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 شود؟یمخدماتی محسوب  ،از نظر نوع فعاليتكدام یک از واحدهاي اقتصادي  -5

 ارستان های خصوصیبیم (ب تولیدکنندگان خودرو (الف

 های تعاونی مصرف شرکت (د  مواد غذاییفروشی های عمده بنگاه (ج

 مربوط به كدام فرآیند حسابداري می باشد؟ ،طبقه بندي عبارتدر تعریف حسابداري  -2

 سند حسابداری تهیه (ب آزمایشی   تهیه تراز (الف

 تهیه دفتر کل            (د دفتر روزنامه              ثبت  (ج
 د؟آیاطالعات حسابداري به شمار می رد از استفاده كنندگان درون سازمانی مو كدام -3

 کنندگان وام و اعتبار                   ءاعطا (ب تحلیل گران مالی و سرپرستان عملیات  (الف

 ت مدیره و دولت                                   أهی (د                 مدیران اجرایی و سرپرستان عملیات (ج

 .ودش تكرار میبراي تكميل عمليات حسابداري  كه در هر دوره مالی می باشدمراحل پياپی  عهمجمو................  -4

  روش نقدی ب( چرخه حسابداری (الف

     روش تعهدی (د ها   اصالح حساب ج(
 

 ؟باشد مناسب می دفتر كل كدام حساب. این كد براي دينمایبرخورد می 455با كد  ،یخدمات مؤسسهیک دفاتر در  -5

  پیش دریافت فروش ب( هزینه حقوق  (الف

 درآمد خدمات      (د   تراز اختتامی  ج(
 

 ؟نمی شودپذیرفته  یک رویداد مالی در مدارک حسابداري به عنوان اسناد مثبته موردكدام  -0

 د حسابداریسن (ب فیش بانکی (الف

 قبض برق (د فاکتور فروش   (ج
آن  مدت  بلندریال و جمع بدهی هاي  54،511،111آن دارایی ، ریال 5،911،111معادل وحيد  مؤسسهسرمایه اگر  -5

  ؟خواهد بودریال  چند بدهی هاي جاري وحيدجمع ریال باشد،  3،111،111
                     ریال 000660666 (ب ریال 000660666  (الف

 ریال  308660666 (د ریال 300660666 (ج
 .تهيه كرد ..........................از روي توان میطور مستقيم را به یاساسهاي مالی  صورت -8

 عمومی دفتر روزنامه (ب اسناد حسابداری (الف
 ترازآزمایشی اصالح شده (د              صورت سود و زیان (ج

 كدام گزینه در ارتباط با ترازنامه یا صورت وضعيت مالی صحيح می باشد؟ -9

 می شوند. بر اساس ویژگی های مشترک آنها طبقه بندیاقالم ترازنامه غالباً  (الف

 فعالیت تهیه می شود. بیان سودیا زیانهمانند سایر صورت های مالی برای  (ب

 در طول یک دوره مالی می باشد. مؤسسهدرآمدخالص معرف وضعیت  (ج
 می دهد.زمان نمایش  ها و درآمدهای یک دوره مالی را هم دارایی (د
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 نيست؟بازرگانی صرفاً  كدام یک از عناوین زیر جزو حساب هاي دفتر كل یک مؤسسه -51

  درآمد دریافتپیش  (ب فروش کاال (الف

  فروش پیش دریافت (د موجودی کاال (ج

 بابت آن پرداختهزینه حمل ریال  311،111 اري وخرید كاال ریال 2،111،111 مبلغ× 4شركت رهنما درسال  -55

 ،باشدریال  511،111پایان دوره و موجودي كاالي  ریال 211،111 موجودي كاالي اول دورهچنانچه . نموده است

 ؟خواهد بودچند ریال × 4قيمت تمام شده كاالي فروش رفته در سال 

    202660666 (ب      206660666 (الف

 200660666 (د     203660666  (ج
ر تا پایان آذ را از بازرگانی شهریار خریداري كرد و قرار شد بهاي كاالمقداري كاال  آذر ماه  5در  تهرانیفروشـااه   -52

