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  فصل اول

 پرسش     

بندي، تلخیص و حسابداري عبارت است از یک سیستم اطالعاتی که از طریق شناسایی، ثبت، طبقه -1
کنندگان از اطالعات حسابداري قرار اطالعات الزم را در اختیار استفاده ،گزارشگري رویدادهاي مالی

 دهد.می

  هاي مالیعملیات حسابداري                 گزارش          رویدادهاي مالی    

  

ها و سرمایه در آن ها، بدهیبه مثابه ظرفی است که اطالعات مربوط به هر کدام از دارایی :حساب -2
 شود.نگهداري می

 ،ي معامالتاموال، مطالبات و سایر منابع اقتصادي متعلق به یک مؤسسه که در نتیجه :دارایی -
عملیات مالی یا سایر رویدادها ایجاد شده و قابل تقویم به پول و دارا منافع آتی است، دارایی 

 شود.نامیده می

مالت و تعهداتی که یک مؤسسه در مقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معا :بدهی -
تحویل کاال، انجام دادن  ،رویدادهاي گذشته ناشی شده است و باید از طریق پرداخت پول

 شود.خدمت یا انتقال سایر اقالم دارایی تسویه شوند، بدهی نامیده می

 شود.سرمایه نامیده می ،هاي آنحق مالی مالک یا مالکان یک مؤسسه نسبت به دارایی:سرمایه -

ي اساسی حسابداري بر یکی از عناصر معادله رویدادهایی هستند که حداقل :رویدادهاي مالی -
 تأثیر بگذارند.

 ررور
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ها و سرمایه هاي بدهیها ماهیت بدهکار و حسابهاي مربوط به داراییحساب :هاماهیت حساب -
 ها مانده بدهکار دارند. ماهیت بستانکار دارند. درآمد مانده بستانکار و هزینه

باشد که براي آن سفته، چک یا برات مطالبات مؤسسه از دیگران می :نیهاي دریافتحساب -
 دریافت نشده است.

هاي مؤسسه به دیگران که بابت آن چک، سفته یا برات تحویل بدهی :هاي پرداختنیحساب -
 نشده است.

اسناد دریافتنی شامل مطالبات مؤسسه از دیگران که بابت آن سفته، چک یا  :اسناد دریافتنی -
 از شخص بدهکار دریافت شده است. برات

چک، سفته یا برات تحویل طلبکاران داده ها هایی که مؤسسه بابت آنبدهی :اسناد پرداختنی -
 است.

هایی که به منظور فروش و یا استفاده از آن در ساخت محصول یا مصرف دارایی :موجودي کاال -
 شود.ي خدمات نگهداري میآن براي ارائه

 کند.گذاري میشامل وجوه نقدي است که مالک در مؤسسه سرمایه :کي نقدي مالآورده -

به عنوان سرمایه  هایی غیر از وجوه نقداست که مالک یا مالکانشامل دارایی :ي غیرنقديآورده -
 کنند.وارد مؤسسه می

ها را که خدماتی به مشتریان ها و آموزشگاههتل ،هامؤسساتی نظیر تعمیرگاه :مؤسسات خدماتی -3
 گویند.نمایند، مؤسسات خدماتی میکنند و از این راه کسب درآمد میارائه می

که شکل مؤسساتی هستند که به خرید و فروش کاال اشتغال دارند بدون آن :مؤسسات بازرگانی -
 کاالي مورد مبادله را تغییر دهند.

- را تغییر شکل می هامؤسساتی را که مواد اولیه و کاالهایی را خریداري و آن :مؤسسات تولیدي -

 گویند.مؤسسات تولیدي می ،رسانندکنند و به فروش میدهند و یا به کاالي دیگري تبدیل می

ها کسب منافع مادي نباشد، اعم از مؤسساتی را که که هدف از تشکیل آن :مؤسسات غیرانتفاعی -4
نند، مؤسسات کنند وجهی دریافت کنند یا نککه در مقابل کاالها یا خدماتی که ارائه میآن

 .گویندغیرانتفاعی می

- اند، اعم از آنمؤسساتی هستند که با هدف کسب منافع مادي تشکیل شده :مؤسسات انتفاعی -

 که در مالکیت بخش عمومی باشند یا خصوصی.

مؤسساتی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت و مدیریت  :مؤسسات بخش عمومی -5
 گویند.ها هستند، مؤسسات بخش عمومی میدولتی یا شهرداريهاي و سازمان دولت، نهادها
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اي از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور رفع واحدهایی را که توسط عده :مؤسسات تعاونی -
هاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي اعضاء از طریق خودیاري، کمک و همکاري نیازمندي

 گویند.مؤسسات تعاونی میاند و در مالکیت اعضاء هستند، متقابل تشکیل شده

کلیه واحدهایی را که در مالکیت و مدیریت اشخاص حقیقی و  :مؤسسات بخش خصوصی -
 گویند.حقوقی خصوصی قرار دارند، مؤسسات خصوصی می

مالکی یا انفرادي متعلق به یک نفر باشد مؤسسه تک مؤسساتی را که مالکیت آن :مؤسسات انفرادي -6
 گویند.می

ها متعلق به بیش از یک نفر باشد مؤسسه چند مؤسساتی که مالکیت آن :مؤسسات چند مالکی -
 گویند.مالکی می

 شود.هاي برون سازمانی مرتبط میعمدتا به ثبت رویدادها و تنظیم گزارش :حسابداري مالی -7

گیري بهاي تمام شده کاالها و خدمات سر و کار دارد که به حسابداري بهاي تمام شده با اندازه -
 گویند.داري صنعتی هم میآن حساب

 شود.حسابداري مدیریت به تجزیه و تحلیل اطالعات حسابداري مربوط می -

 سازمانی.کنندگان برونسازمانی و استفادهکنندگان دروناستفاده -8

-ریزي، کنترل، هماهنگی و تصمیمسازمانی اطالعات حسابداري رابراي برنامهکنندگان دروناستفاده -9

 دهند.ي عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار میدربارههاي الزم گیري

هاي حسابداري بهاي تمام شده و حسابداري مدیریت محصول سیستم ،این گزارش به طور معمول -10
 است.

گران مالی و ها و مؤسسات اعتباري، تحلیلگذاران بالقوه، بستانکاران، بانکسهامداران، سرمایه -11
 .اجع مالی و اقتصادي دولتیهاي کارگري و مراتحادیه ،اقتصادي

 سیستم حسابداري مالی. -12

 سازمانی.کنندگان بروناستفاده -13

توان در پایان اجراي عملیات آن و به طور دقیق و قطعی، فقط می ،نتایج واقعی عملیات مؤسسه را -14
-ها تعیین کرد. اما استفادهو اجراي تعهدات و پرداخت بدهی هافروش داراییپس از وصول مطالبات،

کنند. بنابراین عمر توانند براي دریافت اطالعات تا آن زمان تأمل ندگاناز اطالعات مالی نمیکن
- شود و براي هر دوره گزارشتر تقسیم میهاي زمانی مساوي و کوتاهطوالنی یک مؤسسه به دوره

 شود.اي ارائه میهاي مالی جداگانه

عناصر معادله اساسی حسابداري تأثیر  رویدادهاي مالی رویدادهایی هستند که حداقل بر یکی از -15
 بگذارند.
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-ي حسابداري میشوند چرخهي مالی تکرار میعملیات حسابداري را که به طور پیاپی در هر دوره -16

 گویند.

ي حسابداري تهیه افتد یک سند حسابداري یا برگهبراي هر رویداد مالی که در مؤسسه اتفاق می -17
اي است که در آن هر کدام از ي حسابداري نوشتهبرگهشود. بنابراین سند حسابداري یا می

 شود.رویدادهاي مالی نوشته می

 ي عمومی.دفتر روزنامه -18

 ها یا اصول محدودکننده.مفروضات، اصول و میثاق -19

ي رویدادهایی هستند که اثر مالی داشته باشند و حداقل بر یکی از عناصر معادله :رویدادهاي مالی -20
بگذارند. رویدادهاي مالی مثل دریافت وام، خرید اثاثه به طور نقد، پرداخت اساسی حسابداري تأثیر 

 حقوق کارکنان و رویدادهاي غیرمالی مثل استخدام کارگر جدید و تغییر مدیرعامل جدید.

