زیانی و سود) 2

  .باشد می متعارف غیر آن ایجاد که زیانی و سود) 3

 پـیش  غیرقابـل  آینـده  در آن تکـرار  و نشـده  ایجاد تجاري واحد عملیات عادي جریان در که زیانی و سود) 4

  باشد مستمر غیر و بینی

 ماشـین . باشـد  مـی  صفر برابر اسقاط ارزش و سال 10 مفید عمر ریال، 100000 آالت ماشین شده تمام هايب  .143

 ســال در% 15 اسـتهالك  نــرخ و نزولـی  اســتهالك روش. اسـت  شــده خریـداري  31/2/1397 تـاریخ  در آالت

  : با است برابر 1379 سال استهالك هزینه. باشد می

  ریال 8333) 4  ریال 10000) 3  ریال 12500) 2  ریال 15000) 1

  .باشد می دردست توانا شرکت با رابطه در 1379 سال پایان در زیر اطالعات  .144

  ریال 150000           کاال نقدي خرید

  ریال 40000    تجاري پرداختنی هاي حساب در افزایش

  ریال 10000        کاال موجودي در افزایش

  ریال 20000      تجاري بستانکاران به پرداختی

  : با بود خواهد برابر رفته فروش کاالي شده امتم بهاي

  ریال 160000) 4  ریال 180000) 3  ریال 220000) 2  ریال 200000) 1

 بـوده  موجـود  انبـار  در ریـال  200 واحـد  هر شده تمام قیمت به کاال واحد 1000 تعداد 1379 سال پایان در  .145

 ارزش و ریـال  20 واحـد  هـر  فـروش  و عتوزیـ  هـاي  هزینه و ریال 250 محصول واحد هر فروش قیمت. است

 قیمـت  بـا  شـده  تمـام  بهاي اقل قائده اساس بر که مبلغی. است گردیده برآورد ریال 190 واحد هر جایگزینی

  : با است برابر گردد می منعکس ترازنامه در دوره پایان کاالي موجودي جهت بازار

  ریال 230000) 4  ریال 250000) 3  ریال 190000) 2  ریال 200000) 1

  ؟گردد می منعکس دوره پایان نامه تراز در هم و زیان و سود حساب صورت در هم زیر موارد از یک کدام  .146

  دوره پایان کاالي موجودي) 2  دوره ابتداي کاالي موجودي) 1
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  ثابت دارایی انباشته استهالك) 4  شده خریداري کاالي حمل هزینه) 3

  ؟شود می مشخص آزمایشی تراز تهیه با زیر اشتباهات از یک کدام  .147

  است شده منظور اثاثه حساب به صندوق حساب جاي به مشتریان از یکی از ریال 500000 مبلغ دریافت) 1

 و بـدهکار  ریـال  20000 مبلـغ  بـه  صـندوق  حساب ،بدهکاران از یکی از ریال 200000 مبلغ دریافت بابت) 2

  است شده بستانکار ریال 20000 بدهکاران حساب

 به اشتباهاً ریال 200000 مبلغ به بدهکاري ثبت ،کل دفتر هاي حساب به روزنامه دفتر از انتقال جریان در) 3

  .است شده منتقل بانک بستانکار ستون

  .است نشده منتقل کل دفتر هاي حساب به سال روز آخرین به مربوط روزنامه هاي ثبت کلیه) 4

 عـالوه  بـه  شـده  تمـام  قیمـت  به را شعبه به ارسالی کاالي و دباش می اصفهان در شعبه یک داراي پگاه شرکت  .148

 مرکـزي  دفتر به اصفهان شعبه از مرجوعی کاالي ریال 2500000 مقدار. کند می منظور شعبه حساب به% 25

  ؟شود می ثبت چگونه مرکزي دفتر در

  .شود می بدهکار ریال 2500000 شعبه کاالي) 1

  .شود می بدهکار ریال 2500000 ارسالی کاالي) 2

  .شود می بستانکار ریال 2000000 شعبه کاالي) 3

  .شود می بدهکار ریال 2000000 ارسالی کاالي) 4

 بهـره  هزینـه . نمود پرداخت بهره بابت ریال 100000 ،1379 اسفند 29 به منتهی مالی سال طی الف شرکت  .149

 سـال  پایـان  در پرداختنـی  بهره است شده گزارش ریال 120000 ،1379 سال زیان و سود حساب صورت در

  باشد می ریال 10000 مبلغ 1379

  .باشد می بدهکار ریال 10000 ،1379 سال پایان در نشده پرداخت بهره) 1

  .باشد می بدهکار ریال 10000 ،1379 سال پایان در پرداخت پیش حساب مانده) 2

  .باشد می بستانکار ریال 10000 ،1379 سال ابتداي در نشده پرداخت بهره) 3

  .باشد می بدهکار ریال 10000 ،1379 سال ابتداي در بهره هزینه پرداخت پیش حساب مانده) 4

 مانـده  کـه  صـورتی  در. اسـت  شـده  پرداخـت  ریـال  52000 اشتباهاً بانک توسط ریال 25000 مبلغ به چکی  .150

 مانـده  باشـد،  نداشته وجود ها حساب در دیگري مغایرت و باشد ریال 200000 شرکت دفاتر در جاري حساب

  ؟باشد می چقدر بانک حساب صورت طبق

  بستانکار ریال 227000) 2  بدهکار ریال 200000) 1

  کدام هیچ) 4  بدهکار ریال 173000) 3
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 ریـال  8000 بانـک  حسـاب  صورت طبق و ریال 3700 نمونه شرکت دفاتر در 100 شماره جاري حساب مانده  .151

 بـه  چـک  فقره دو و شده ثبت ریال 2000 اشتباهاً شرکت دفاتر در ریال 200 مبلغ به چک فقره یک. باشد می

 از ریـال  500 مبلـغ  بـه  بـانکی  کارمزد. است نشده ارائه بانک به وصول جهت ریال 1800 و ریال 1200 مبالغ

  : با است برابر بانک حساب واقعی مانده. است نشده ارسال شرکت به آن اعالمیه که شده برداشت حساب

  کدام هیچ) 4  ریال 5500) 3  ریال 3200) 2  ریال 5000) 1

 شـرکت  هـاي  حساب در باشد می پیش سال 2 به مربوط که ریال 200000 مبلغ به شرکت هاي فروش از یکی  .152

  گردد؟ ثبت باید حسابی چه در فوق رقم. است نگردیده ثبت

  سنواتی زیان و سود) 2  جاري سال زیان و سود) 1

  کدام هیچ) 4  متفرقه درآمدهاي) 3

 نقـد  وجـوه  گردش صورت تهیه در) 1/1/1378 از االجرا الزم( حسابداري رهنمودهاي 2 شماره بیانیه اساس بر  .153

  ؟گردد نمی بندي طبقه مالی تأمین هاي فعالیت از ناشی نقد وجوه خالص جزء زیر موارد از یک کدام

  مدت بلند وام دریافت) 2  سرمایه افزایش) 1

  قرضه اوراق دبازخری) 4  سهام سود پرداخت) 3

 85000 متعـارف  ارزش و ریـال  20000 انباشـته  استهالك و ریال 100000 شده تمام قیمت به آالت ماشین  .154

 شـده  معاوضـه  جدیـد  آالت ماشـین  است شده معاوضه جدیدي آالت ماشین با ریال 70000 پرداخت با ریال

  گردد؟ ثبت بایست می مبلغی چه به جدید آالت ماشین است

  ریال 150000) 4  ریال 155000) 3  ریال 190000) 2  ریال 185000) 1

. باشد می ریال 50000 برابر شرکت این جاري هاي بدهی و ریال 100000 برابر کاوه شرکت جاري هاي دارایی  .155

  : باشد ریال 25000 برابر شرکت هاي پرداخت پیش و ریال 25000 برابر شرکت کاال موجودي اگر

  1 با است برابر سریع نسبت) 2  5/1 با است برابر سریع نسبت) 1

  1 با است برابر جاري نسبت) 4  5/1 با است برابر جاري نسبت) 3

 نـرخ . رسـاند  مـی  فروش به را% 12 بهره نرخ و ریال 1000000 اسمی ارزش به ساله 4 قرضه اوراق آلفا شرکت  .156

  : با است برابر تقریباً قرضه اوراق مالتیمعا ارزش شود می پرداخت سالیانه قرضه اوراق بهره و% 10 بازار بهره

  ریال 999975) 4  ریال 1063397) 3  ریال 833333) 2  ریال 1200000) 1

 یـک  کدام قرضه اوراق فروش هنگام ،باشد بیشتر قرضه اوراق اسمی بهره نرخ از بازار بهره نرخ که شرایطی در  .157

  ؟شود می بستانکار زیر هاي حساب از

  قرضه اوراق) تخفیف( کسر حساب) 2  پرداختنی قرضه اوراق حساب) 1
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  بانک حساب) 4  قرضه اوراق صرف حساب) 3

 180000 معـادل  نسیه هاي فروش بابت بدهکاران مانده و ریال 3600000 معادل نمونه شرکت سالیانه فروش  .158

  : با ستا برابر طلب وصول دوره متوسط شود، فرض روز 360 مالی سال یک که صورتی در. باشد می ریال

  روز 20) 4  20) 3  روز 18) 2  18) 1

 ریال 100000 الوصول مشکوك مطالبات ذخیره حساب مانده و ریال 500000 سال پایان در بدهکاران مانده  .159

 اي ذخیـره  بـدهکاران  حساب مانده به نسبت و شده سوخت ریال 150000 مبلغ به بدهکاران از یکی باشد می

  : با است برابر گردد منظور بایست می که ذخیره مبلغ. گردد منظور ها حساب در بایست می% 20 معادل