 ترین مدرک مثبته این رویداد مالی چيست؟ واریز نماید. مهم فروشندهماه به حساب 

                                           صورتحساب فروش شهریار (ب حواله انبار تهرانی   (الف

 تهرانی صورتحساب فروش (د رسید انبار شهریار                                                           (ج

ــده موجودي كاالي پایان دوره  -53 ــورتی بهاي تمام ش و مياناين می تواند   FIFO  ،LIFO روش هاي طبقدرچه ص

 برابر باشد؟

 خرید یکسان باشد. های نرخبا نرخ موجودی  ب( حالت رکود باشد.              در کاالی موردنظربازار (الف

 نرخ های خرید متفاوت باشد. بانرخ موجودی  (د حالت تورم باشد.                  در کاالی موردنظربازار  ج(

 می گردد؟ تثب صورتیدر چه  "اسناد دریافتنی )بس(  -اسناد دریافتنی در جریان وصول )بد( " آرتيكل حسابداري-54

                                                          نزد بانکنکول سفته  (ب                                                           جهت وصول واگذاری سفته به بانک (الف

 مشتریدریافت سفته از  (د صدور سفته به فروشنده جهت خرید نسیه  (ج
ریال را نشان می دهد در صورتی كه موجودي صندوق   21،111مانده حساب صندوق  یک روز كاري، در پایان -55

 كدام است؟براي تعدیل مانده صندوق الزم ریال شمارش گردیده است، ثبت اصالحی  59،111

  تانکاربس    00666 کسر و اضافی صندوق هکاربد      00666 صندوق (الف

 بستانکار  260666 کسر و اضافی صندوق هکاربد    260666 صندوق (ب

                                تانکاربس    00666 صندوق هکاربد       00666 واضافی صندوقکسر  (ج

                 تانکاربس  260666 صندوق هکاربد    260666 کسر واضافی صندوق (د

ریال وجه  511،111ماه داراي  آذرریال در مهر ماه ایجاد شده بود، در پایان  5،111،111تنخواه گردانی كه با مبلغ  -50

 . عنوان بستانكار ثبت تجدید تنخواه گردان عبارت است از:می باشداسناد هزینه ریال  911، 111  نقد و

   0660666     ک بان (ب    006660666تنخواه گردان    (الف

   006660666انک      ب (د    0660666  گردان ه تنخوا (ج
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 ؤسسهمدر تنظيم صورت مغایرات بانكی كدام مورد ممكن است در صورت حساب بانكی منعكس شده، ولی در دفاتر  -55

  ؟نارددمنعكس 

 چک های معوق                     (ب سپرده بین راهی                              (الف

  واریزی مشتریان (د واریزی پایان وقت                          (ج

 ............................. صورت می گيرد؟هاي معوق در جهت رعایتشناخت هزینه -58

 شخصیت تفکیک فرض (ب شده تاریخیاصل بهای تمام (الف

 ها و درآمدهاتطابق هزینهاصل   (د فرض دوره مالی (ج

دریافت درآمد ثبت شده باشد و تا پایان سال ریال وصول و در حساب پيش 311،111نوبت آگهی  4اگر بابت پخش  -59

 چه حسابی و به چه مبلغ باید بدهكار گردد؟ یاصالحثبت براي ، نوبت پخش شده باشد 3فقط 

 000666      درآمد آگهی (ب  2200666  دریافت درآمدپیش  (الف

  ریال 2200666     درآمد آگهی (د   ریال 000666  دریافت درآمدپیش (ج

و در حساب پيش پرداخت  ریال پرداخت شده 011،111بابت اجاره یک ساله ساختمان مبلغ  5/9/92در تاریخ  -21

 كدام است؟ 29/52/92ثبت اصالحی آن در تاریخ   ،است اجاره ثبت گردیده

 بستانکار     2660666 پیش پرداخت اجاره  بدهکار   2660666  اجارههزینه  الف(

 بستانکار     2660666 هزینه اجاره بدهکار   2660666 پیش پرداخت اجاره ب(

 بستانکار     0660666 هزینه اجاره بدهکار   0660666 پیش پرداخت اجاره ج(

 بستانکار     0660666 پیش پرداخت اجاره بدهکار   0660666 هزینه اجاره د(
 

 .می شود ............. مانده اش  ؛بسته می شوددفتر كل حساب یک زمانی كه  - 25

  منتقل                  به دفتر معین  (ب               منتقل ه ترازنامهب (الف

    صفر  (د                            ل قبعد منت سالبه  (ج

مربوط  "هاي هر دوره باید از درآمدهاي همان دوره مالی كه در ایجاد آنها موثر بوده كسر گردد هزینه "عبارت  -22