  

  :تمرین                    

 ؛رویداد مالی، افزایش دارایی و سرمایه :ي اولیهواریز وجه نقد به صندوق شرکت بابت سرمایه -1

و کاهش دارایی  )زمین(رویداد مالی، افزایش یک دارایی :خرید زمین به صورت نقد -
 ؛)دیگر(صندوق

حساب (و افزایش بدهی )رویداد مالی، افزایش دارایی(ساختمان :خرید ساختمان به صورت نسیه -
 ؛)پرداختنی

حساب (و کاهش دارایی )صندوق(زایش داراییرویداد مالی، اف :دریافت طلب از بدهکاران -
 ؛)دریافتنی

 ؛)ساختمان(و کاهش دارایی )خودرو(مالی،افزایش داراییرویداد  :معاوضه ساختمان با خودرو -

 رویداد غیرمالی؛ :تغییر مدیرعامل شرکت -

حساب (و کاهش بدهی )صندوق(رویداد مالی، کاهش دارایی :پرداخت حقوق کارکنان -
 ؛)پرداختنی
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حساب (رویداد مالی، افزایش دارایی :وجه نقد از صندوق شرکت به حساب بانکی شرکتواریز  -
 ؛)صندوق(و کاهش دارایی)بانک

و  )(حساب بانکرویداد مالی، کاهش دارایی :برداشت مالک شرکت براي مصارف شخصی -

 ؛)برداشت(کاھش سرمایھ
و کاهش  )ریافتنیحساب د(رویداد مالی، افزایش دارایی:کارکنانپرداخت قرض به یکی از  -

 ؛)صندوق(دارایی

حساب (و افزایش بدهی )صندوق(رویداد مالی، افزایش دارایی :دریافت قرض از یک شرکت دیگر -
 ؛)پرداختنی

 ؛)وام پرداختنی(و افزایش بدهی )صندوق(رویداد مالی، افزایش دارایی :دریافت وام  از بانک -

و کاهش  )حساب دریافتنی(رویداد مالی، افزایش دارایی :دادن قرض به به شرکت دیگر -
 ؛)دارایی(صندوق

و کاهش  )صندوق(رویداد مالی، افزایش دارایی :پس گرفتن قرض داده شده به دیگران -
 ؛)حساب دریافتنی(دارایی

وام (و کاهش بدهی )صندوق(رویداد مالی، کاهش دارایی :پرداخت قسط وام دریافتی از بانک -
 ؛)پرداختنی

و کاهش  )صندوق(رویداد مالی، کاهش دارایی :پرداخت قرض دریافتی از دیگرانباز -
 .)حساب پرداختنی(بدهی

2-   

  سرمایه  هابدهی  هادارایی  مورد
1  000/2200  000/850  000/1350  
2  000/000/14  000/800/6  000/7200  
3  000/000/38  000/000/24   000/000/14  
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  :مسائل              

1-  

  سرمایه   ها بدهی  ها دارایی  رویدادهاي مالی
بابت سرمایه  ریال 000/3500آقاي رستمی مبلغ 

  اولیه به صندوق مؤسسه واریز نمود. 
000/3500+  0  000/3500+  

ریال به طور  000/280یک دستگاه آپارتمان به مبلغ 
  نقد خریداري شد. 

000/280+  
000/280-  

0  0  

ریال به طور  000/98دوقطعه زمین هر کدام به مبلغ 
  نقد خریداري شد. 

000/196+  
000/196-  

0  0  

ریال به  000/75سه دستگاه خودرو به مبلغ هر کدام 
  طور نقد خریداري شد. 

000/225+  
000/225-  

0  0  

ریال به  000/70مقداري اثاثه اداري جمعا به مبلغ 
  طور نقد خریداري شد. 

000/70+  
000/70-  

0  0  

ریال به  000/75یک دستگاه از خودروها به مبلغ 
  فروش رسید و وجه آن به طور نقد دریافت شد. 

000/75+  
000/75-  

0  0  

  0  +000/200  +000/200  ریال وام از بانک ملی دریافت شد.  000/200مبلغ 
ریال  به صورت قرض به یکی از  000/20مبلغ 

  کارکنان شرکت پرداخت شد.
000/20+  000/20+  0  

ریال به صورت قرض از شرکت ج  000/40مبلغ 
  دریافت شد.

000/40+  000/40+  0  

ریال از وجه قرض داده شده به یکی از  000/15
  کارکنان توسط نامبرده به صندوق شرکت واریز شد. 

000/15+  
000/15-  

0  0  

  0  -000/30  -000/30  ریال از بدهی شرکت ج پرداخت شد.  000/30مبلغ 
  

  



٨ 
 

2-  

  جواب  مورد
  شود.ریال بستانکار می 000/650ها مبلغ دارایی  1
  شود.ریال بدهکار می 000/50ها مبلغ دارایی  2
  شود. ریال بدهکار می 000/130ها مبلغ دارایی  3
  شود. ریال بدهکار می 000/100ها مبلغ بدهی  4
  شود.ریال  بدهکار می 000/50ها مبلغ بدهی  5
  شود.ریال بدهکار می 000/100مبلغ ها بدهی  6
  شود. ریال بدهکار می 000/200سرمایه مبلغ   7
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  81
  شود.ریال بستانکار می 000/500/3سرمایه مبلغ   9

  

 

  :ايگزینههاي چهارپرسش
  الف  -5  الف  -4  الف  -3  ج -2  الف -1
  د  -10  د  -9  الف  -8  د  -7  ج -6

  -----2 -15  د -14  ج -13  د -12  ج -11
  

  

  

  

  

  

                                                             
  اطالعات ارائه شده اشتباه است.  -1
  ها نیست.گذاري مجدد است که در هیچ کدام از گزینهجواب صحیح سرمایه -2
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  فصل دوم

  پرسش:        
 شود.اي است که در آن آثار مالی یک یا چند رویداد مالی نوشته میسند حسابداري نوشته -1

توان براي شود. اما در بعضی شرایط میمعموال براي هر رویداد مالی یک سند حسابداري صادر می -2
رویداد مالی مرتبط با هم در چند رویداد مالی یک سند حسابداري صادر کرد. مثال اگر یک یا چند 

 شود.ها یک سند حسابداري صادر مییک تاریخ اتفاق افتاده باشند، بري آن

ي سمت راست ، نام حسابی که بدهکار شده است در ستون شرح، در اولین سطر و در ابتداي حاشیه -3
شرح ، نام متر از حاشیه سمت راست ستون سانت 2تر و با فاصله شود و در سطر پاییننوشته می

 شود.حساب بستانکار نوشته می

شوند: دفاتر رسمی یا قانونی که شامل دفتر روزنامه و دفتر دفاتر حسابداري به دو گروه تقسیم می -4
 باشد.ها دفتر معین میترین آنکل هستند و دفاتر غیررسمی یا کمکی که مهم

الی مؤسسه به ترتیب تاریخ وقوع ي معامالت و عملیات مدفتر روزنامه عمومی، دفتري است که کلیه -5
 شود.در آن ثبت می

شود. در دفتر کل نگهداري میهاي یک مؤسسه  به تفکیک در آن دفتر کل: دفتري است که حساب -6
شود و تمام اقالم بدهکار و بستانکار اي در نظر گرفته میها صفحات جداگانهبراي هر کدام از حساب

 شود.ي مربوطه در دفتر کل نوشته میدر صفحه هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و

التفاوت جمع اقالم بدهکار و بستانکار ثبت گیري هر حساب دفتر کل کافی است که مابهبراي مانده -7
 شود.ي حساب نامیده میالتفاوت ماندهي در آن حساب را تا آن مقطع محاسبه نمود. این مابهشده

- می هاي دفتر کل است که معموال در پایان هر ماه تهیهي حسابتراز آزمایشی فهرستی از مانده -8

 شود.

 اثبات تساوي اقالم بد و بس دفتر کل؛ -9

  هاي مالی پایان دوره.فراهم آوردن اطالعات الزم براي تهیه گزارش
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شود. به طور هاي دفتر کل در آن نوشته میدفتر معین دفتري است که اجزاي هر کدام از حساب -10
هاي دفتر کل که داراي چندین زیرمجموعه هستند دفتر معین ز حسلبکلی براي آن دسته ا

 شود.نگهداري می

  تمرین:     

  

1-   

  سند حسابداري

   1شماره: 

 2/10/1389تاریخ: 

    

 

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/820    صندوق

  
  

  000/820      سرمایه

      جمع: هشتصد و بیست هزار ریال 
  حساب صندوق بابت سرمایه اولیه شرکتشرح: واریز به 

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
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 : مؤسسه حمیديدفتر روزنامه

  

  سرمایه
  000/820  

 
  

  سند حسابداري                                       -2

   2شماره: 

                                     تاریخ:

  

  

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  صندوق    2/10/89

  سرمایه                          
  واریز به حساب صندوق بابت سرمایه اولیه 

000/820     
000/820  

  صندوق
000/820    

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/870    وسایل نقلیه

  
  

  000/870      صندوق

      جمع: هشتصد و هفتاد هزار ریال 
  خرید یک دستگاه خودرو به صورت نقدشرح: بابت 

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
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  دفتر روزنامه: مؤسسه ندا

  

  

  

  

  

  مؤسسه توانگر سند حسابداري: -3

  

  دفتر روزنامه مؤسسه توانگر

  