  ریال 220000) 4  ریال 120000) 3  ریال 80000) 2  ریال 70000) 1

  : که است اقتصادي واحدهاي توسط شده تهیه هاي صورت از یکی ترازنامه  .160

  .دهد می نشان معین تاریخ یک در را اقتصادي واحد مالی وضعیت) 1

  دهد می نشان معین دوره دریک را اقتصادي واحد مالی عیتوض) 2

  .دهد می نشان معین تاریخ یک در را اقتصادي واحد یک هاي هزینه و درآمدها) 3

  دهد می نشان معین دوره دریک را اقتصادي واحد یک هاي هزینه و درآمدها) 4

  ؟باشد نمی حسابداري شده پذیرفته اصول جزء زیر موارد از کدامیک  .161

  تاریخی شده تمام بهاي اصل) 1

  دوره همان درآمد از دوره یک هايهزینه وضع اصل) 2

  مالی دوره اصل) 3

  افشاء اصل) 4

  : نتیجه در است ممکن دارایی یک در کاهش  .162

  باشد دیگر دارایی یک در کاهش) 2  باشد بدهی یک در افزایش) 1

  است صحیح دمور سه هر) 4   . دباش دیگر دارایی یک در افزایش) 3

  : نتیجه در است ممکن بدهی یک در افزایش  .163

  .باشد دیگر بدهی یک در افزایش) 2  باشد دیگر دارایی یک در کاهش) 1

  .باشد دارایی یک در افزایش) 4  باشد سرمایه در افزایش) 3
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  ؟شود نمی مشخص آزمایشی تراز تهیه با زیر اشتباهات از کدامیک  .164

 منظـور  کـاال  موجـودي  حسـاب  بـه  صندوق حساب جاي به بدهکاران از یکی از الری 000/500/1 دریافت) 1

  .است شده

 حسـاب  و بـدهکار  ریال 000/500/1 بدهکاران حساب ،بدهکاران از یکی از ریال 000/500/1 دریافت بابت) 2

  .است شده بستانکار ریال 000/500/1 صندوق

 بـدهکاران،  از یکـی  از دریـافتی  ریال 000/500/1 جاي به کل، دفتر به روزنامه دفتر از اقالم انتقال هنگام) 3

  .است شده بدهکار ریال 000/500/1 صندوق حساب

 بسـتانکار  بـدهکار  ریـال  000/500/1 صـندوق  حساب بدهکاران، از یکی از ریال 000/500/1 دریافت بابت) 4

  .است شده

 هـاي هزینه سایر و ریال 000/200 ویژه دسو که صورتی در. باشد می شده تمام قیمت% 30 فروش ناویژه سود  .165

  : با است برابر فروش مبلغ باشد، ریال 000/100 برابر عملیاتی

  ریال 000/300/3) 4  ریال 000/000/3) 3  ریال 000/000/1) 2  ریال 000/300/1) 1

 نظـور م انباشـته  سـود  حسـاب  به اشتباهاً 1379 سال در را فروش ریال 000/500 مبلغ شرکت یک حسابدار  .166

  ؟پذیرد می انجام ترتیب چه به 1380 سال در فوق اشتباه اصالح مالیاتی تأثیر از نظر صرف. است نموده

  000/500 فروش ،000/500 انباشته سود) 2  000/500 انباشته سود ،000/500 فروش) 1

  ندارد اصالحی سند به نیاز) 4  000/500 فروش ،000/500 بدهکاران) 3

 کـاالي  موجـودي  ریال 000/10 برابر آن جاري هاي بدهی و ریال 000/20 برابر آلفا رکتش جاري هاي دارایی  .167

  : با است برابر جاري نسبت است ریال 2500 برابر آن هاي پرداخت پیش و ریال 000/5 برابر آن

  کدام هیچ) 4  ¼) 3  2) 2  ½) 1

 حسـاب  بـه  شـده  تمام قیمت به را رازشی شعبه به ارسالی کاالي و باشدمی شیراز در شعبه یک داراي شرکتی  .168

 دوره پایـان  اصـالحی  هاي ثبت صدور از قبل و سال پایان در ارسالی کاالي حساب مانده. کند می منظور شعبه

 دوره پایـان  کـاالي  موجـودي . باشـند  مـی  ریـال  000/000/6 شـعبه  کاالي حساب مانده و ریال 000/000/5

 و ریال 000/250 دوره پایان کاالي موجودي ،باشند می ریال 000/600 بر بالغ شعبه هزینه و ریال 000/250

  : از است عبارت شعبه ویژه نا سود. باشد می ریال 000/600 بر بالغ شعبه هزینه

  ریال 000/000/1) 1

  ریال 000/250/1) 2

  ریال 000/650) 3

  .نمود مشخص توان نمی را شعبه ویژه نا سود فوق اطالعات از استفاده با) 4
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  ؟شود می بندي طبقه مالی تأمین هاي فعالیت جزء زیر موارد از کدامیک نقد وجوه گردش صورت تهیه رد  .169

  اسمی ارزش به شرکت سهام فروش) 1

  اسمی ارزش از بیشتر قیمتی به شرکت سهم فروش) 2

  قرضه اوراق فروش) 3

  مورد سه هر) 4

  ؟شود می بندي طبقه عملیاتی هاي عالیتف جزء زیر موارد از کدامیک نقد وجوه گردش صورت تهیه در  .170

  ها شرکت سایر سهام خرید بابت پرداختی وجوه) 1

  قرضه اوراق بازخرید بابت پرداختی وجوه) 2

  نسیه خریدهاي بابت پرداختی وجوه) 3

  است صحیح مورد سه هر) 4

 بنـدي  طبقـه  وهگـر  کـدام  جـزء  کارکنـان  خدمت سنوات بازخرید ذخیره در نقد وجوه گردش صورت تهیه در  .171

  ؟شود می

  مالی تأمین هاي فعالیت) 2  عملیاتی هاي فعالیت) 1

  کدام هیچ) 4  گذاري سرمایه هاي فعالیت) 3

 فـروش  بـا  رابطـه  در. اسـت  رسـیده  فروش به ریال 000/120 مبلغ به ریال 000/100 اسمی ارزش به سهامی  .172

  ؟شود می ثبت شرکت دفاتر در زیر موارد از کدامیک سهام

  .شود می بستانکار ریال 000/120 بانک حساب و بدهکار ریال 000/120 گذاري سرمایه سابح) 1

 بـدهکار  ریـال  000/120 بانـک  و بسـتانکار  ریـال  000/20 سـهام  صرف و ریال 000/100 سرمایه حساب) 2

  شود می

 ریـال  000/120 بانـک  حسـاب  و بـدهکار  ریـال  000/20 سـهام  صـرف  و ریـال  000/100 سرمایه حساب) 3

  .شود می بستانکار

  .باشد نمی صادق کدام هیچ) 4

  ؟شود می تهیه حسابداري مفروضات از کدامیک اساس بر مالی سال هر پایان در مالی هاي صورت تهیه  .173

  گیري اندازه واحد فرض) 2  تعهدي فرض) 1

  کدام هیچ) 4  مالی دوره فرض) 3
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  27 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  تشریحی اصول حسابداري ياه پاسخ

  .صحیح است) 1( پاسخ .1

 موجودي پایان دوره= بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  –آماده براي فروش بهاي تمام شده کاالي 

موجودي پایان دوره=  90000 – 60000=  30000  

 .ریال است هزار 30شدهاطالعات داده  اساس برپس موجودي کاالي پایان دوره 

  .صحیح است )2( پاسخ .2

= بدهی (چهار گزینه مذکور  اساس بر و .گذارد میتأثیر  ها بدهیو بر روي  باشد می ها بدهیپیش دریافت فروش جزء 

 .صحیح است)) 2( هگزین

  .صحیح است) 4( پاسخ .3

جـاري   هـاي  بدهیپس جزء . شود میکه در دوره جاري پرداخت  باشد میحصه جاري وام بلندمدت آن قسمت از وام 

 .صحیح است) 4(و از بین گزینه هاي موجود پاسخ گزینه  شود میقه بندي طب

  .صحیح است) 3( پاسخ .4

در روش نزولی ـ روش مجموع سنوات و روش درصدي از ارزش دفتري هزینه استهالك هر سال نسبت به سال قبـل   

 .یابد مینال قبل کاهش پس تنها روش مستقیم است که در آن هزینه استهالك هر سال نسبت به س یابد میکاهش 

  .صحیح است) 2( پاسخ .5

3000000× %2 = 60000 

60000 – 20000 = 40000 

  بستانکار  بدهکار  شرح

    40000  هزینه مطالبات مشکول الوصول

  40000    ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

  .باشد میصحیح ) 2(هزار ریال است و گزینه  40پس ذخیره مطالبات مشکول الوصول 

  .صحیح است) 4(خ پاس .6

x – 900000 = 0/25x 

x – 0/25x = 900000 

0/75x = 900000 

X = 
������

� ��⁄
 فروش 1200000 = 

ویژهناسود  300000 = 0/25×1200000  

بسـتگی بـه میـزان     ویژهنااز فرمول فوق به دست آمده که این سود  ناویژهاطالعات مورد نظر در تست سود  اساس بر

  .باشد میصحیح ) 4(س گزینه فروش نیز دارد، پ
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  28 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 3( پاسخ .7

 هـاي  حساباي که سال قبل به طور مستقیم از دفاتر موسسه حذف گردیده بود در برقراري مجدد طلب سوخت شده

 .شود میدریافتنی بدهکار 

  .صحیح است) 1( پاسخ .8

بـراي ارزیـابی   ) fifo )first input first output  زیـرا در روش . شـوند  مـی بـه ارزش بیشـتر ارزیـابی     هـا  موجـودي 

 هـاي  نسـبت در شرایط تـورمی صـورت کسـر،     کنیم میدر پایان دوره از قیمت خریدهاي آخر استفاده  هاي موجودي