  به كدام اصل از اصول حسابداري می باشد؟

                تحقق درآمد       (ب                      ثبات رویه               (الف

 اهمیت (د تطابق (ج

يت مربوط به كدام ویژگی و خصوص "عاري از اشتباه و تمایالت جانبدارانه با اهميت باشداطالعاتی كه  "عبارت  -23

 كيفی اطالعات حسابداري می باشد؟

 اتکا                ابلیتق (ب مربوط بودن           (الف

 خصوصیات صنعت (د قابلیت مقایسه       (ج
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 محدود كننده حسابداري می باشد؟ يها ميثاق اصول یابه كدام یک از مربوط زیر عبارت  -24

قع و از واصورت گيردكه درآمدها یا دارایی ها بيشتر  ويـاعمال قضاوت براي انجام برآورد به نح در شرایط ابهام،"

  ".هزینه ها یا بدهی ها كمتر از واقع ارایه  نشود

                فزونی منافع بر مخارج  ب(       اصل اهمیت (الف

 خصوصیات صنعت (د اصل محافظه کاری            ج(
 

 مهم ترین ویژگى یک نرم افزار حسابدارى خوب چيست؟ -25

 امنیت باال                        و برخوردارى ازسهولت استفاده  الف(

 به اطالعات مالی شرکت امکان دسترسی همه کارکنان داشتن  ب(

 داشتن حسابداران آشنا به کامپیوتر و نرم افزار حسابدارى      ج(

 به طور جداگانه مپیوترچند کا دراطالعات مشابه  ثبتامکان  د(
 

اگر ترازآزمایشی استخراج شده با استفاده از نرم افزارهاي حسابداري فقط شامل مانده حساب هاي دفتر كل باشد.  -20

 می گویند. اصطالحاً به آن ............. 

 ترازآزمایشی دو ستونی  (ب ترازنامه (الف

 ترازآزمایشی چهارستونی (د  تراز کل  (ج

تحت چه شرایطی می توان اطمينان حاصل نمود كه افراد غيرمسئول  ،در صورت استفاده از نرم افزارهاي حسابداري -25

 نداشته باشند؟توان اجراي برنامه را 

                                کردن رمز عبوروارد   (ب تعیین کاربر ارشد        (الف

 کد گذاری حساب ها (د ایجاد قفل سخت افزاری                                 (ج

= نوشته شود، پاسخ مربوطه كه در آن سلول نشان داده خواهد شد 0+24*4/2فرمول  Excelاگر در یک سلول  -28

 كدام گزینه است؟

                                      08 (ب                                     00 (الف

                       30  (د                                       36  (ج

 بيانار چيست؟ Excelدر نرم افزار  < >گر رابطه اي  عمل -29

 کوچک تر (ب بزرگ تر  (الف

 توان (د نامساوی  (ج

 ابتدا عالمت ............. را وارد كرده و سپس فرمول را تایپ می كنيم. اكسل براي درج فرمول در یک سلول -31

 ≠ (ب  ! (الف
 = (د : (ج
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ا كه به دليل نبود رابطه علت و معلولی ب هستند، ازجمله هزینه هایی ها در شركت فروشاغلب هزینه هاي اداري و   -35

 درآمد دوره و نبود منافع آتی آن، به عنوان ......................... شناسایی می شوند؟

 دورهمالی هزینه  (ب   دوره هایهزینه  (الف

 درآمدهاسایر  (د  هزینه های غیرعملیاتی (ج

این نوع مطالبات احتمال دارد سـوخت شـوند و به طور یقين سـوخت شدن آنها قطعی    »كدام گزینه درباره عبارت  -32

 درست است؟  «نشده است

 مطالبات غیرقابل وصول           (ب                            مطالبات قابل وصول        (الف