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  وسایل نقلیه   

  صندوق                         
  بابت خرید یک دستگاه خودرو به صورت نقد 

000/870     
000/870  

  
  وسایل نقلیه

000/870    
  صندوق

  000/870  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/170    صندوق

  
  

  000/170      حساب پرداختنی 

  شرح: بابت دریافت قرض از مؤسسه توانا

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  صندوق    2/10/89

  حساب پرداختنی                          
  بابت دریافت قرض از مؤسسه توانا 

000/170    
000/170  
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  :مؤسسه توانا -4

  

  مؤسسه توانا دفتر روزنامه

  
  

  صندوق 
  000/170  

  

  صندوق
000/170    

  حساب پرداختنی 
  000/170  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/170    حساب دریافتنی 

  
  

  000/170      صندوق

      جمع:صد  و هفتاد هزار ریال 
  شرح: بابت پرداخت قرض به مؤسسه توانگر

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  حساب دریافتنی   

  صندوق                         
  بابت پرداخت قرض به مؤسسه توانگر 

000/170     
000/170  

  
  

  حساب دریافتنی 
000/170    
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  مؤسسه توانگر: -5

   سند حسابداري

  

  
  

  دفتر روزنامه مؤسسه توانگر:

  
  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/130    حساب پرداختنی 

  
  

  000/130      صندوق

      جمع:صد  و سی هزار ریال 
  شرح: بابت پرداخت مبلغی از طلب مؤسسه توانا

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  حساب پرداختنی    

  صندوق                         
   مبلغی از طلب مؤسسه توانابابت پرداخت 

000/130     
000/130  

  
  صندوق

  000/130  

  حساب پرداختنی 
  صندوق    000/130

  000/130  



١۵ 
 

  مؤسسه توانا: -6

  سند حسابداري

    

  مؤسسه توانا: دفتر روزنامه

  

  

  
  
  
  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/130    صندوق

  
  

  000/130      حساب دریافتنی  

      جمع: صد و سی هزار ریال 
  شرح: بابت دریافت طلب از مؤسسه توانگر

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  صندوق    2/10/89

  حساب دریافتنی                           
  بابت دریافت طلب از مؤسسه توانگر 

000/130    
000/130  

  حساب دریافتنی  
  
  

000/130  
  صندوق   

000/130    
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  مؤسسه مهتاب: -7

 سند حسابداري:

  
  مؤسسه مهتاب: روزنامهدفتر 

  
  

    پرداختنی حساب 
  000/60  

  
  
  
  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/240    اثاثه اداري

  
  

  صندوق
    حساب پرداختنی 

    000/180  
000/60  

       دویست و چهل هزار ریال جمع: 
  خرید اثاثه اداريشرح: بابت 

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
   اثاثه اداري   2/10/89

  صندوق                          
  حساب پرداختنی                         

   خرید اثاثه اداريبابت 

000/240    
000/180  
000/60  

  اثاثه اداري
000/240    

  صندوق
  000/180  
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  مؤسسه مهتاب: -8
  سند حسابداري :

  
  مؤسسه مهتاب: دفتر روزنامه

  

  صندوق   
  000/60  

  

  

  

  

  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/60    حساب پرداختنی 

  
  

  000/60      صندوق  

      جمع: شصت هزار ریال 
  شرح: بابت پرداخت بدهی مربوط به خرید خودرو

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  حساب پرداختنی     2/10/89

  صندوق                           
  به خرید خودرو بابت پرداخت بدهی مربوط

000/60    
000/60  

  حساب پرداختنی 
000/60    
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  مؤسسه مهران: -9

  سند حسابداري :

  مؤسسه مهران: دفتر روزنامه

  

  صندوق   
  000/430  

  هاي دریافتنیدفتر معین حساب 

  نام حساب:آقاي محمدي

شماره سند 
  حسابداري 

تشخی  بستانکار   بدهکار   عطف  شرح   تاریخ
  ص

  مانده

بابت پرداخت وجه به آقاي     
  محمدي

  000/120  بدهکار     000/120  

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    000/430    حساب دریافتنی 

  
  

  000/430      صندوق  

      جمع: چهارصد و سی هزار ریال 
  ، آقاي محمدي و خانم امیريشهاب مؤسسهشرح: بابت پرداخت وجه به 

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  حساب دریافتنی      2/10/89

  صندوق                           
وجه به مؤسسه شهاب، آقاي محمدي و بابت پرداخت 

  خانم امیري

000/430    
000/430  

  حساب دریافتنی 
000/430    
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  نام حساب: خانم امیري

شماره سند 
  حسابداري 

تشخی  بستانکار   بدهکار   عطف  شرح   تاریخ
  ص

  مانده

بابت پرداخت وجه به خانم     
  امیري

  000/80  بدهکار     000/80  

  

  نام حساب:مؤسسه شهاب

شماره سند 
  حسابداري 

تشخی  بستانکار   بدهکار   عطف  شرح   تاریخ
  ص

  مانده

بابت پرداخت وجه به     
  مؤسسه شهاب

  000/230  بدهکار     000/230  

  

                                  مؤسسه مهران: -10   
  سند حسابداري

  
  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب

    000/280    صندوق  
  000/280      حساب دریافتنی                         

      جمع: دویست و هشتاد هزار ریال 
  شرح: بابت دریافت مقداري از طلب مؤسسه شهاب، آقاي محمدي و خانم امیري

  کننده: .......................................تهیه کننده: ...............................     تأیید کننده: ....................................    تصویب 
    

  مؤسسه مهران: دفتر روزنامه
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  صندوق    
  حساب دریافتنی                                 

بابت دریافت مقداري از طلب مؤسسه شهاب، آقاي 
  محمدي و خانم امیري

000/280     
000/280  
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  مؤسسه بهروز: -11

  سند حسابداري

  

  مؤسسه بهروز: دفتر روزنامه

  
  
  
  

  حساب دریافتنی
  000/280  

  صندوق
000/280    

  بستانکار  بدهکار  مبلغ جزء  شرح  کد حساب
  
  

    600/24    برداشت 

  
  

  600/24      صندوق  

      جمع: بیست و چهار هزار و ششصد ریال 
  شرح: بابت برداشت مالک براي مصارف شخصی

  ...................تهیه کننده: ..............................        تأیید کننده: ....................................     تصویب کننده: ........ 
  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ 
  برداشت   2/10/89

  صندوق                           
  برداشت مالک جهت مصارف شخصیبابت 

600/24    
600/24  
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  مسائل:              

1-   

  مؤسسه حسینی

  دفتر روزنامه

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق    2/11/89

  سرمایه                           
  گذاري اولیهبابت سرمایه

000/780    
000/780  

  وسایل نقلیه   6/11/89
  صندوق                        

  حساب پرداختنی       
  بابت خرید وسایل نقلیه  

000/460    
000/310  
000/150  

  حساب دریافتنی   7/11/89
  صندوق                         

  بابت پرداخت قرض به مؤسسه یگانه

000/90    
000/90  

  اثاثه اداري   16/11/89
  صندوق                        

  بابت خرید اثاثه اداري به صورت نقد

000/40    
000/40  

  برداشت 
600/24    

  صندوق   
  600/24  
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  حساب پرداختنی   19/11/89
  صندوق                       

  پرداخت بدهی مربوط به خرید خودرو

000/30    
000/30  

  صندوق    28/11/89
  حساب دریافتنی                     

  یگانهدریافت طلب از مؤسسه 

000/70    
000/70  

  000/470/1  000/470/1    جمع
  

  
  

 دفتر کل                                    -2

  1نام حساب: صندوق                                          صفحه:
شماره 
سند 

  حسابداري
  مانده  تشخیص  بستانکار  بدهکار  عطف  شرح  تاریخ

واریز به صندوق بابت   2/11/89  1
  000/780  بدهکار    000/780    اولیه سرمایه

  000/470  بدهکار  000/310      خرید وسایل نقلیه  6/11/89  2

پرداخت قرض به مؤسسه   7/11/89  3
  000/380  بدهکار  000/90      یگانه

  000/340  بدهکار  000/40      خرید اثاثه اداري  16/11/89  4

پرداخت بدهی خرید   19/11/89  5
  000/310  بدهکار  000/30      خودرو

  000/380  بدهکار    000/70    دریافت بخشی از طلب  28/11/89  6
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  مؤسسه حسینی 

  تراز آزمایشی 

  29/12/89در تاریخ 

  مانده بستانکار   مانده بدهکار   نام حساب 
    000/380  صندوق 

    000/20  حساب دریافتنی 
    000/40  اثاثه اداري
    000/460  وسایل نقلیه

  000/120    حساب پرداختنی 
  000/780    سرمایه 
  000/900  000/900  جمع 

  

  

  

  

  سرمایه 
  000/780  

  وسایل نقلیه
000/460    

  اثاثه اداري
000/40    

  حساب پرداختنی 
000/30  000/150   

  
000/120  

  حساب دریافتنی  
000/90  

  
000/20  

000/70  
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 الف)   -3

  شکوفه:مؤسسه دفتر روزنامه 
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  صندوق   2/9/89
  سرمایه                    