  .شود میدر نتیجه نسبت باال رفته این نسبت . کند میجاري افزایش پیدا 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .9

  بستانکار  بدهکار  شرح
      :ثبت در زمان خرید *

    200000  موجودي کاال

  200000    پرداختی هاي حساب
      ثبت درزمانی تخفیف*

    200000  پرداختنی هاي حساب

  196000    وجه نقد

  *4000    تخفیفات

 تخفیفات 4000 = %2 ×200000*

  .صحیح است) 3( پاسخ .10

 .در پایان دوره مالی به موجب اصل تطابق ضروري است ها حسابانجام عملیات تعدیل 

  .صحیح است) 2( پاسخ .11

این اشـتباه موجـب   . ثبت نماید دفاتر دراي فراموش کرده است که استهالك اثاثه را در سال جاري حسابدار موسسه

  :که  شود می

 .دارایی سود ویژه و سرمایه بیشتر از واقع گزارش شود

  .صحیح است) 4( پاسخ .12

 .مالی موسسه سود کمتر از واقع گزارش شود هاي صورتر که د شود میاشتباه مطرح شده در صورت مسئله موجب 

  .صحیح است) 4( پاسخ .13

چرا که موجودي کاالي پایان دوره باید از حساب بهاي تمام شده کاالي آماده فروش کسر شود و به حساب ترازنامـه  

 .منتقل شود
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  29 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 3( پاسخ .14

بـراي شناسـایی ایـن     هـا  حسابو براي اصالح  اند نشدهثبت هزینه ثبت نشده مانند هزینه حقوق تحمل شده اي که 

  .به عمل خواهد آمد ها حسابهزینه ثبت زیر در 

  ××هزینه حقوق 

 ××پرداختنی حقوق  هاي حساب        

  .صحیح است) 1( پاسخ .15

 .کند میو در زمان پرداخت حساب صندوق را بستانکار  باشد میبرات گیر همان پرداخت کننده وجه برات 

  .صحیح است) 3( پاسخ .16

 .شوند نمیاین نوع تخفیفات در دفاتر ثبت  و ؛باشد میحکم تخفیفات توافقی همان تجاري 

  .صحیح است) 1( پاسخ .17

 جودي پایان دوره افزایش یابـد سـود  هرگاه مو. دارد ویژه ناحساب موجودي کاالي پایان دوره رابطه مستقیم با سود 

 .یابد مینیز کاهش  ناویژهو هرگاه موجودي پایان دوره کاهش یابد سود  یابد مینیز افزایش  ناویژه

  .صحیح است) 4( پاسخ .18

×موجودي کاالي پایان دوره نرخ به ریال   

100×9 = 900 

 fifo )firstمسأله ارزش موجودي کاالي پایـان دوره بـه روش اولـین وارده از اولـین صـادره یـا        اساس برالبته چون 

input first output ( شود میدر نتیجه موجودي کاالي پایان دوره در نظر گرفته  آید میبدست .  

  .صحیح است) 2( پاسخ .19

 .ماهیت دارایی دارد مؤسساتگذاري در سایر حساب سرمایه

  .صحیح است) 2( پاسخ .20

  مانده طبق دفاتر 17000  که شرکت صادر کرده  هایی چکیعنی : معوق هاي چک

  10000  به بانک  ها چکده ولی این و از حساب خود کسر نمو

  18000    بنابراین بانک از حساب خود کسر. اند نشدهارائه 

کـه   هـایی  وصولی شود می مانده طبق صورتحساب بانک 45000نموده و براي رسیدن صورتحساب بانک به آن اضافه 

  .کس استشرکت از آن مطلع نیست نیز در صورتحساب بانک منع به حساب بانک واریز شده ولی

  :شود میموسسه استفاده  دفاتر دردر این تست از روش مانده حساب جاري 

 مانده حساب جاري دفاتر 17000 

 وصولی بانک از مشتري  18000+

 مانده طبق دفاتر بانک        35000 
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  30 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 2( پاسخ .21

ي ارسـالی بـه قیمـت تمـام شـده      حسـاب کـاال  » قیمت تمام بعالوه چند درصـد «در حسابداري ارسال کاال به روش 

  .گردد میبستانکار 

  ) :به روش قیمت تمام شده بعالوه چند درصد(ثبت کاالي ارسالی به شعبه *

  بستانکار  بدهکار  شرح

    حساب سرمایه گذاري در شعبه

    کاالي ارسالی

    اضافه قیمت کاالي ارسالی به شعبه

و کـاالي ارسـالی   ) اضافه قیمـت + به قیمت تمام شده ( شعبه درگذاري  حساب سرمایه: که شود میدر ضمن یادآوري 

 .باشد می) به قیمت تمام شده(

  .صحیح است) 4(پاسخ  .22

x = قیمت تمام شده کاال فروش رفته 

1/1x = قیمت فروش 

فروش –قیمت تمام شده کاالي فروش رفته =  1000  

1/1x – x = 1000 

0/1x = 1000 → x = 
����

� �⁄
 → x = 100000 

1/1x = قیمت فروش 

1/1x × 100000 = قیمت فروش 

 قیمت فروش = 110000

  .صحیح است) 1(پاسخ  .23

  .شود میاگر شعبه اي فروش نسیه انجام دهد حساب کاالي شعبه بستانکار 

  بستانکار  بدهکار  شرح

    بدهکاران شعبه

    حساب کاالي شعبه

  

  .صحیح است) 3(گزینه  .24

 .بدهکار نمود توان می ها حسابثابت در جریان استفاده را هنگام خارج کردن دارایی از  هاي دارایینباشته استهالك ا

  .صحیح است) 1(پاسخ  .25

 شـود  میارسال  ها آنعملکرد شعبی که دفاتر جداگانه نداشته و کاال به قیمت تمام شده براي » کاالي شعبه«حساب 

 .دهد میرا در دفاتر مرکز نشان 
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .26

 .چون مرتبط با فعالیت شعبه نیست شود میحساب سرمایه در دفاتر مرکز نگهداري 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .27

قیمت تمام شده� × مورد نظر يها سال �استهالك   استهالك انباشته = 

(1500000×%20) 3 = 900000 

 ارزش دفتري 600000 = 900000 – 1500000

  .ستصحیح ا) 3(پاسخ  .28

ریال اشتباهاً به حساب هزینه برده شـده، در صـورتی کـه بـه عنـوان دارایـی در آخـر سـال موجـود           120000مبلغ 

ریـال   120000کسر شده و سود واقعـی را بـه مبلـغ     ویژه نااز سود ) ریال 120000(در نتیجه همین مبلغ . باشد می

  .صحیح است) 3(پس گزینه . کمتر از واقع نشان داده است

  .صحیح است) 1(سخ پا .29

و هرگونه عملیات مرتبط بـا شـعبه در حسـاب کـاالي شـعبه       شود میغیرمستقل دفاتر در مرکز نگهداري  شعبات در

فروش نقدي شعبه غیرمستقل حسـاب کـاالي شـعبه     يازاگفت که در  توان می و .شود میحکم عملکرد را دارد ثبت 

 .شود میبستانکار 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .30

زیرا حسـاب تعـدیل بیـانگر سـود تحقـق      . صحیح است» ساب تعدیل کاالي شعبه شامل درآمدهاستح«ینه تنها گز

، که در صورت فروش توسط شعبه این حسـاب بـه عنـوان درآمـد تلقـی      باشد مینیافته کاالي ارسالی مرکز به شعبه 

 .شود می

  .صحیح است) 1(گزینه  .31

  بستانکار  بدهکار  شرح

    594000  صندوق

    6000  تتخفیفا

  600000    بدهکاران

 )ریال 600000بدهکاران . (صحیح است) 1(پس گزینه 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .32

مسئله مفروضات   

 100000 = فروش

 2000 = برگشت از فروش

 65000 = خرید
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  32 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

 5000 = موجودي پایان دوره

 65000 = کاالي آماده براي فروش

 فروش 100000   

 برگشت از فروش  (28000)   

 فروش خالص  98000   

  :بهاي تمام شده کاالي فروخته شده ) شود میکسر (ـ 

  ـــــ        موجودي اول دوره

  65000          خرید

  65000      کاالي آماده براي فروش

  (5000)        موجودي پایان دوره

  )60000(    بهاي تمام شده کاالي فروخته شده 

  38000          ژهیو ناسود 

  .تصحیح اس) 3(پاسخ  .33

 موجودي پایان دوره – خرید طی دوره + موجودي اول دوره = قیمت تمام شده کاالي فروخته شده

 60000 = 30000 – 70000 + 20000 = قیمت تمام شده کاالي فروخته شده

.باشد میریال  60000ت تمام شده کاالي فروخته شده قیم  

    .صحیح است) 4(پاسخ  .34

 3000000خرید 

 5000000 فروش

فروشقیمت   2000000 = 3000000 – 5000000 = قیمت خرید – 

  .شود نمی گرفته نظربراي زمین استهالك در : نکته 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .35

  .شود میثبت اصالحی درآمد وصول نشده و ثبت نشده موجب افزایش دارایی و حق مالکیت صاحبان موسسه 

  بستانکار  بدهکار  شرح

    درآمد دریافتی

    درآمد

 

  .صحیح است) 1( پاسخ .36

  .دریافتنی به حساب دیگري بکار رود تأثیري بر دارایی و سود خالص ندارد هاي حسابثبتی که براي انتقال 
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  بستانکار  بدهکار  شرح

    )اسناد دریافتنی(وجه نقد 

    دریافتنی هاي حساب

  

  .صحیح است) 3( پاسخ .37

ه ثبت سفارش، کارمزد، هزینه هاي تلفن و سایر موارد ممکن اسـت بانـک از   مبالغی شامل ودیع: بابت اعتبار اسنادي