 الوصول مطالبات مشکوک (د                       مطالبات سوخت شده              (ج

صورت نارفته برقراري مجدد طلب در روش حذف مسـتقيم كه سـوخت و وصـول مجدد طلب در یک سـال      براي -33

 شود؟چه حسابی بستانكار می ،است

 موجودی نقد  (ب  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول (الف

 حسابهای دریافتنی  (د                                                      شده              درآمد بازیافت مطالبات سوخت (ج

 311،111به ترتيب  53×5در پایان سال دیسمانده حساب هاي دریافتنی و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول شركت پر -34

به عنوان  درصد مانده حساب هاي دریافتنی را 3 ،سالاین شركت در پایان اگر است. بستانكار ریال  2،111و بدهكار ریال 

 ، هزینه مطالبات مشكوک الوصول به چه مبلغی باید گزارش شود؟53×5صورت سود و زیان سال كند. درمنظور  ذخيره

  ریال    00666 (ب ریال   00666  (الف

 ریال 030666  (د  ریال  000666  (ج

 است، تحویل نشده ويبه انبار  پایان دوره مالیكه مالكيت آن به خریدار انتقال یافته ولی تا  سفارشات كاالاز  یبخش -35

 آن، گزارش می شود؟ ی ازبخش چهو خریدار  صورت مالیدر كدام 

 دارایی های جاری -ترازنامه   (ب بخش عملکرد                            –سود وزیان  (الف

 دارایی های ثابت -ترازنامه    (د  هزینه های عملیاتی –سود وزیان  (ج

 فروشنده دارد؟  ،خریدهاي خارجی حداكثر ریسک رابهاي در كدام روش پرداخت مربوط به  -30

 اعتبار اسنادی                (ب برات اسنادی                    (الف

 پیش پرداخت کامل          (د  امانیپرداخت   (ج

  811 واحد آنها ریال است. اگر ارزش بازار هر 851واحد به بهاي هر واحد  211شركت شيرازي  در موجودي كاال -35

 ریال باشد،  ارزش موجودي كاالي پایان دوره به روش اقل بهاي تمام شده و ارزش بازار چند ریال خواهد بود؟

 0060666   ب(   2860666   (الف

 0000666   (د 0860666   ج(
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 كدام گزینه از موضوعات پيچيده در تعيين تكليف مالكيت موجودي كاال در شركت هاي بازرگانی است؟ -38

 کاالی امانی شرکت نزد دیگران (ب کاالی امانی دیگران نزد شرکت (الف

 کاالی در راه (د  کاالی فروش رفته  (ج

 كدام آرتيكل بابت ثبت كاهش ارزش موجودي ها صحيح می باشد؟ -39

 بستانکار    کاهش ارزش موجودی ها  ذخیره بدهکار     ها   موجودی زیان کاهش ارزش الف(

 بستانکار       کاهش ارزش موجودی ها  زیان بدهکارکاهش ارزش موجودی ها      ذخیره ب(

 بستانکارکاالی پایان دوره                موجودی  اربدهک    بهای تمام شده کاالی فروش رفته ج(

 بستانکار  درآمد بازیافت کاهش ارزش موجودی ها  بدهکار   ذخیره کاهش ارزش موجودی ها   د(

استفاده از روش اولين صادره از آخرین وارده، بهاي تمام شده موجودي كاالي با توجه به اطالعات زیر در صورت  -41

 ؟ خواهد بودچند ریال  واحد موجودي 511با  پایان فروردین ماه

 خریدهاي فروردین ماه به شرح زیر می باشد: موجودي اول دوره و ميزان

 ریالبه  بهاي تمام شده هر واحد تعداد   واحد شرح  و تاریخ

 515 311 5/5موجودي 

51/5/5×53 411 551 

58/5/5×53 211 521 

28/5/5×53 511 555 

                     000066  ب(  080066 الف(

  030066 د(  000066 ج(

بدهكار این مبلغ در دفاتر به  ،ریال هزینه انجام شده است 3،111،111بابت تعميرات اساسی وسيله نقليه اي مبلغ    -45