واریز به حساب مؤسسه بابت سرمایه 
  اولیه  

000/820    
000/820  

  وسایل نقلیه   6/9/89
  صندوق                     
  حساب پرداختنی                     

  خرید یک دستگاه خودرو

000/480    
000/420  

000/60  

  صندوق   9/9/89
  حساب پرداختنی                    

  بابت دریافت قرض از مؤسسه تابان

000/180    
000/180  

  حساب پرداختنی   11/9/89
  صندوق                      

  پرداخت بخشی از بدهی خرید خودرو 

000/60    
000/60  

  اثاثه اداري   14/9/89
  صندوق                      
  حساب پرداختنی                      

  بابت خرید اثاثه اداري

000/160    
000/90  
000/70  

  حساب پرداختنی   18/9/89
  صندوق                       

  بابت پرداخت بخشی از مؤسسه تابان

000/120    
000/120  

  000/820/1  000/820/1    جمع
  

  ب) 

                           
  سرمایه 

  000/820  
  وسایل نقلیه

000/480    
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  مؤسسه شکوفه

  تراز آرمایشی

30/9/89  

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    000/310  صندوق 
    000/160  اثاثه اداري

    000/480  وسایل نقلیه 
  000/130    حساب پرداختنی 

  000/820    سرمایه 
  000/950  000/950  جمع

  

  دفتر روزنامه مؤسسه ب  -4

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  صندوق   1/2/81

  سرمایه                       
  به مؤسسه بابت سرمایه اولیهواریز 

000/760/4    
000/760/4  

  وسایل نقلیه   8/2/81
  صندوق                      
  حساب پرداختنی                       
  بابت خرید خودرو

000/400/2    
000/750/1  

000/650  

  اثاثه اداري
  حساب پرداختنی      000/160

000/60  
000/120  

000/60  
000/180  
000/70  

  
000/130  

  صندوق 
000/820  
000/180  

  
  
  

000/310  

000/420  
000/60  
000/120  
000/90  
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  حساب دریافتنی    21/2/81
  صندوق                       

  کارکنانپرداخت وام به یکی از 

000/410    
000/410  

  صندوق   25/2/81
  حساب پرداختنی                     

  دریافت قرض از شرکت الف

000/890    
000/890  

  صندوق   26/2/81
  حساب دریافتنی 
  وسایل نقلیه                      

  بابت فروش یک دستگاه خودرو

000/760  
000/40  

  
  

000/800  

  ساختمان   27/2/81
  صندوق                          
  حساب پرداختنی                          

  بابت خرید ساختمان 

000/780/2    
000/810/1  

000/970  

  صندوق   28/2/81
  حساب دریافتنی                         

  دریافت طلب از یکی از کارکنان

000/300    
000/300  

  حساب پرداختنی   28/2/81
  صندوق                       

  پرداخت بخشی از بدهی شرکت الف 

000/650    
000/65028/2/81  

  برداشت  28/2/81
  صندوق                         

  برداشت مالک جهت مصارف شخصی

400/18    
400/18  

   
  برداشت

400/18    
  ساختمان

  سرمایه     000/780/2
  000/760/4  

  حساب دریافتنی 
000/410  
000/40  

  
000/150  

000/300  

  حساب پرداختنی 
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  مؤسسه ب 

  تراز آزمایشی

31/2/81  

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    600/071/2  صندوق 

    000/150  حساب دریافتنی 
    000/600/1  وسایل نقلیه 

    000/780/2  ساختمان
    400/18  برداشت 

  000/860/1    حساب پرداختنی 
  000/760/4    سرمایه 

  000/620/6  000/620/6  جمع
  

  

000/650  000/650   
000/890  
000/970   

  
  000/860/1  

  وسایل نقلیه 
000/400/2  

  
000/600/1  

000/800  

  صندوق 
000/760/4  
000/890  
000/760  
000/300  

  
  

600/071/2  

000/750/1  
000/410  
000/810/1  
000/650  
400/18  
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5-      
  شرکت کوهسار 

  تراز آزمایشی
29/12/82   

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    000/80  حساب دریافتنی 

    000/850  اثاثه اداري
    000/140  وسایل نقلیه 
    000/210  ساختمان 

    000/920  زمین 
  000/120    حساب پرداختنی 
  000/70    اسناد پرداختنی 

  000/010/2    سرمایه 
  000/200/2  000/200/2  جمع

  
  
  

6-     
  مؤسسه جدفتر روزنامه 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی   الف 

  صندوق                          
پرداخت وجه به شرکت الف،ب و خانم 

  سجادي

000/580    
000/580  

  صندوق   ب 
  حساب دریافتنی                      

  بابت دریافت بخشی از طلب

000/430    
000/430  
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  اي:چهار گزینهسؤاالت 
1-  
  الف-5  ج-4  ب-3  ج-2  الف-1
  ب-10  د-9  ب-8  ج-7  ب-6

  الف-15  ج-14  د-13  ج-12  د-11
  د-20  ب-19  الف-18  د-17  ب-16
        الف-22  ب-21
  
  
  

  صندوق 
000/430  000/580  

   حساب دریافتنی 
000/580  000/430  

000/150    

  دفتر معین(شرکت ب) 
000/230  000/170  

000/60    

  دفتر معین(خانم سجادي)
000/140  000/80  

000/60    

  دفتر معین(شرکت الف )
000/210  000/180  

000/30    
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  فصل سوم: 

  پرسش:  
ترین ترین محصول سیستم اطالعاتی حسابداري است و تهیه آن یکی از اصلیهاي مالی مهمصورت -1

ي مالی ي تمام عملیات حسابداري در پایان هر دورهرود. نتیجه و خالصهحسابداران به شمار میوظایف 
 هاي مالی اساسی عبارتند از : شود. صورتهاي مالی اساسی ارائه میدر قالب صورت

 صورت سود و زیان  -

 صورت تغییرات سرمایه  -

 ترازنامه -

 صورت گردش وجوه نقد. -

ي مالی با هم مقابله هاي یک دورهعملیات یک مؤسسه باید درآمدها و هزینهگیري نتایج براي اندازه -2
گیرد صورت سود و ي مالی درآن صورت میهاي یک دورهي درآمدها و هزینهشوند. به گزارشی که مقابله

 زیان گویند .

 تراز آزمایشی اصالح شده. -3

 دهد.ي مالی نشان میطی دورهصورت حساب سرمایه گزارشی است که تغییرات سرمایه مؤسسه را در  -4

ترازنامه گزارشی است که اطالعات مربوط به منابع اقتصادي ، تعهدات اقتصادي و حق مالی صاحب  -5
دهد و ها و سرمایه واحد جاري در یک زمان مشخص نشان میها، بدهیسرمایه را از طریق گزارش دارایی

 شود.از روي ترازآزمایشی اصالح شده نوشته می

 شوند.ها به ترتیب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد گزارش مینامه داراییدر تراز -6

 شوند.بندي و گزارش میها بر اساس زمان سررسید طبقهدر ترازنامه بدهی -7

 شود. ها آورده میهاي داراییدر سمت راست ترازنامه حساب -8

 د.شوها و سرمایه آورده میهاي بدهیدر سمت چپ ترازنامه حساب -9
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ها در سمت دهنده معادله اساسی حسابداري است، چرا که باید جمع داراییترازنامه به نوعی نشان-10
  ها و سرمایه در طرف چپ مساوي باشد.راست با جمع بدهی

  

  تمرین:
  
1-       

  مؤسسه خدماتی ندا
  صورت سود و زیان

29/12/1387  
  

   000/280/1درآمد خدمات                                                                               
  ها:شود هزینهکسر می

   000/420هزینه حقوق                        
   000/70هزینه ایاب و ذهاب                
   000/90هزینه تعمیرات                     
   000/180هزینه آب و برق و سوخت        

  000/760ها                                                                                جمع هزینه
  

   000/520سود خالص                                                                                  
  
  
 

 درآمد  =ها هزینه +سود خالص  = 000/780 + 000/220 = 000/100              -2
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3-      
  مؤسسه خدماتی صبا

  صورت سرمایه 
29/12/1388   

 
  
 

 سرمایه پایان دوره  =سرمایه ابتداي دوره  +سود خالص دوره  +گذاري مجدد سرمایه –برداشت    -4

    000/840 = 000/670 +سود خالص  + 000/120 – 000/90              
  سود خالص  = 000/140                                      

  
 سرمایه پایان دوره  =سرمایه ابتداي دوره  +گذاري مجدد سرمایه +سود خالص دوره           -5

    000/220 =  0 + 000/74 +سود خالص                               
  سود خالص  = 000/146                                          