بـه صـاحب حسـاب ارسـال شـده باشـد یـا بعـد از ارسـال           هـا  آنحساب بانکی واردکننده برداشت نماید که اعالمیه 

مـل  را در دفـاتر خـود ع   هـا  آنبنابراین دارنده حسـاب بـانکی   . صورتحساب در اختیار صاحب حساب بانک قرار گیرد

  .ننموده باشد که باعث مغایرت بین مانده طبق صورتحساب ارسالی بانک با مانده طبق دفاتر گردد

  .صحیح است) 1( پاسخ .38

 18000 = هزینه هاي پست

 15000 = آگهی

 9000 = متفرقه

 7000 = وجه نقد

  .صحیح است) 1(پاسخ  .39

  بستانکار  بدهکار  شرح

    11000  هزینه مطالبات مشکول الوصول

  11000    ذخیره مطالبات مشکول الوصول

  

     »لشک Tحساب «

                                        

  طی دوره                                                        

  

  

  .صحیح است) 1(پاسخ  .40

دي کاال در پایان دوره مالی بیش از اندازه ارزیابی شود قیمت تمام شده کاالي فروش رفته کمتر نشـان  چنانچه موجو

 .شود میداده 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .41

  .صحیح است) 2(و طبق شرایط موجود در مسأله، گزینه ) Lifo( با استفاده از روش اولین صادره از آخرین وارده

  الوصولذخیره مطالبات مشکول

15000  13000  

9000  11000  

24000  24000  
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  .صحیح است) 4(گزینه  .42

ودي کاال در پایان دوره مالیموج  = 900000 

 50000 = سود ویژه

  .گذارد میتأثیر  ویژه نا) زیان(پایان دوره در سود  موجودي درتغییرات 

500000 – 900000 = (400000) 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .43

 340000 = بهاي تمام شده

 110000 = استهالك انباشته

  ارزش دارایی تحصیل شده= شده ارزش دفتري واگذار + سود نقدي پرداختی 

  ارزش دارایی تحصیل شده) = 340000 – 110000+ ( 130000=  360000

  .صحیح است) 2(پاسخ  .44

 .شود میاز مانده حساب بانک طبق دفاتر موسسه کسر ) ها ماندهبه روش تصحیح (در صورت مغایرت بانکی 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .45

  بستانکار  بدهکار  شرح

    لبات مشکول الوصولذخیره مطا

    بدهکاران

 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .46

متصـور   ها آنکه اصالح خود به خود  هایی مغایرتپس از دریافت صورتحساب بانک و تطبیق آن با دفاتر موسسه تنها 

 .نیاز به اصالح دارند باشد نمی

  .صحیح است) 2(پاسخ  .47

  = قیمت تمام شده بعالوه 20%× قیمت سیاهه

480000×
��

���
 = 80000 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .48

  بستانکار  بدهکار  شرح

    موجودي کاال

    حساب تعدیل کاالي شعبه

    حساب کاالي شعبه
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  .صحیح است) 4(پاسخ  .49

  :ثبت تصحیح 

  بستانکار  بدهکار  شرح

    110000  صندوق

    20000  استهالك انباشته

  100000    تجهیزات

  30000    سود

  :ثبت غلط 

  بستانکار  بدهکار  شرح

    110000  صندوق

  110000    فروش

سـود خـالص بـه مبلـغ      شد میدر ثبت غلط فروش باعث افزایش صوري سود خالص گردیده و اگر ثبت صحیح انجام 

بـیش از واقـع نمـایش داده    ) 110000 – 30000( 80000سود خالص به مبلـغ   لذا ؛یافت میریال افزایش  30000

  .استشده 

. باشـد  نمـی نیز صحیح ) 2(گزینه . باشد نمیبا توجه به بررسی ثبت اشتباه و مقایسه با ثبت صحیح گزینه یک صحیح 

بـه عنـوان دارایـی و     000/100تجهیـزات بـه مبلـغ     کـه  چـرا . صحیح اسـت ) 4(گزینه . باشد نمیصحیح ) 3(گزینه 

خارج ننموده است البته باید توجـه   ها حسابر دارد از را که ماهیت بستانکا ریال 000/20استهالك انباشته آن یعنی 

. ریال بیشتر نشان داده خواهـد شـد   000/80بیشتر ثبت شده است  000/110نمود سود نیز با توجه به اینکه فروش 

بـه نظـر    تـر  صحیح) 4(بنابراین گزینه . باشد نمیولی تأثیر این اشتباه مستقیماً بر روي سود ) 000/110 – 000/30(

 .رسد می

  .صحیح است) 4(پاسخ  .50

و هزینه استهالك این ماشین جزیی از هزینه استهالك کـل   باشد میریال  130000چون هزینه استهالك کل سال 

  .است

  استهالك انباشته                 

70000  620000  

  2200000 75000موجودي پایان دوره 

820000  820000  

 

انباشتهاستهالك  70000 = 20000 – 90000  
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  .صحیح است) 1(پاسخ  .51

 .سرمایه در گردش فزونی دارایی جاري بر بدهی جاري است

  .صحیح است) 2(پاسخ  .52

 .شود میدر پایان دوره حساب کاالي ارسالی به شعبه از حساب عملکرد مرکز منتقل 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .53

 .شود میهد، حساب کاالي شعبه بستانکار نسیه انجام د هاي فروشاي که دفاتر مستقل ندارد اگر شعبه

  .صحیح است) 1(پاسخ  .54

در روش (و مرکـز در شـعبه    مرکـز  درکاال یا وجوه در راه از مواردي است که باعث اختالف بین حساب جاري شعبه 

 .گردد می) دفاتر جداگانه

  .صحیح است) 3(پاسخ  .55

  :گزارش گردش وجوه نقد  هاي عنوان

  عملیاتی هاي فعالیتـ 2  قیمـ مستقیم و غیرمست1

  تأمین مالی هاي فعالیتـ 4  سرمایه گذاري هاي فعالیتـ 3

  .صحیح است) 4(پاسخ  .56

به عنـوان   تواند می) شکل غیر مستقیم(کوتاه مدت در تهیه صورت گردش وجوه نقدي  هاي پرداختکاهش در پیش 

 .یک افزایش به سود خالص تلقی شود

  .صحیح است) 1(پاسخ  .57

 .شود میبرگشت کاال توسط مشتریان شعبه در مورد شعب فاقد دفاتر حساب کاالي شعبه بدهکار  زاادر 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .58

اصلی و فرعی مطلقاً هـیچ عمـل حسـابداري و جـرح و تعـدیلی در       هاي شرکتبراي تنظیم ترازنامه تلفیقی در گروه 

 .گیرد میندفاتر شرکت اصلی یا فرعی انجام 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .59

سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصـلی  % 50باید بیش از  ها شرکتمالی تلفیقی در گروه  هاي صورتجهت تهیه  

 .باشد

  .صحیح است) 1( پاسخ .60

است که هزینه هاي ایجاد شده در طی دوره مربوط به درآمدهاي کسب شـده در همـان دوره    این بیانگراصل تطابق 

 .باشد می
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .61

 .شود میبه جاي حساب سود و زیان حساب درآمد و هزینه تنظیم  بازرگانی غیردر مؤسسات 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .62

 .در تحریر دفتر روزنامه نوشتن تمام اطالعات مربوط به یک معادله داخل یک صفحه مجاز است

  .صحیح است) 4(پاسخ  .63

  :با مدارك حسابداري مقایسه کرد  نتوا میدر موارد زیر عین دارایی را  

  ـ شمارش موجودي انبار3  ـ تهیه صورت مغایرت بانکی2  شمارش وجوه نقد ـ1

 .باشد میپس با توجه به مطالب فوق تهیه مدارك حسابداري داراي شماره هاي پیاپی گزینه نامربوط 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .64

 .هش خریدها گزینه نادرست استعملیات ذکر شده هیچ ارتباطی به خرید ندارد و کا

  .صحیح است) 1(پاسخ  .65

در نتیجـه در جمـع دارایـی     باشـد  مـی هر دو جزء مربوط به دارایی جاري ) وجه نقد، بدهکاران(چون در وصول طلب 

 .درست است) 1(پس گزینه  شود نمیجاري تغییري ایجاد 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .66

بانک  گردد میو سبب کاهش مطالبات موسسه  شود میساب موسسه واریز زمانی که وجوهی از طرف مشتریان به ح 

 .نماید میاعالمیه بستانکاران را براي مشتري ارسال 

  .صحیح است) 3( پاسخ .67

  حساب خرید ←خرید قالی       :خرید سه مورد نامبرده شده 

  حساب اثاثه ←خرید گاوصندوق             

  حساب ملزومات ←خرید دفاتر حساب             

  .صحیح است) 2(پاسخ  .68

 .تنها حساب سرمایه مانده اول دوره را دارد

  .صحیح است) 1(پاسخ  .69

 .شود میبرداشت و خالصه سود و زیان در واحد تجاري انفرادي بسته  هاي حساببا حساب سرمایه  

  .صحیح است) 3(پاسخ  .70

 .نباید یکایک اقالم به طور روزانه در فروش دفتر کل ثبت شود
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  .صحیح است) 2(اسخ پ .71

شناسایی درآمد همزمان با پیشرفت کار و قبل از تکمیل فراینـد کسـب سـود، در پیمانکـاري ناشـی از خصوصـیات       

 .صنعت است

  .صحیح است) 2(پاسخ  .72

بهاي تمام شده حسابداري از انعکاس حساب سرقفلی ایجاد شده در واحـد تجـاري، کـه خریـداري نشـده،       اساس بر

 .گردد میخودداري 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .73

به دلیل اینکه یک قلم اشتباه در ماهیت بستانکار باعث شده که هم طـرف بسـتانکار بیشـتر نشـان داده شـود و هـم       