 می گردد؟منظور  چه حسابی 

 هزینه تعمیرات                         ب( موجودی نقد الف(

 هزینه مالی                      د( وسیله نقلیه                            ج(

 8،011،111ریال بود با شرایط نسيه به مبلغ  8،111،111را كه قيمت نقدي آن  ماشين آالتییک مؤسسه تجاري  -42 

، در ثبت پرداخت نمود ریال 011،111و بابت نصب و راه اندازي آن  ریال 321،111بابت حمل آن  ،ریال خریداري

 به چه مبلغی بدهكار خواهد شد؟ ماشين آالتحساب  مالیروزنامه این رویداد 

  800660666 (ب  803260666 (الف

 800260666 (د  000260666 (ج
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كدام ریال باشد،  54،111 ریال و 22،511ترتيب بهتجهيزات و استهالک انباشته  تجهيزاتدر صورتی كه مانده حساب  -43

 ؟را نشان می دهد تجهيزاتارزش دفتري گزینه 

 ریال 000666   (ب ریال  80066 (الف

 لریا 300066  (د  ریال 220066  (ج

در صورتی  ،با اثاثه جدیدي معاوضه شدریال  251،111و استهالک انباشته ریال  511،111شـده  اي به بهاي تماماثاثه -44

در ثبت معاوضه . دوریال نقداً پرداخت ش 5،111،111 مبلغ همچنين وریال  551،111كه ارزش متعارف اثاثه واگذار شده 

 چند ریال است؟دارایی سود یا زیان معاوضه 

     0660666 (ب 0060666  (الف

 3060666 (د       0060666  (ج

 مانده نزولی با. استهالک ساالنه آن به روش ه استخریداري شد 5395در سال  ریال  111,811آالتی به مبلغ ماشين -45

 براي ثبت استهالک سال دومریال باشد  21،111چنانچه ارزش اسقاط دارایی مذكور شود. محاسبه می %25نرخ 

 ؟شود، چه حسابی و به چه مبلغ بستانكار می(29/52/5392)

 666,006      استهالک انباشته  ب( 666,006      هزینه استهالک الف(

 666,266       استهالک انباشته د( 666,266    استهالک  هزینه ج(
 روزنامه چه حسابی بدهكار می گردد؟ براي ثبت استهالک منابع طبيعی در دفتر -40

 هزینه استهالک                (ب                            هزینه نقصان (الف

 کاهش ارزشهزینه  (د استهالک انباشته                (ج
براي تامين بازپرداخت بدهی هاي بلندمدت یا خرید دارایی هاي ثابت اختصاص كه بخشی ازسود شركت  در زمانی -45

 این وجوه اصطالحاً ................ناميده می شود. ،یابد

  قانونیذخیره  (ب  دارایی های ثابت ذخیره استهالک (الف

               قانونیاندوخته  (د            اندوخته وجوه استهالکی (ج

ریال، جمع دارایی هاي ثابت مشهود پس از كسر  011،111اي  مؤسسهدر صورتی كه جمع دارایی هاي جاري  -48

ریال و  511،111ریال اسناد دریافتنی بلندمدت  211،111سرقفلی  : ریال و مانده حسابهاي 2،111،111استهالک انباشته 

 چقدر خواهد بود؟ جمع ترازنامه ،ریال گزارش شده باشد  51،111پيش دریافت درآمد 

     200860666  (ب     200060666  (الف

  200660666 (د   200060666 (ج

 .زمانی یک شركت واحد تجاري فرعی ناميده می شود كه ........... سهام عادي آن به شركت اصلی تعلق داشته باشد -49

 %06کمتر از  (ب  %06 از بیشتر  (الف

   بیشتر از (د  %06معادل  (ج
0
3
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 31،111 مبلغ بهسود تضمين شده  % 21 نرخریالی شهرداري را با  5،111مشاركت  اوراق برگ  31شركت ثامن -51

 عنوان و مبلغ بدهكار این رویداد مالی كدام است؟ ،هزینه كارمزد خریداري كرد ریال 5،111 با پرداخت ریال،