6-     
  مؤسسه سبحان 

  ترازنامه 
29/12/87   

  ها:دارایی
   000/170  وجوه نقد                         

   000/120   دریافتنی                حساب 
   000/80  اسناد دریافتنی                   

   000/160اثاثه اداري                          
   000/230   وسایل نقلیه                     

  ها:بدهی
   000/90هاي پرداختنی            حساب

   000/80اسناد پرداختنی                   
  
  

   000/590سرمایه                              
  000/760جمع                                   000/760                               جمع 

   000/800/1سرمایه مؤسسه در ابتداي سال                                                          
     000/320گذاري مجدد صاحب سرمایه                                   شود: سرمایهاضافه می
        000/720                                                      88شود سود خالص سال اضافه می
  )        000/60شود: برداشت                                                                      (کسر می

  
                                         000/780/2مانده حساب سرمایه در پایان سال                                                    
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 بدهی =دارایی  –سرمایه  = 000/460/1 – 000/800 = 000/660                -7

   
8-     

  مؤسسه سپهر 
  ترازنامه 

29/12/87   
  ها:دارایی

   000/128وجوه نقد                            
   000/840هاي دریافتنی              حساب

   000/600اسناد دریافتنی                     
   000/260اثاثه اداري                           

  ها:بدهی
   000/570هاي پرداختنی                 حساب

   000/300اسناد پرداختنی                        
  

   000/958           سرمایه                        
  000/828/1جمع                                      000/828/1جمع                                  
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  مسائل:
1-    

  مؤسسه عدالت 

  صورت سود و زیان 

29/12/1386   

   000/970درآمد ارائه خدمات                                                                      
   000/240درآمد اجاره                                                                               
   000/210/1جمع درآمدها                                                                             

  ها:شود هزینهکسر می
   000/480هزینه حقوق                     
   000/260هزینه آب و برق                 
   000/180هزینه تلفن                       

   000/40قه                هاي متفرهزینه
  ) 000/960ها                                                                             (جمع هزینه

  000/250سود خالص                                                                               
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2- 

  مؤسسه حمیدي 
  صورت حساب سرمایه 

29/12/88   
   000/500/8مانده حساب سرمایه ابتداي سال                                                        

   000/500/1گذاري مجدد                                                     شود: سرمایهاضافه می
   000/200/3                                                     88شود: سود خالص سال اضافه می
  ) 000/050/1شود: برداشت                                                                      (کسر می

   000/150/12سرمایه پایان دوره                                                                           
                  

  
  
  

3-    

  مؤسسه تابان 
  ترازنامه 

29/12/86   
  ها:دارایی

   000/248صندوق                                 
   000/372حساب دریافتنی                      
  000/210اسناد دریافتنی                        
   000/246اثاثه اداري                             
   000/334وسایل نقلیه                          

  ها:بدهی
   000/326هاي پرداختنی                   حساب

   000/147اسناد پرداختنی                          
  

   000/937سرمایه                                    

  000/410/1جمع                                       000/410/1                                 جمع  
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  4-    

  مؤسسه خاوران 
  صورت سود و زیان 

30/12/87   
   000/998درآمد ارائه خدمات                                                                          

  ها شود: هزینهکسر می
   000/260هزینه حقوق                        
   000/110هزینه تعمیرات                     
   000/60هزینه آب وبرق                     
    000/48هزینه اجاره                          

   000/478                             ها                                                      جمع هزینه
   000/520سود خالص                                                                                      

  

  

5-        

  مؤسسه خاوران 
  صورت حساب سرمایه 

30/12/87   
   000/470                                                                      3مانده حساب سرمایه 

  520/ 000شود: سود خالص                                                                اضافه می
  ) 000/60(     شود: برداشت                                                                کسر می

   000/930سرمایه پایان دوره                                                                          
  

  

  

  

                                                             
 .گیردهاي مجدد انجام شده طی دوره را نیز در برمیگذاريمانده حساب سرمایه در تراز آزمایشی اصالح شده، سرمایه - 3
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6-   

  مؤسسه خاوران 
  ترازنامه

30/12/87   
  ها:دارایی

   000/420    وجوه نقد                          
   000/340     هاي دریافتنی           حساب

   000/230     اسناد دریافتنی                  
   000/320    اثاثه اداري                         
    000/270     وسایل نقلیه                      

  ها:بدهی
   000/310   هاي پرداختنی               حساب

   000/140      مدت      اسناد پرداختنی کوتاه
   000/200    اد پرداختنی بلندمدت          اسن
  

   000/930     سرمایه پایان دوره                  
  000/580/1جمع                                         000/580/1جمع                                  

  
  

  مؤسسه شکوفه                                                     -7

  صورت سود و زیان 
29/12/88  

   000/880درآمد ارائه خدمات                                                                  
  ها شود: هزینهکسر می

   000/408هزینه حقوق                    
   000/72هزینه آب و برق                

   000/140      هزینه اجاره               
   000/92هاي متفرقه              هزینه

   000/712ها                                                                         جمع هزینه
  000/168سود خالص                                                                            
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  مؤسسه شکوفه 
  صورت حساب سرمایه 

29/12/88   
   000/720مانده حساب سرمایه                                                               

   000/168شود: سود خالص                                                        اضافه می
  ) 000/70شود: برداشت                                                             (کسر می

    000/818سرمایه پایان دوره                                                                  
  
  
  
  

  مؤسسه شکوفه
  ترازنامه 

29/12/88   
  ها:دارایی

   000/374وجوه نقد                                 
   000/195حساب دریافتنی                        
   000/246اسناد دریافتنی                          
   000/187اثاثه اداري                               
   000/410زمین                                     

  ها:بدهی
   000/364هاي پرداختنی                 سابح

   000/230اسناد پرداختنی                        
  

   000/818سرمایه پایان دوره                     

  000/412/1جمع                                      000/412/1جمع                                    
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  مؤسسه شفق                                                  -8

  صورت سود و زیان 
29/12/86   

   000/487درآمد ارائه خدمات                                                                           
  هاشود: هزینهکسر می

   000/247هزینه حقوق                             
   000/72هزینه آب و برق                         
   000/67هزینه تلفن                               
   000/182هزینه اجاره                              

  ) 000/568ها                                                                                 (جمع هزینه
  )000/81خالص                                                                                     ( زیان

  
  

  مؤسسه شفق 
  صورت حساب سرمایه 

29/12/86   
   000/770مانده حساب سرمایه                                                               

  ) 000/81(                                                    شود: زیان خالص     کسر می
  ) 000/37شود: برداشت                                                             (کسر می

  000/652سرمایه پایان دوره                                                                  
  

  مؤسسه شفق 
  ترازنامه

29/12/86  
  ها:دارایی

   000/298صندوق                                        
   000/376ها و اسناد دریافتنی                حساب

   000/182اثاثه اداري                                    
   000/222وسایل نقلیه                                  

  ها: بدهی
   000/426ها و اسناد پرداختنی              حساب

  
   000/652سرمایه پایان دوره                         

  000/078/1جمع                                          000/078/1جمع                                         
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  دفتر روزنامه مؤسسه احمدي -9
     

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  صندوق    1/9/89

  سرمایه                            
  واریز به حساب صندوق بابت سرمایه اولیه

000/240    
000/240  

  صندوق   24/9/89
  حساب پرداختنی                           

  دریافت قرض از شرکت الف و ج  

000/33    
000/33  

  حساب دریافتنی   2/10/89
  صندوق                             

  پرداخت قرض به شرکت ب

000/36    
000/36  

  صندوق   3/10/89
  حساب دریافتنی                             

  دریافت بخشی از مطالبات شرکت ب

000/17  
  

  
000/17  

  صندوق   2/12/89
  اثاثه اداري

  سرمایه                              
  گذاري مجددبابت سرمایه

000/34  
000/18  

  
  
000/52  

  اثاثه اداري  4/12/89
  حساب پرداختنی                            

  خرید اثاثه به صورت نسیه 

000/21    
000/21  

  وسایل نقلیه   21/12/89
  صندوق                              

  خرید یک دستگاه خودرو به صورت نقد

000/104    
000/104  

  حساب پرداختنی   28/12/89
  صندوق                                

  پرداخت بخشی از طلب شرکت الف

000/15    
000/15  
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  هاي پرداختنی:دفتر معین حساب
  
  
  
  

  
  مؤسسه احمدي
  تراز آزمایشی

29/12/89   
  مانده بستانکار  مانده بدهکار  نام حساب

    000/169  صندوق 
    000/19  حساب دریافتنی 

    000/39  اثاثه اداري
    000/104  وسایل نقلیه 

  000/39    حساب پرداختنی 
  000/292    سرمایه 

  000/331  000/331  جمع

  وسایل نقلیه 
000/140    

  سرمایه
  000/240  

000/52  

  000/292  

  صندوق 
000/240  
000/33  
000/17  
000/34  

000/36  
000/104  
000/15  

  
000/169    

  اثاثه اداري
000/18  
000/21  

  