  .طرف بدهکار کمتر نشان داده شود پس دو برابر شده است

720000÷2 = 360000 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .74

 : مفروضات مسئله

 1000000 = فروش

ل دورهموجودي او  + 1200000 

 740000 = خرید

  :راه حل

  1000000          فروش

  :قیمت تمام شده 

  1200000        موجودي اول دوره

  740000           خرید

  1940000         آماده براي فروش

  )210000(         ایان دورهموجودي پ

     زش موجودي کاالي از بین رفتهار
(������)

������
  

  .صحیح است) 3(پاسخ  .75

 5000 = 100×50 فروش

 2000 = 80×25 بهاي تمام شده

 25×70 = 1750 

2000 + 1750 = 3750   
(����)

����
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .76

 : مفروضات مسئله

 250000 = موجودي کاالي اول دوره

 1100000 = خرید خالص طی دوره

 150000 = موجودي کاالي آخر دوره

  :راه حل 

I = 250000 + 1100000 – 150000 = 1200000 

II = 25000 + 150000 ÷2 = 200000 

III = 1200000 ÷200000 = 6 

  .گردش موجودي کاال در این دوره صورت گرفته است 6

  

  .صحیح است) 4(پاسخ  .77

    صورت مغایرت بانکی

  200000    مانده حساب بانک  400000  مانده حساب بانک

      طبق صورت بانک    طبق دفاتر موسسه

    1800000  وجه تودیعی+   )1900000(  ـ برداشت

   ـ چک معوق    

      مانده واقعی

  210000    مانده واقعی    

  .صحیح است) 4(پاسخ  .78

و در صورتحسـاب بانـک    انـد  شـده این وجوه مبالغی هستند که بـه حسـاب بانـک واریـز     : وجوه دریافتی توسط بانک

 .بنابراین نیاز به اصالح در دفاتر دارند اند نشدهر موسسه ثبت ولیکن در دفات اند یافتهانعکاس 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .79

نیست پس بایـد گزینـه   ها بیمه حق کارگر جواب به دست آمده در گزینه % 7اطالعات کافی نیست چون با احتساب 

 .را انتخاب کنیم) 4(

  .صحیح است) 3(پاسخ  .80

 21 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = مجموع سنوات

 1200000 = بهاي تمام شده

 150000 = برآورد

1200000 – 150000 = 1050000 

1050000×
�

��
 استهالك سال اول  300000 = 
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1050000×
�

��
 استهالك سال دوم  250000 = 

 ارزش دفتري 650000 = (250000 + 300000) – 1200000

  .صحیح است) 1(پاسخ  .81

  بستانکار  بدهکار  شرح 

    600000  ندوقحساب ص

    2500000  استهالك انباشته

    300000  زیان

  3400000    ط نقلیهوسای

  .صحیح است) 1(پاسخ  .82

  200000         م. مذخیره 

  000/20   ذخیره مطالبات مشکوك الوصول) 1

  000/20دریافتی  هاي حساب

  دریافتی هاي حساب

3700000    

  200000  

3500000    

  

  لذخیره مطالبات مشکوك الوصو

200000  2500000  

  50000  

  300000  

  350000  

  300000هزینه مطالبات مشکوك الوصول ) 2

   ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 30000

  3500000×%10=  350000 ها حسابذخیره الزم در 

300000  =50000 – 350000  

ات مشـکوك الوصـول الزم در پایـان    باید توجه داشته باشید چون مانده ذخیره مطالبات قبل از برآورد ذخیره مطالبـ 

این مانده از مبلغ کل بـرآورد  . پذیرد میدریافتی صورت  هاي حساب اساس برو برآورد  باشد میبستانکار  50000سال 

و برعکس اگر این حساب مانده بدهکار داشت مبلغ مانده بدهکار بـا   پذیرد میانجام  ها حسابکم شده و ثبت الزم در 

 .پذیرد میو ثبت صورت  گردد میجمع ) 350000(عنی مبلغ برآورده شده ی
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  .صحیح است) 4(پاسخ  .83

  400000      هزینه بیمه

  400000    پیش پرداخت بیمه

960000×
��

��
 = 400000 

ماه 24 سال 2 =  ماه 24 = 12×2 =   

ماه 10 ماه 10 = اول خرداد تا پایان اسفند ماه →   

  .صحیح است) 1(پاسخ  .84

 .نامند میمالی حداقل دو دوره مالی متوالی را تجزیه و تحلیل افقی  هاي صورت درشده  مقایسه ارقام گزارش

  .صحیح است) 3(پاسخ  .85

 .یابد میواریز وجه نقد به حساب بانکی کاهش  اثر برسرمایه در گردش 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .86

 .صدور اوراق قرضه نقد منبع سرمایه در گردش است

  .صحیح است) 1(پاسخ  .87

 .گردد میموجودي کاالي اول دوره شعبه بدهکار  ثبت درحساب کاالي شعبه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .88

���

���
× 195000 = 253500 

) درصـد سـود  + بهاي تمام شده (بهاي تمام شده باشد و چون کاالي ارسالی در زمان ارسال شعبه به  195000مبلغ 

  .ثبت شود) درصد سود+ بهاي تمام شده (حساب باید به  پس در برگشت این کاال این. شود میبدهکار 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .89

 .باشد میحساب کاالي شعبه بیانگر عملیات ارسال کاال به شعبه و فروش کاال توسط شعبه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .90

ی از مرکـز بـا   حسـاب کـاالي دریـافت    مسـتقل اسـت  » شعبه«که داراي » رکزيم« برگ کارجهت انجام تعدیالت در 

 .گردد میحساب کاالي ارسالی به شعبه اصالح و حذف 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .91

گذشته ایجـاد شـده و داراي منـافع     هاي فعالیتمنابع اقتصادي هستند که در نتیجه  ها دارائی: ها دارائیطبق تعریف 

. شـود  مـی اال و خـدمات پرداخـت   که پیش پرداخت هم مبالغی است که قبـل از دریافـت کـ    دانید می. باشند میآتی 

آینـده   درواحد تجـاري عملیـات خـود را     کند میبنابراین منافع آتی خواهد داشت از طرفی فرض تداوم فعالیت بیان 

www.

Sar
za

m
inD

ow
nlo

ad
.co

m



  42 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

 اساس بربنابراین . قابل پیش بینی ادامه خواهد داد تا برنامه هاي جاري خود را اجرا و تعهدات خود را پرداخت نماید

 .به فعالیت خود را ادامه خواهد داد ها دارائید تجاري تا زمان کسب منافع آتی فرض تداوم فعالیت واح

  .صحیح است) 3(پاسخ  .92

  بستانکار  بدهکار  شرح

    حساب صندوق

    وام پرداختنی/ اسناد پرداختنی 

  

  .صحیح است) 1(پاسخ  .93

نسبت به محـل کسـبی   » مشترك و غیرهتقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري «حقی را که بازرگان و کاسب به جهت 

 .شود میخریداري کننده در حساب دارایی منعکس 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .94

 .شود میذخیره مالیات بر درآمد در بدهی جاري طبقه بندي 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .95

 .باشد نمیو ربطی به محاسبه دائمی موجودي کاال  باشد میحساب خرید مربوط به روش ادواري 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .96

 .شود میحساب استهالك انباشته در تراز آزمایشی اختتامی یک موسسه منعکس 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .97

 .معلق انتخاب کند تا زمانی که ماهیت حساب مشخص شود تواند میاین تاجر طرف بستانکار را 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .98

مـالی یعنـی در واقـع     هـاي  صـورت ردیده و تعدیالت الزم صورت پذیرفت دفتر کل اصالح گ هاي حسابپس از اینکه 

موقـت بسـته شـده و تـراز      هـاي  حسـاب و در نهایت  شود میترازنامه، صورت سود و زیان، صورتحساب سرمایه تهیه 

 .گردد میآزمایشی اقتصادي تهیه 

  .صحیح است) 4( پاسخ .99

 پذیرد میتخفیفی است که با توافق فروشنده یا خریدار صورت این تخفیف : طبق تعریف تخفیف توافقی یا چانه زنی 

 .گردد نمیثبت  ها حسابو در 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .100

 .دهد میتوسط فروشنده، هزینه عملیات دفاتر او را افزایش » هزینه حمل کاالي فروش رفته«پرداخت 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .101

 35000 = تنخواه گردان
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  43 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

 5500 = 29500 – 35000  ⇒  29500 = اسناد هزینه

تنخواه گردان –اسناد هزینه     500 = اضافه صندوق  =  

و در دریافت و پرداخت حسـاب   شوند میخاص خود ثبت  هاي حساباضافات و کسري صندوق به صورت جداگانه در 

  .تنخواه تأثیري ندارد

  .صحیح است) 3(پاسخ  .102

 مفروضات مسئله

 1200000 = سرمایه اول دوره

 1000000 = سرمایه گذاري طی دوره

کار صاحب هاي برداشت  = 800000 

دورهسرمایه آخر   = 2300000 

 ? = سود این دوره

  :راه حل 

  صورت حساب سرمایه            

  1200000            سرمایه اول دوره      

  1000000          سرمایه گذاري مجدد  : شود میاضافه 

  2200000          جمع سرمایه گذاري       

 x              :سود ویژه   :شود یمه اضاف

  (800000)              :برداشت   :شود یمکسر 

  1300000          سرمایه پایان دوره       

X ⇒ 2200000 + x – 800000 = 2300000 

X ⇒ 2300000 – 1400000 ⇒ x = 900000 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .103

حساب به صـورت،   طرف دو هاي جمعبین حاصل اشتباه یک قلم بدهکار در سمت بستانکار یا بالعکس اختالف  اثر بر