    360666   در اوراق مشارکتگذاری سرمایه  (الف

     300666  سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  (ب

 00666هزینه کارمزد    -  200666  سرمایه گذاری در اوراق مشارکت  (ج

 00666   هزینه کارمزد – 360666   سرمایه گذاری در اوراق مشارکت (د

 پرداخت شود؟ست كه ظرف یک سال مالی یا یک چرخه عملياتی باید ا ...................... تعهدي -55

 بدهی غیرجاری (ب  دیون رهنی (الف

 اوراق مشارکت (د بدهی جاری (ج

 كدام گزینه در قسمت بدهی هاي بلندمدت ترازنامه نمایش داده می شود؟ -52

  خسارت ناشی از محکومیت دعاوی (ب اسناد دریافتنی بلندمدت                                            (الف

 اوراق مشارکت پرداختنی (د ذخیره مالیات بردرآمد                                                (ج

ریال اعالم كرده است، اگر نرخ  21،111،111ان سود مشمول ماليات خود را یريشركت ام 5392در پایان اسفند  -53

 آرتيكل صحيح ماليات بردرآمد كدام گزینه خواهد بود؟ ،دباش %25ماليات بردرآمد

 006660666 مالیات بر درآمد پرداختنی 006660666 خالصه سود و زیان (الف

 206660666 مالیات بر درآمد پرداختنی 206660666 خالصه سود و زیان (ب

 006660666 خالصه سود و زیان 006660666 مالیات بر درآمدهزینه  (ج

 206660666 خالصه سود و زیان 206660666 بر درآمد پرداختنی مالیات (د

استفاده  مورد شركت عمليات در منظم طور به كه هستندطوالنی و موجودیت فيزیكی  عمر بای های .......... دارایی -54

 قرار می گيرند؟

 مشهود          نا دارایی های ثابت (ب                             دارایی های جاری         (الف

 سایر دارایی ها          (د                                  های ثابت مشهوددارایی  (ج

 چرا به نظر تحليل گران مالی نرخ سود ناخالص مفيدتر از مبلغ سود ناخالص است؟ -55

 محاسبه نرخ سودناخالص آسان تر از مبلغ سود ناخالص شرکت است. الف(

  زیان ناخالص و فروش خالص را بهتر بیان می کند. کیفی بین سود/ رابطه ب(

 نرخ سود ناخالص بیانگر نسبتی از سود به موجودی کاال را نشان می دهد. ج(

 در تصمیم گیری به سرمایه گذاران مالی شرکت به آن هاکمک می کند. د(
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 مرحله اي كاربرد دارد و نمایش داده می شود؟درآمد سود تضمين شده در كدام قسمت صورت سود و زیان چند  -50

 ناخالصمحاسبه سود  (ب                                      و زیان عملیاتی                   محاسبه سود  (الف

                                            محاسبه سود خالص (د محاسبه درآمدهای غیرعملیاتی  (ج

 .................است. جمع هزینه هاي عملياتی ي مورد استفاده براي تحليلمبنا ،تجزیه وتحليل عموديدر  -55

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته (ب فروش خالص (الف

 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش (د فروش ناخالص (ج

ریال دارایی ثابت بوده و جمع بدهی هاي  52،111،111ریال است كه  58،111،111پيام   مؤسسهجمع دارایی هاي  -58

 ریال است. سرمایه در گردش آن چند ریال است؟ 4،111،111 مؤسسهجاري 

   006660666 ب(     0006660666  (الف

   000660666  (د 206660666  ج(

 خالص بيانار چيست؟حاشيه سود در تجزیه و تحليل صورت هاي مالی   -59

 هر ریال فروش خالص است. خالص به ازایمعیاری از درصد کسب سود  (الف

 درصد کسب سود ناخالص به ازای هر ریال فروش ناخالص است. معیاری از (ب

 خالص است. خریدمعیاری از درصد کسب سود ناخالص به ازای هر ریال  (ج

 ناخالص است. خریدمعیاری از درصد کسب سود خالص به ازای هر ریال  (د
 

ریال موجودي كاالي اول دوره  21،111،111در صورتی كه بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش فروشااه سينا  -01

 است؟ریال باشد، دوره گردش موجودي كدام  59،111،111ریال و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  911،111

                                26 ب( 00  (الف
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