  

000/39    

  حساب دریافتنی 
000/36  000/17  

000/19    

  حساب پرداختنی 
000/15  000/33  

000/21  

  000/39  

  حساب پرداختنی (شرکت ج)
  000/9  

  حساب پرداختنی (شرکت الف)
000/15  000/24  

  000/9  
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  مؤسسه احمدي 
  ترازنامه 

29/12/89   
  ها:دارایی

   000/169صندوق                                       
   000/19حساب دریافتنی                             
   000/39اثاثه اداري                                    

   000/104وسایل نقلیه                                

  ها:بدهی
   000/39حساب پرداختنی                           

  
   000/292سرمایه                                      

  
  000/331جمع                                           000/331جمع                                         

  
   

 دفتر روزنامه شرکت سحاب -10

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  صندوق   25/1/89

  سرمایه                                
  گذاري اولیهبابت سرمایه

000/426    
000/426  

  حساب دریافتنی   2/5/89
  صندوق                                

  پرداخت قرض به شرکت نگین

000/12    
000/12  

  صندوق   1/6/89
  حساب پرداختنی                                

  دریافت قرض از شرکت پیام 

400/17    
400/17  

  اثاثه اداري    2/12/89
  صندوق                                
  حساب پرداختنی                                

  خرید اثاثه اداري 

000/98    
000 /67  
000/31  

  وسایل نقلیه   3/12/89
  صندوق                                 

  خرید دو دستگاه خودرو به صورت نقد

000/168    
000/168  

  حساب پرداختنی   27/12/89
  صندوق                                

  پرداخت بخشی از بدهی شرکت پیام 

000/14    
000/14  
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  مؤسسه سحاب 
  تراز آزمایشی 

29/12/89  
  بستانکار   بدهکار   نام حساب 

    400/182  صندوق 
    000/12  حساب دریافتنی 

    000/98  اثاثه اداري
    000/168  وسایل نقلیه 

  400/34    حساب پرداختنی 
  000/426    سرمایه 

  400/460  400/460  جمع 
  
  
  
  
  
  
  

  صندوق 
000/426  
400/17  

000/12  
000/67  
000/168  
000/14  

  
400/182    

  حساب پرداختنی 
000/14  400/17  

000/31  

  400/34  

  وسایل نقلیه 
000/168    

  حساب دریافتنی  
000/12    

  اثاثه اداري 
  سرمایه      000/98

  000/426  
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  مؤسسه سحاب 

  ترازنامه
29/12/89  

  ها:دارایی
   400/182صندوق                                      

   000/12حساب دریافتنی                             
   000/98اثاثه اداري                                    

   000/168وسایل نقلیه                                
  

  ها:بدهی
   400/34حساب پرداختنی                           

  
   000/426    سرمایه                                  

   400/460جمع                                           400/460جمع                                        
  
  

  
  اي:سؤاالت چهارگزینه

  
  ب -5  د -4  د -3  ب -2  الف -1
  د -10  الف -9  ج -8  ب -7  ج -6
  د-15  الف -14  الف -13  ج -12  الف -11
  ب -20  ب -19  د -18  ب -17  ج -16
        ج -22  ب -21
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  فصل چهارم:

  پرسش:
حساب خرید حسابی است که در روش ادواري موجودي کاال براي ثبت کاالهاي خریداري شده مورد   -1

  اند.شوند که به منظور فروش خریداري شدهگیرد. در حساب خرید فقط کاالهایی ثبت میاستفاده قرار می
  حساب خرید. -2
تخفیف بابت معیوب بودن کاال و برگشت بخشی از کاالي خریداري شده، تخفیف بابت تخفیف تجاري،  -3

  پرداخت وجه زودتر از موعد تعیین شده.
تخفیف تجاري عبارتست از کاهش در قیمت کاال نسبت به قیمت رایج آن که از جانب فروشنده به  -4

شود و اثرات آن در دفاتر حسابداري ثبت کتور لحاظ میشود. تخفیف تجاري معموال در فاخریدار داده می
  گردد.نمی

برگشت از خرید و «برگشت کاال و تخفیف بابت عیب و نقص کاال، هر دو در یک حساب به نام  -5
  شوند.در دفاتر خریدار ثبت می» تخفیفات

مبلغ کاال به صورت اگر خریدار وجه مورد نظر را ظرف مهلت معینی پرداخت کند، براي او درصدي از  -6
  گویند.شود، تخفیف نقدي میشود. به تخفیفی که در این موارد در نظر گرفته میتخفیف در نظر گرفته می

حساب فروش حسابی است که در روش ادواري موجودي کاال براي ثبت کاالهاي فروش رفته مورد  -7
د که قبال به منظور فروش خریداري شوگیرد. در حساب فروش ، فقط کاالهایی ثبت میاستفاده قرار می

  اند.اند و حاال به فروش رسیدهشده
  تخفیفات نقدي فروش : بدهکار ، : بدهکار،فروش و تخفیفاتبرگشت از  فروش : بستانکار،  -8

خرید: بدهکار ، برگشت از خرید و تخفیفات: بستانکار ، تخفیفات نقدي خرید: بستانکار، هزینه حمل کاالي 
  : بدهکار .خریداري شده

  حساب فروش . -9
شودو هنگام فروش کاال، سیستم ثبت ادواري، که در هنگام خرید کاال، حساب خرید بدهکار می -10

گردد. اما در سیستم ثبت دائمی هنگام حساب فروش بستانکار شده و کاهش موجودي در دفاتر ثبت نمی
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مربوط به فروش ، فروش کاال ، عالوه بر ثبت شود و در هنگام خرید کاال ، حساب موجودي کاال بدهکار می
  شود.حساب بهاي تمام شده کاالي فروش رفته بدهکار و حساب وجودي کاال بستانکار می

ي در شرکت ي کاالهاي موجود به منظور تعیین مقدار کاالي باقی ماندهبه عملیاتی که طی آن کلیه -11
  شود.شوند، انبارگردانی گفته میشمارش می

وش شناسایی ویژه، روش میانگین موزون، روش اولین صادره از اولین وارده، روش اولین صادره از ر -12
  آخرین وارده.

  ).fifoروش اولین صادره از اولین وارده( -13
  ).fifoروش اولین صادره از اولین وارده( -14
  ).lifoروش اولین صادره از آخرین وارده( -15
  ).lifoارده(روش اولین صادره از آخرین و -16
موجودي کاال یکی از اقالم مهم در ترازنامه و صورت سود و زیان مؤسسات بازرگانی و مؤسسات  -17

یابد و هر چه موجودي تولیدي است. هر چه کاالي اول دوره بیشتر باشد، سود مؤسسه بیشتر کاهش می
  یابد.کاالي پایان دوره بیشتر باشد، سود مؤسسه بیشتر افزایش می

  گشت از خرید و تخفیفات.بر -18
  برگشت از خرید و تخفیفات. -19
  فات.برگشت از فروش و تخفی -20
  برگشت از فروش و تخفیفات. -21
) محاسبه بهاي تمام شده fifoهاي شناسایی ویژه و روش اولین صادره از آخرین وارده(در روش -22

  .موجودي کاال با هر دو روش ادواري و دائمی یکسان است
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  تمرین:
  :مؤسسه محمدي دفتر روزنامه -1

  روش ادواري:
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  خرید   7/2/88
  صندوق                   

000/754    
000/754  

  
  روش دائمی:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  موجودي کاال   7/2/88

  صندوق                   
000/754    

000/754  
  
  
  مؤسسه ندا:دفتر روزنامه  -2

  روش ادواري:
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  خرید   13/2/88
  حساب پرداختنی                   

000/462    
000/462  

  روش دائمی:
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  موجودي کاال   13/2/88
  حساب پرداختنی                   

000/462    
000/462  
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  احمدي:دفتر روزنامه مؤسسه  -3
  روش ادواري:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   24/2/88

  صندوق                     
  حساب پرداختنی                    

000/678    
000/370  
000/308  

  
  روش دائمی:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  موجودي کاال   24/2/88

  صندوق                   
  حساب پرداختنی                   

000/678    
000/370   
000/308  

  
  
  دفتر روزنامه مؤسسه صبا: -4

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   28/2/88

  صندوق                    
000/560/34    

000/560/34  
  
  
  دفتر روزنامه شرکت شادي: -5

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   2/3/88

  حساب پرداختنی                       
000/880    

000/880  
  حساب پرداختنی   5/3/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/68    

000/68  
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  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی شفق: -6
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  خرید   18/3/88
  حساب پرداختنی                      

000/248    
000/248  

  حساب پرداختنی   23/3/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                      

000/24    
000/24  

  حساب پرداختنی   27/3/88
  صندوق                       

000/224    
000/224  

  
  