 .زوج درمی آید

  .صحیح است) 4(پاسخ  .104

 .شود میحساب سرمایه بسته  در پایان دوره با» برداشت و خالصه سود و زیان« بحسا

  .صحیح است) 4(پاسخ  .105

  :ثبت حسابداري این عملیات عبارتست از 
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  44 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  بستانکار  بدهکار  شرح

    800000  ـ صندوق1

  800000    پرداختپیش 

    600000  ـ پیش پرداخت2

  600000    درآمد

 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .106

 : اقالم باز

 80000 = هزینه هاي بانکی

راه دروجوه   = 90000 

 100000 = چک معوق

 110000 = چک دریافتی توسط بانک

وجوه در راه –چک معوق     ⇒  دفاتر در بانک*  =  

        90000 – 100000 = -10000 

هزینه بانکی+ چک دریافتی     ⇒  دفاتر در شرکت  =  

        (80000) + 110000 = 30000 

 40000  ⇒  مغایرت ⇒

 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .107

[(3000000 – 200000) ÷7] ×3=1200000 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .108

 19000000 = بهاي تمام شده کامیون

 12000000 = استهالك انباشته

ارزشوانتی به   = 13000000 

  13000000        وانت

  12000000    استهالك انباشته

  1000000      زیان معاوضه

  19000000      کامیون

  7000000      وجه نقد

  .استصحیح ) 4(و گزینه  شود میزیان معاوضه یک میلیون ریال  پس
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .109

فروش= بهاي تمام شده کاالي فروش رفته + سود ناخالص   

6500 + 3500 = 10000 

هزینه عملیاتی= سود خالص  –سود   

3500 – 2000 = 1500 

(1500÷10000) ×100 = %15 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .110

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته= موجودي کاالي آغاز سال + خرید خالص  –موجودي کاالي پایان سال 

650000 + 3600000 – 750000 = 3500000 

 700000 = 2 ÷750000 + 650000 = متوسط موجودي کاال

3500000 ÷ 700000 = 5 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .111

 = نسبت سریع
�پیش پرداخت ها�موجودي جنسی��دارایی هاي جاري

بدهی هاي جاري
 

  .باشد یمگزینه مورد نظر ما » ها پرداختجنسی و پیش  يها يموجود«پس 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .112

یمه سهم کارفرماهزینه ب + هزینه حقوق  = 3000000 + 690000 = 3690000 

مالیات+ سازمان تأمین اجتماعی   = 300000 + 900000 = 1200000 

3690000 – 1200000 = 2499999 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .113

  دوره آغاز درموجودي کاالي شعبه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .114

قرار دهد و از طرفی حساب موجودي کـاال یـا کـاالي ارسـالی را     بابت هر رویداد مالی که حساب شعبه را تحت تأثیر 

 گونـه  هـیچ متقابل تحت تأثیر قرار دهد در حساب تعدیل نیز ثبت صورت خواهد پذیرفت ولیکن در ارتباط فروش که 

 .ارتباطی با کاالي ارسالی و موجودي کاال ندارد ثبتی بابت تعدیل به عمل نخواهد آمد

  .صحیح است) 1(پاسخ  .115

 .باشد میمانده حساب کاالي شعبه برابر 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .116

 .حساب کاالي دریافتی از مرکز در شعبه داراي دفاتر مستقل با حساب کاالي ارسالی به شعبه متقابل است
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  .صحیح است) 1(پاسخ  .117

شعبه حساب هزینه اسـتهالك دیـده   در دفاتر . اي که حساب آن را مرکز نگاه داردثابت شعبه هاي داراییدر ارتباط با 

 .شود می

  .صحیح است) 3(پاسخ  .118

 .است گردش درثبت فعالیت حقوق مستلزم مصرف سرمایه 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .119

 (نقدي 80%)   1500000 = فروش

 (50000) معوق → 350000 = هزینه حقوق

 1200000 = 80%×1500000 = فروش نقد

 300000 = 50000 – 350000 = پرداخت حقوق

1200000 – 300000 = 900000 

  عملیاتی هاي فعالیتخالص وجوه ناشی از 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .120

اصـل تطـابق    کـارگیري  بـه ثبت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته زیر درآمد فروش در صورت سود و زیـان نشـانگر   

 .است

  .صحیح است) 2(پاسخ  .121

 .لی استذخیره تضمین محصول نوعی بدهی احتما

  .صحیح است) 4(پاسخ  .122

  .از موارد الزامی نیست کدام هیچسیستم دائمی در  اساس برموجودي کاال  هاي گزارشثبت و 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .123

 .گردد میسود و زیان وي منعکس  گزارش درپرداخت هزینه حمل کاالي فروش رفته توسط فروشنده 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .124

 .شوند میباز بوده و با ثبت سند حقوق ایجاد  هاي حسابگزینه دیگر جزء  3، )2( هگزینبه غیر از 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .125

 : مفروضات مسئله

 10000 = 65000 – 75000   75000 = مانده طبق دفاتر موسسه

 65000 = 55000 + 10000     6500 = وصول چک

 20000 = 45000 – 65000    45000 = چک الوصول

 ? = مانده بانک طبق دفاتر
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 45000 = چک معوق

  .صحیح است) 3(پاسخ  .126

3333/0  =25000  +333/8  =3÷25000  =2000 – 27000  

 0/6666 = 2×0/3333 ⇒ استهالك سال اول

27000×0/6666 = 18000 

 27000 – 18000 = 9000 

 6000 = 0/6666×9000 ⇒ استهالك سال دوم

9000 – 6000 = 3000 

سال سوم استهالك  ⇒3000×0/6666 = 2000 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .127

  بستانکار  بدهکار  شرح

    200000  کامیون جدید

    100000  استهالك انباشته

  180000    کامیون قدیم

  120000    بانک

 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .128

530000 – 30000 = 500000 

500000×%8 = 40000 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .129

765000 + (25000 + 25000) = 815000 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .130

  .گردد میسود و زیان سنواتی منظور  حساب در

  .صحیح است) 1(پاسخ  .131

 .صورتحساب سرمایه نشان دهنده تغییرات واقع شده طی یک دوره زمانی مشخص است

  .صحیح است) 4(پاسخ  .132

، در پایان دوره به حسـاب خالصـه   کند مین را مرکز نگاهداري حساب کاالي ارسالی براي شعبه اي که اسناد مالی آ

 .شود میحساب سود و زیان منتقل و بسته 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .133

600000×x = 750000 
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%100قیمت تمام شده       

x = 1/25 

%25سود       

 

  .باشد میو کاالي شعبه بستانکار  باشد میموجودي کاالي شعبه بدهکار 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .134

  ـ کاالهاي ارسالی بین مرکز و شعبه1

  ـ سود ویژه شعبه که در مرکز نیز ثبت شده2

  ـ جاري مرکز و جاري شعبه3

 .شوند میترکیبی در قیمت تعدیالت حذف  برگ کارمتقابل بوده و در  هاي حسابجزء 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .135

 .خرید تأسیسات از مصارف سرمایه در گردش است

  .صحیح است) 1(پاسخ  .136

  ـ خرید سهام3ـ بازخرید اوراق قرضه 2ـ پرداخت سود سهام 1: موارد مصرف پول نقد

 .صحیح است) 1(مربوط به گزینه » کاهش موجودي کاال«در نتیجه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .137

سرمایه در گردش= جاري  هاي دارایی –جاري  هاي بدهی  

500000 = x – 400000 

x = 900000  جاري هاي دارایی  

 = نسبت جاري
دارایی جاري

بدهی هاي جاري
 = 

������

������
= 2/25 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .138

  : آید میگردش موجودي کاال از فرمول زیر به دست 

 = گردش موجودي کاال
���×متوسط گردش موجودي کاال

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
 

 = گردش موجودي کاال
�

�������������

�
�×���

(�������������)�������
 = 75 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .139

 = دوره وصول مطالبات
���×متوسط گردش حساب هاي دریافتنی

فروش خالص
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 = دوره وصول مطالبات
�

�����������

�
�×���

������
= 80 

  .صحیح است) 3(گزینه  .140

  .باید در آن تعادل برقرار باشد با توجه به معادله اصلی حسابداري که همواره

  سرمایه+  ↑ها بدهی=  ↑ها دارایی      

 .نیز افزایش یایند ها دارائیحتماً باید طرف دیگر معادله یعنی  ها بدهیبا افزایش 

  .صحیح است) 1( گزینه .141

رد آن باشد کـه  کارب هاي روشیکی از اصول مورد قبول حسابداري یا  کارگیري بهتغییر در اصول ممکن است ناشی از 

مالی دورهاي گذشته متفـاوت باشـد بـه عنـوان مثـال       هاي صورتبا اصل یا روش حسابداري بکار برده شده در تهیه 

حرفه اي ذیصالح تأیید و الزام به استفاده آن تأکیـد شـده    هاي انجمنتغییر به یک اصل جدید حسابداري که توسط 

باید توجه داشـت تغییـر در بـرآورد بـه     . شود میحرفه اي استنباط  هاي انجمنکه در این تست منظور از کلمه عامه، 

با این تغییرات اطالعات به شکل مفیدتر و بهتـر در   نماید میطور معمول از رویدادهاي جدید و اطالعات تازه که الزم 

  .دسترس قرار گیرد مانند تغییر در برآورد عمر مفید ماشین آالت

مالی ارائه شده در دوره جـاري از نظـر    هاي صورتکه  پذیرد میانی صورت تغییر در شخصیت واحد گزارشگري زم

 .مالی ارائه شده در دوره هاي قبل ماهیتاً متفاوت باشد هاي صورتشخصیت حسابداري با 

  .صحیح است) 4(گزینه  .142

باشد  مکرر غیر ها آنوقوع که اوالً ماهیت غیر عادي داشته باشند ثانیاً  شود میاصوالً به رویدادهایی غیر مترقبه گفته 