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی سما: -7

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   1/2/88

  حساب پرداختنی                      
000/300    

000/300  
  حساب پرداختنی   10/2/88

  تخفیفات نقدي خرید                      
  صندوق                       

000/300    
000/6   

000/294  
  
  
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی گسترش: -8

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   1/3/88

  حساب پرداختنی                      
000/400    

000/400  
  حساب پرداختنی   10/4/88

  صندوق                       
000/400    

000/400  
  
  
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی نوا: -9

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی    13/2/88

  فروش                       
000/624    

000/624  
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  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی حسینی: -10
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  حساب دریافتنی   21/2/88
  صندوق  

  فروش                        

000/396   
000/390  

  
  

000/786  
  
  

  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی حسینی: -11
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  صندوق   24/2/88
  فروش                       

000/520/23    
000/520/23  

  
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی تابان:

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   24/2/88

  صندوق                    
000/520/23    

000/520/23  
  

  دفتر روزنامه شرکت کوهستان: -12
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  حساب دریافتنی    2/3/88
  فروش                        

000/246/1    
000/246/1  

  برگشت از فروش و تخفیفات   6/3/88
  حساب دریافتنی                       

000/68    
000/68  

  
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی شهاب: -13

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی    1/6/88

  فروش                        
000/600    

000/600  
  تخفیفات نقدي فروش   15/6/88

  صندوق 
  حساب دریافتنی                       

000/12   
000/588  

  
  

000/600  
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  دفتر روزنامه شرکت نیکو: -14
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  حساب دریافتنی    1/3/88
  فروش                        

000/210    
000/210  

  صندوق   10/4/88
  حساب دریافتنی                       

000/210  
  

  
000/210  

  
  

  دفتر روزنامه مؤسسه بهار: -15
  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ

  حساب دریافتنی    20/3/87
  فروش                          

000/300    
000/300  

  برگشت از فروش و تخفیفات   22/3/87
  حساب دریافتنی                        

000/20  
  

  
000/20  

  صندوق   30/3/87
  تخفیفات نقدي فروش 

  حساب دریافتنی                        

400/274  
600/5  

  
  

000/280  
  
  
  

   fifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش  =) 300×  600( +) 550×  720( = 000/576    -16
   fifoبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =) 50× 720( +) 450×  800( = 000/396     
      

   lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش  =) 450×  800( +) 400× 720(=  000/648           
   lifoروش بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به  =) 300×  600( +) 200×  720( = 000/324  
  

ي یک واحد کاالي آماده            میانگین موزون بهاي تمام شده=)300×600(+)600×720(+)800×450(=720
براي فروش                                                                                                        1350

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش میانگین موزون  = 850× 720 =000/612                         
  ي پایان دوره به روش میانگین موزونبهاي تمام شده موجودي کاال=  500×  720 = 000/360             
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17-  

   بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش شناسایی ویژه =) 600×720(+) 250×800( =000/632        
  ي پایان دوره به روش شناسایی ویژهبهاي تمام شده موجودي کاال =)300×600(+)200×800( =000/340

  

18-    

  مؤسسه بازرگانی شقایق 

  صورت بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

   29/12/87سال مالی منتهی به 

   000/746                                                                                    خرید                
  شود:کسر می

  )000/21برگشت از خرید و تخفیفات                                                                         (
  )000/14(                                                     تخفیفات نقدي خرید                            

   000/711خرید خالص                                                                                            
   000/47      شود هزینه حمل کاالي خریداري شده                                            اضافه می

   000/758بهاي تمام شده کاالي خریداري شده                                                              
  

19-       

  فروشگاه بهار 

  صورت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

   29/12/88سال مالی منتهی به 

   000/214ي اول دوره                                                                    موجودي کاال
   600/842شود: بهاي تمام شده کاالي خریداري شده طی دوره                        اضافه می

   600/056/1   بهاي تمام شده کاالي آماده فروش                                                    
  )000/176ي پایان دوره                                                (شود: موجودي کاالکسر می

   600/880بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                                          
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20-   

  فروشگاه شقایق 

  صورت سود و زیان 

   29/12/87ی به سال مالی منته

   000/971فروش                                                                                          
  شود:کسر می

  ) 200/41برگشت از فروش و تخفیفات                                                               (
  )     600/17تخفیفات نقدي فروش                                                                      (
   200/912فروش خالص                                                                                 

  ) 000/624(                      شود: بهاي تمام شده کاالي فروش رفته              کسر می
   200/288سود ناخالص                                                                                 

  ها:شود هزینهکسر می
   700/198هزینه حقوق                  
    400/21هزینه حمل و نقل            

   700/46  ها               سایر هزینه
  ) 800/266ها                                                                            (جمع هزینه

   400/21سود خالص                                                                                 
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  مسائل:
  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی هما  -1

  

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  خرید   16/1/88

  صندوق                           
000/465     

000/465   
  هزینه حمل  18/1/88

  صندوق                           
000/17    

000/17   
  خرید   25/1/88

  صندوق                            
  حساب پرداختنی                            

000/720     
000/420  
000/300  

  صندوق   13/2/88
  حساب دریافتنی 

  فروش                             

000/421  
000/263  

  
  

000/684  
  خرید   18/3/88

  حساب پرداختنی                            
000/460     

000/460   
  حساب پرداختنی   28/3/88

  تخفیفات نقدي خرید                             
  صندوق                              

000/460    
200/9  
800/450  

  خرید   1/4/88
  حساب پرداختنی                             

000/670    
000/670  

  حساب پرداختنی   4/4/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                            

000/50    
000/50  

  حساب پرداختنی    11/4/88
  صندوق                             
  تخفیفات نقدي خرید                             

000/620    
600/607  
400/12   
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  خرید   20/4/88
  حساب پرداختنی                            

000/410    
000/410  

  حساب پرداختنی   22/4/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                            

000/22    
000/22  

  حساب پرداختنی   10/6/88
  صندوق                             

000/388     
000/388  

  

  

  دفتر روزنامه شرکت بازرگانی شکوفه: -2

  بستانکار  بدهکار  شرح  تاریخ
  صندوق   14/1/87

  فروش                                 
000/246    

000/246  
  صندوق   25/1/87

  حساب دریافتنی 
  فروش                                  

000/387  
000/334  

  
  

000/721  
  حساب دریافتنی   17/3/87

  فروش                                   
000/360    

000/360   
  صندوق   27/3/87

  تخفیفات نقدي فروش 
  حساب دریافتنی                                     

800/352  
200/7  

  
  

000/360  
  حساب دریافتنی   1/4/87

  فروش                                      
000/730    

000/730  
  برگشت از فروش و تخفیفات   3/4/87

  حساب دریافتنی                                    
000/30    

000/30  
  صندوق   11/4/87

  تخفیفات نقدي فروش
  حساب دریافتنی                                    

000/686  
000/14  

  
  

000/700   
  حساب دریافتنی   21/4/87

  فروش                                    
000/840    

000/840  
  برگشت از فروش و تخفیفات   22/4/87

  حساب دریافتنی                                   
000/64    

000/64  
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  صندوق   11/6/87
  حساب دریافتنی                                   

000/776    
000/776  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  فروش خالص=  فروش –برگشت از فروش و تخفیفات ) +  (تخفیفات نقدي فروش                           

  فروش خالص = 000/897/2 –)  000/94×  200/21( = 800/781/2

  

  دفتر روزنامه مؤسسه بازرگانی ندا: -3

  
  تاریخ

  بستانکار   بدهکار   شرح 

  خرید   14/1/88
  حساب پرداختنی                            

000/000/50    
000/000/50  

  حساب پرداختنی   23/1/88
  صندوق                             

000/000/50    
000/000/50   

  خرید    24/1/88
  حساب پرداختنی                           

000/000/26    
000/000/26   

  حساب پرداختنی   3/3/88
  صندوق                            

000/000/26    
000/000/26  

  تخفیفات نقدي فروش 
200/7  
000/14  

  

200/21    

  صندوق
000/246  
000/387  
800/352  
000/686  
000/776  

  

800/447/2    

  حساب دریافتنی
000/334  
000/360   
000/730  
000/840  

000/360  
000/30  
000/700  
000/64  
000/776  

000/334    

  فروش
  000/246  

000/721  
000/360  
000/730  
000/840  

  000/897/2  
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  خرید   14/3/88
  حساب پرداختنی                            

000/000/50    
000/000/50  

  حساب پرداختنی   18/3/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                             

000/000/1    
000/000/1  

  صندوق   12/4/88
  حساب دریافتنی 

  فروش                              

000/000/21  
000/000/25  

  
  

000/000/46  
  صندوق   28/4/88

  حساب دریافتنی 
  فروش                              

000/000/23  
000/000/42  

  
  

000/000/65  
  

  الف) دفتر روزنامه شرکت ساحل: -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   17/1/88

  حساب پرداختنی                        
000/000/60    

000/000/60  
  حساب پرداختنی   19/1/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/000/2    