 1 هـاي بنابراین در گزینه . غیرمترقبه شناسایی شود عنوان بهیعنی باید این دو ویژگی وجود داشته باشد تا رویدادي 

  :باشد مینمونه هاي اصلی رویدادهاي غیرمترقبه موارد ذیل . عنوان شده است اهطشرتنها یکی از  3 و 2 و

  یعیـ خسارت عمده ناشی از سوانح طب1

  ـ مصادره یا سلب مالکیت توسط کشور خارجی2

 ـ ممنوعیت اشتغال به فعالیتی از طریق وضع قوانین یا مقررات جدید3

  .صحیح است) 2(گزینه  .143

 c : 100000      ) هبهاي تمام شد –استهالك انباشته ( ×نرخ استهالك = هزینه استهالك 

   n=10                )10000 – 0( ×%15=  15000هزینه استهالك یک سال 

��=  12500    79ماه سال  10هزینه استهالك 

��
 s = 0 ارزش اسقاط       15000 × 

  .صحیح است) 1(گزینه  .144

ریـال افـزایش داشـته     40000ریال کاهش داشته است ولیکن مانده حسـاب   20000پرداختنی  هاي حساببا اینکه 

یعنـی  . باشد x+210000همچنین مانده حساب موجودي کاال باید  ریال باشد و 60000 تواند میبنابراین خرید نسیه 
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مانـده   بینـیم  میاطالعات مسئله  اساس برریال کاالي خریداري شده باشد ولیکن  210000مانده اول دوره به اضافه 

ریـال   200000ریال افزایش داشته است بنابراین بهاي تمام شده کاالي فروش رفتـه   10000حساب موجودي کاال 

  .اهد بودخو

  تجاري حساب موجودي کاال    پرداختنی هاي حساب

  y  → مانده ابتداي سال ← x    

    150000  ←خرید نقدي   60000  20000

    60000  ←خرید نسیه     

  فروش رفته 200000        

  y+40000    x+10000    

  

  

  .صحیح است) 2(گزینه  .145

 هزینه هاي معقول تکمیل – فروش = ارزش خالص بازیافتنی

) حد باال(  و توزیع و فروش    

)حد پایین( فروش –هزینه معقول و تکمیل توزیع و فروش  – متعارفسود  =   

کل قیمت تمام شده

������
   

ارزش جایگزینی ���� واحد

������
    

حد باال

������
    

حد پایین

�
  

تـر اسـت بنـابراین ارزش    کـه ارزش جـایگزینی کم   شـود  مـی ابتدا ارزش جایگزینی با قیمت تمام شـده مقایسـه   

ارزش جـایگزینی نبایـد از حـد     شود میسپس ارزش جایگزینی با حد باال و پایین مقایسه  شود میجایگزینی انتخاب 

و از حد پایین کمتر باشد که با توجه به اطالعات مسئله باید موجودي کـاال بـه ارزش جـایگزینی گـزارش       بیشترباال

  .شود

  .صحیح است) 2(گزینه  .146

نیـز   3چرا که موجودي کاالي ابتداي دوره با حساب عملکرد بسـته خواهـد شـد گزینـه      باشد نمیینه اول صحیح گز

نیـز یـک    4گزینه  شود میصحیح نخواهد بود چرا که یک حساب موقت بوده این حساب نیز با حساب عملکرد بسته 

یعنـی موجـودي کـاالي پایـان      2زینه گ شود نمیو در صورتحساب سود و زیان منعکس  باشد میحساب ترازنامه اي 

و در ترازنامـه گـزارش خواهـد     شـود  میپایان دوره است که با حساب عملکرد ایجاد  ها دارائیدوره در واقع بخشی از 

  .شد
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  .صحیح است) 3(گزینه  .147

بـا   1ه اشتباهاتی با تراز آزمایشی مشخص خواهد شد که این اشتباه باعث عدم توازن تـراز آزمایشـی شـود در گزینـ    

ریال از مشتري به جاي اینکه صندوق افزایش یابد اثاثه افزایش داده شده اسـت کـه هـر دو یـک      500000دریافت 

  .بنابراین توازن تراز آزمایشی در نهایت برقرار خواهد بود باشند میدارایی 

ز طـرف دیگـر   ریال کم ثبت شده اسـت ا  180000اشتباهاً حساب صندوق که یک دارایی است مبلغ  2در گزینه 

در نتیجه این ثبـت نیـز باعـث عـدم تـوازن تـراز       . ریال کمتر بستانکار شده است 180000حساب بدهکاران به مبلغ 

  .آزمایشی نخواهد شد بلکه در واقع موجودي واقعی صندوق با مانده حساب هماهنگ نخواهد بود

ریـال   200000ارایی است به جاي اینکه اثاثه که یک د مثالًکه یک حساب  شود میاین اشتباه باعث  3در گزینه 

چپ تـراز   طرف درکه  هاي حسابریال کاهش داده شود از طرفی  200000افزایش یابد یک دارایی دیگر مثل بانک 

تـوازن   شود میدر نهایت از مانده حساب تهیه  هدر نتیجه تراز آزمایشی ک گردند میآزمایشی خواهند بود صحیح ثبت 

  .نداشته باشد

 باشـند  مـی دفتر کـل   هاي حسابکه در دو طرف تراز آزمایشی که مانده  شود مینیز این اشتباه باعث  4 گزینه در

  .به یک میزان یکسري از رویدادهاي مالی نشان داده نشود که این نیز باعث عدم توازن تراز آزمایشی نخواهد شد

  .صحیح است) 4(گزینه  .148

به قیمت تمام شـده و   ي ارسالیحساب کاال شود میز مرکز به شعبه ارسال که در این روش زمانی که کاال ا دانید می 

ابراین در زمـان برگشـت   بنـ  شـود  میتعدیل نشان داده  در حساب التفاوت مابهحساب کاالي شعبه به قیمت سیاهه و 

صـورت   هـا  ابحسشده ثبت شود بنابراین ثبت زیر در  از شعبه به مرکز باید حساب کاالي ارسالی به قیمت تمام کاال

  : پذیرد می

  

  

  x+ %25x = 2500000              200000کاالي ارسال 

 ⇒ x=  2000000قیمت تمام شده         500000حساب تعدیل 
�������

� ��⁄
  =x  

 2500000حساب کاالي شعبه       

  .صحیح است) 4(گزینه  .149

  

    یعنی حساب. ریال بوده است 120000 ،79با توجه به اینکه هزینه بهره سال 

  ریال  100000بستانکار شده است از طرفی طی سال  120000بهره پرداختنی 

  بدهکار شده 100000یعنی حساب بهره پرداختنی . بهره پرداخت شده است

  

  کاالي ارسالی    کاالي شعبه    حساب تعدیل

50000        2500000    2000000    

  هره پرداختنیب

  120000  

100000    

  20000  
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طبـق اطالعـات مسـئله     بینـیم  مـی ریال بستانکار باشد کـه   20000است بنابراین مانده حساب بهره پرداختنی باید  

بـدهکار بـوده    10000در نتیجه باید ابتداي سال حساب پیش پرداخت بهره  باشد میریال  10000مانده این حساب 

ریـال   10000ساب بهره پرداختنی انتقال یافته و مانده حساب بهره پرداختنی به مبلـغ  ثبت اصالحی به ح با تاباشد 

  .بستانکار برسد

  10000 بهره پرداختنی 

  10000پیش بینی پرداخت بهره 

  ثبت اصالحی صورت پذیرفته

  

  79مانده تا پایان سال 

52000 – 25000 = 27000 

  .صحیح است) 3(گزینه  .150

مانـده   چون و. صورتحساب کمتر از مانده طبق دفاتر شرکت خواهد بود اساس برریال حساب بانک  27000در واقع  

  بنابراین  باشد میریال  200000بانک در دفاتر 

200000 – 27000 = 173000 

ریال را نشان خواهد داد البته باید توجه داشـت مانـده طبـق صورتحسـاب بانـک       173000که صورتحساب مانده 

و اگر منظور تست نحوه ارائـه گـزارش    باشد میکه در واقع مانده بدهکار حساب دفاتر  شود میستانکاران اعالم مانده ب

را انتخاب کرد چرا که در صورت حساب ارسالی توسـط بانـک مانـده     4صورتحساب بانک نیز مدنظر باشد باید گزینه 

اگر فقـط هـدف تعیـین مانـده صـورت حسـاب       در غیر این صورت . ریال بستانکار اعالم خواهد شد 173000حساب 

انتخـاب خواهـد    3شود گزینه  مارسالی بانک باشد و رقمی که به عنوان موجودي بانک شرکت با ماهیت بدهکار اعال

  .شد

  .صحیح است) 1(گزینه  .151

تـا مانـده واقعـی     نشان داده شـوند  ها ماندهبر  ها مغایرتبراي تهیه مغایرت و تعیین مانده واقعی باید اثر اشتباهات و 

  .مشخص شود

  صورت مغایرت بانکی

  8000  مانده طبق صورتحساب بانک  3700  مانده طبق دفاتر شرکت

    : شود میکسر   1800  اشتباه ثبت دفاتر شود میاضافه ) 1

  1200  معوق هاي چک    

      1800  

  ــــــــ    کارمزد شود میکسر ) 2

    مانده واقعی

 

  بهره پرداختنی

10000    

  120000  

100000    

  10000  
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ریال زیادي کسـر   1800در دفاتر ثبت شده است یعنی مبلغ  2000ریال اشتباهاً  200یک فقره چک به مبلغ ) 1

  .شده بنابراین باید به مانده دفاتر اضافه شود

ریال بوده است در مانده بانک و صورتحساب بانکی عمل شده است ولـی در دفـاتر شـرکت     500کارمزد بانکی ) 2

  .ز مانده دفاتر کسر شودعمل نشده است که باید ا

صادر شده اسـت بایـد    ها چکفقره چک صادر شده است که هنوز به بانک ارائه نشده است ولیکن چون این  2) 3

  .از موجودي نقد کسر شود بنابراین باید از صورتحساب بانک کسر شود

  .صحیح است) 2(گزینه  .152

. وده، اثر آن بر سود و زیان دوره، قبل بایـد نشـان داده شـود   سال قبل ب 2با توجه به اینکه این رقم مربوطه به فروش 

 .از درآمدهاي متفرقه نخواهد آمد که چرا باشد نمینیز صحیح  3گزینه . باشد میصحیح  2بنابراین گزینه 

  .صحیح است) 3(گزینه  .153

  .دتأمین مالی به صورت زیر می باش هاي فعالیتنقدي ناشی از  هاي جریاننمونه 

  : نقدي ورودي يها جریان

  نقدي حاصل از صدور سهام عادي یا اوراق بهادار دیگر هاي دریافتـ 1

  و سایر تسهیالت ها وامنقدي حاصل از صدور اوراق مشارکت  هاي دریافتـ 2

  .گیرند میگروه قرار  2در طبقه بندي این  2 و 1بنابراین گزینه هاي 

  : نقدي خروجی هاي جریان

  افتیـ بازپرداخت تسهیالت دری1

  شرط تسهلیک ـ پرداخت حصه اصل اقساط به2

  به جزء سود و کارمزد پرداختی بابت تأمین مالی کارمزد وـ پرداخت هرگونه مخارج 3

 .باشد میگروه  3استثناء این  3ولی گزینه  گیرد میگروه قرار  3نیز در طبقه بندي این  4بنابراین گزینه 

  .صحیح است) 3(گزینه  .154

  .پذیرد میمعاوضه شده مشابه نباشند در این حالت مثبت زیر انجام  هاي دارائی شود می رض حلمسئله با این ف

بهاي تمام شده دارایی جدید= ارزش متعارف دارایی قدیم + ی نوجه نقد پرداخت  

  155000    بهاي تمام شده دارایی جدید

  20000      استهالك انباشته

    100000    بهاي تمام شده دارایی قدیم      

  70000          انکب      

      50000        سود معاوضه      
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  .صحیح است) 2(گزینه  .155

 = نسبت سریع
ها پرداخت �موجودي کاال)�دارائی هاي جاري (پیش 

بدهی هاي جاري
  ⇒

�������(�����������)

�����
=

�����

�����
= 1  

  .صحیح است) 3(گزینه  .156

بیش از نرخ بهره بازار است بنابراین اوراق قرضه بـا صـرف یعنـی بـیش از      اوالً با توجه به اینکه نرخ بهره اوراق قرضه

  .جواب باشد تواند نمی 4 و 2یعنی گزینه هاي  رسد میمبلغ اسمی به فروش 

�. =
�������

(��%��)� = 683013 45⁄ سال بعد 4ریالی در  1000000ارزش فعلی اوراق قرضه       

یانه اوراق قرضهبهره سال   120000 = %12×1000000  

��
�

(��%�� )�

%�� 
× 120000  ارزش فعلی سودهاي تضمین شده  380384 ≅⇒

683013 45⁄  + 380384 = 1063397 4⁄  

  .صحیح است) 1(گزینه  .157

زمانی که نرخ بهره بازار بیش از بهره اوراق قرضه باشد اوراق قرضه با کسر فروخته خواهد شد یعنی ثبت زیر صـورت  

  .ذیرفتخواهد پ

  ××        بانک

  ××    کسر اوراق قرضه

  ××    اوراق قرضه پرداختنی

  .صحیح است) 2(گزینه  .158

 3600000 = فروش سالیانه

 180000 = مانده بدهکاران

 = دوره وصول مطالبات
���×متوسط مطالبات یا مانده بدهکاران

فروش نسیه سالیانه
 

 = دوره وصول مطالبات
������×���

�������
 روز 18 = 

  .صحیح است) 3(گزینه  .159

  حساب بدهکاران    ذخیره مطالبات مشکوك الوصول

      500000    

  100000        

150000        150000  

50000      350000    

  120000        

  7000        
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 ذخیره مورد نیاز   70000 = %20×350000

 مبلغی که باید در حساب ذخیره ثبت شود   120000 = 70000 + 50000

  120000نه مطالبات مشکوك الوصول هزی

  120000ذخیره مطالبات مشکوك الوصول         

  .با ثبت فوق مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به مبلغ برآورده شده خواهد رسید

  .صحیح است) 1(گزینه  .160

صادي را طی یـک  مالی یک واحد اقت هاي فعالیتاست که چگونگی و نتیجه  حسابی صورتصورتحساب سود و زیان، 

  .دهد میدوره زمانی نشان 

است که تغییرات سرمایه مالک یک موسسـه را طـی یـک دوره مـالی نشـان       حسابی صورتصورتحساب سرمایه، 

  .دهد می

  .دهد میترازنامه، وضعیت مالی واحد اقتصادي را در یک تاریخ معین نشان 

  .صحیح است) 3(گزینه  .161

  :اصول پذیرفته شده حسابداري 

اصـل  ) د. داصل تحقق درآم) اصل تداوم فعالیت ج) اصل شخصیت واحد تجاري یا اصل تفکیک شخصیت ب) فال

اصـل  ) اصل واحد انـدازه گیـري یـا واحـد پـولی ي     ) با درآمد ص ها هزینهاصل تطابق ) س) ارزیابی(بهاي تمام شده 

  افشاء

  :مفاهیم اساسی حسابداري، طبقه بندي دیگري نیز دارد 

شامل فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم یا استمرار فعالیت، فرض واحد اندازه گیري، (سابداري ـ مفروضات ح1

  )فرض دوره مالی و فرض تعهدي

  )با درآمد و اصل افشاء ها هزینهشامل اصل بهاي تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق (ـ اصول حسابداري 2

 )اصل اهمیت، خصوصیات صنعت و اصل محافظه کاريشامل فزونی منافع بر مخارج، (ـ اصول محدود کننده 3

  .صحیح است) 3(گزینه  .162

). غلـط اسـت   1مانند پرداخـت بـدهی، لـذا گزینـه     . (کاهش دارایی ممکن است در نتیجه کاهش در یک بدهی باشد

 .است 3نمونه اي از گزینه ... خرید نقدي اثاثه، ملزومات و 

  .صحیح است) 4(گزینه  .163

 )و مثبت مثبت. (، دارایی نیز باید اضافه شودشود میفه وقتی بدهی اضا

  .اشتباه است ها گزینهتمام  .164

  .دارد) 4( و) 2( و) 1(سه گزینه صحیح 

  اشتباه ثبتی ) :1(گزینه 
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  )تهردو افزایش یک دارایی و کاهش یک دارایی اس(اشتباه ثبتی  ) :2(گزینه 

  اشتباه متقابل ) :4(گزینه 

  :شی عبارتند از محدودیت تراز آزمای

  ـ اشتباهات اصولی4 )ارتکابی(ـ اشتباهات ثبتی 3 ـ اشتباهات متقابل2 ـ اشتباهات از قلم افتادگی1

 )شد میصحیح ) 3(، گزینه شود میکدامیک از اشتباهات زیر با تهیه تراز آزمایشی مشخص  شد میاگر ذکر (

  .صحیح است) 2(گزینه  .165

ویژه سود= فروش  –کاالي فروش رفته قیمت تمام شده  –هزینه عملیاتی   

فروش –قیمت تمام شده کاالي فروش رفته =  ویژه ناسود   

 x + %30x = %130x = فروش ⇒ 30x% - فروش

200000 = %13x – x - 100000⇒ 300000 = %30x 

x = 
������

%�� 
 = 1000000 

  .صحیح است) 4(گزینه  .166

در حسـاب سـود و زیـان انباشـته مـنعکس      . (ـ در حساب فروش مـنعکس اصالح اشتباه سود و زیانی ـ در سال بعد   

  )شود می

  .صحیح است) 2(گزینه  .167

 = بدهی جاري دارایی جاري = نسبت جاري
�����

�����
 = 2 

  .باشد میغلط  ها گزینهتمام  .168

  )در پایان دوره م. م مانند مانده حساب ذخیره. (یعنی بستانکار است شود نمیوقتی مانده حساب کاالي شعبه ذکر 

  250000موجودي کاالي پایان دوره شعبه 

  250000حساب کاالي شعبه       

  6250000حساب کاالي شعبه 

  6250000حساب سود و زیان شعبه       

 حساب کاالي شعبه

6000000 

250000  

6250000 

  .صحیح است) 4(گزینه  .169

. شـود  میمربوط ) صاحبان سهام(حقوق مالکان  هاي حساببلندمدت و  هاي بدهیتأمین مالی به حساب  هاي فعالیت 

  .وام دریافتی، انتشار سهام و اوراق قرضه، خرید و فروش سهام خزانه: مانند
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  .صحیح است) 3(گزینه  .170

  .سرمایه گذاري است هاي فعالیتمربوط به ) 1(گزینه 

 .تأمین مالی است هاي فعالیتمربوط به ) 2(گزینه 

  .ح استصحی) 1(گزینه  .171

 عملیاتی به روش غیرمستقیم هاي فعالیتمربوط به 

  .صحیح است) 2(گزینه  .172

  1200000حساب بانک 

  100000حساب سرمایه 

 20000حساب صرف سهام 

  .صحیح است) 1(گزینه  .173

حقق یافته باشد که ت شود میدرآمد زمانی شناسایی ( شود مییک فرض اصلی تلقی  عنوان بهمبناي تعهدي حسابدار 

  )یعنی بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه نقد. که به وقوع پیوسته باشد شود میو هزینه نیز زمانی ثبت 
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