000/000/2  
  حساب پرداختنی   21/1/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/000/1    

000/000/1  
  حساب پرداختنی   27/1/88

  صندوق                          
000/000/57    

000/000/57  
  حساب دریافتنی   1/2/88

  فروش                           
000/000/40    

000/000/40  
  برگشت از فروش و تخفیفات   19/2/88

  حساب دریافتنی                          
000/000/1    

000/000/1  
  برگشت از فروش و تخفیفات   21/2/88

  حساب دریافتنی                         
000/500/1    

000/500/1  
  صندوق   27/2/88

  حساب دریافتنی                         
000/500/37    

000/500/37  
  خرید   1/3/88

  صندوق                          
000/000/25    

000/000/25  
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  صندوق   5/3/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                        

000/000/2    
000/000/2  

  خرید   8/3/88
  هزینه حمل

  حساب پرداختنی                         
  صندوق                         

000/000/38  
000/850  

  
  

000/000/38  
000/850  

  حساب پرداختنی   12/3/88
  برگشت از خرید و تخفیفات                       

000/900    
000/900  

  حساب پرداختنی   27/4/88
  صندوق                        

000/100/37    
000/100/37  

  حساب دریافتنی   1/5/88
  فروش                         

000/000/45    
000/000/45  

  برگشت از فروش و تخفیفات   4/5/88
  حساب دریافتنی                           

000/000/2    
000/000/2   

  برگشت از فروش و تخفیفات   21/45/88
  حساب دریافتنی                           

000/500    
000/500  

  صندوق   3/7/88
  حساب دریافتنی                           

000/500/42    
000/500/42  

  خرید   1/8/88
  صندوق                            

000/150/84    
000/150/84  

  

  

  دفتر روزنامه شرکت بستان:

  

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی   17/1/88

  فروش                            
000/000/60    

000/000/60  
  برگشت از فروش و تخفیفات   19/1/88

  حساب دریافتنی                            
000/0000/2    

000/000/2  
                                                             

  ذکر شده است. 21/2/88تاریخ در کتاب  -4
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  برگشت از فروش و تخفیفات   21/1/88
  حساب دریافتنی                            

000/000/1    
000/000/1  

  صندوق   27/1/88
  حساب دریافتنی                           

000/000/57    
000/000/57  

  

  شرکت بیستون:دفتر روزنامه 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   1/2/88

  حساب پرداختنی                          
000/000/40    

000/000/40  
  حساب پرداختنی   19/2/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/000/1    

000/000/1  
  حساب پرداختنی   21/2/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/500/1    

000/500/1  
  حساب پرداختنی   27/2/88

  صندوق                         
000/500/37    

000/500/37  
  

  دفتر روزنامه شرکت نیکان:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق    1/3/88

  فروش                            
000/000/25    

000/000/25  
  برگشت از فروش و تخفیفات   5/3/88

  صندوق                          
000/000/2    

000/000/2  
  

  دفتر روزنامه شرکت پیام:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی   8/3/88

  فروش                            
000/000/38    

000/000/38  
  برگشت از فروش و تخفیفات   12/3/88

  حساب دریافتنی                           
000/900    

000/900  
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  صندوق   27/4/88
  حساب دریافتنی                           

000/100/37    
000/100/37  

  

  دفتر روزنامه شرکت ماهان:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   1/5/88

  حساب پرداختنی                          
000/000/45    

000/000/45  
  حساب پرداختنی   4/5/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/000/2    

000/000/2  
  حساب پرداختنی   21/2/88

  برگشت از خرید و تخفیفات                        
000/500    

000/500  
  حساب پرداختنی   3/7/88

  صندوق                         
000/500/42    

000/500/42  
  

  دفتر روزنامه شرکت تابان:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/8/88

  فروش                           
000/150/84    

000/150/84  
  

  دفتر روزنامه شرکت پاییزان: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید    7/1/88

  صندوق                           
000/920/16    

000/920/16  
  

  دفتر روزنامه شرکت بهاره:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   7/1/88

  فروش                           
000/920/16    

000/920/16  
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 fifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش = )440×400(+)600×420(+)360×480(=800/600 -6
   fifoي پایان دوره به روش بهاي تمام شده موجودي کاال= )340×480(+)260×500(=200/293

   lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش =)260×500(+)700×480(+)440×420(=800/650
       lifoبه روش  موجودي کاالي پایان دوره=)160×420(+)440×400(=200/243

میانگین موزون بهاي تمام شده یک واحد                     =)440×400(+)600×420(+)700×480(+)500×260(=447
  کاالي آماده فروش                                                                2000

بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش میانگین موزون                                         = 447×1400 = 800/625                         
  بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش میانگین موزون = 447×600=  200/268

  

     بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش )= 200×400(+)600×420(+)400×480(=000/524       -7
  شناسایی ویژه

بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =) 240×400(+)300×480(+)260×500(=000/370
       شناسایی ویژه  

8-            

  فروشگاه نیلو

  صورت بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

29/12/88  

   000/474خرید                                                                                            
  شود:کسر می

  ) 200/24برگشت از خرید و تخفیفات                                                                 (
  ) 800/17(                                                 تخفیفات نقدي خرید                        

   000/432خرید خالص                                                                                   
  شود:اضافه می

   000/34    هزینه حمل کاالي خریداري شده                                                      
   000/466بهاي تمام شده کاالي خریداري شده                                                     
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  فروشگاه نیلو

  صورت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

29/12/88   

   000/104موجودي کاالي اول دوره                                                                    
   000/466شود: بهاي تمام شده کاالي خریداري شده طی دوره                       اضافه می

   000/570بهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش                                                 
  ) 000/97(               شود: موجودي کاالي پایان دوره                                 کسر می

  000/677بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                                         
  

  فروشگاه نیلو 

  صورت سود و زیان

29/12/88   

   000/876فروش                                                                                               
  شود:  کسر می

  )400/21برگشت از فروش و تخفیفات                                                                    (
  )  000/28(                                                           تخفیفات نقدي فروش                 

    600/826فروش خالص                                                                                       
  شود:کسر می

  )000/667(                       بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                     
   600/159سود ناخالص                                                                                       

  ها:شود هزینهکسر می
   000/125هزینه حقوق                          

   400/21هزینه تلفن و پست                   
   600/14ل و نقل                    هزینه حم

   200/13ها                          سایر هزینه
  )200/174ها                                                                                   (جمع هزینه

  )600/14( زیان خالص                                                                                     
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  روش ثبت ادواري موجودي کاال:  -9

 فروشبهاي تمام شده کاالي  =)250×500( + )750×575( + )300×600( + )300×600( =250/976
  رفته به روش شناسایی ویژه

بهاي تمام شده موجودي  = ) 150×  500(  + )50×  575(  +)  250×  600( + )100×600( = 750/313
  کاالي پایان دوره به روش شناسایی ویژه 

  

ي میانگین موزون بهاي تمام شده =) 400×500(+) 800×575( +) 550×600( +) 500×600(= 573.3  
  ي آماده براي فروش یک واحد کاال                                    2250

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش میانگین موزون  =) 700+1000× ( 573.3 = 610/974

بهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش میانگین = ) 2250 – 1700× ( 573.3 = 315/315
  موزون

  fifoکاالي فروش رفته به روش شده  بهاي تمام =) 400×500(+) 800×575(+) 500×600(= 000/960
   fifoبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =) 50× 600( +) 500×600( = 000/330

  

 lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش  =)500× 600(+) 550×600( +)650×575(=750/003/1
   lifoبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =) 400× 500(+  )150×575(=  250/286

  

هاي شناسایی ویژه و اولین صادره از اولین وارده ، در هر دو سیستم ثبت دائمی و ادواري نتایج روش -10
  یکسان است.

  سیستم ثبت دائمی:

 شفروبهاي تمام شده کاالي  =)250×500( + )750×575( + )300×600( + )300×600( =250/976
  رفته به روش شناسایی ویژه
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بهاي تمام شده موجودي  = ) 150×  500(  + )50×  575(  +)  250×  600( + )100×600( = 750/313
  کاالي پایان دوره به روش شناسایی ویژه 

  

  )fifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله اول ( =) 400× 500( +) 600×575( = 000/545

  )fifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله دوم ( =)  200× 575( +) 500× 600(= 000/415

   fifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش  = 000/545+ 000/415 = 000/960

  fifoبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =) 50× 600( +) 500×600( = 000/330

  

میانگین موزون بهاي تمام شده یک واحد کاالي آماده فروش  =) 400× 500( +) 800× 575( =550
  مرحله اول

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله اول=  1000× 550 = 000/550

میانگین موزون بهاي تمام شده یک واحد کاالي آماده فروش = ) 200× 550( +) 050/1×600( = 592
  مرحله دوم                                                                                   250/1

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله دوم = 700×  592 = 400/414

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش میانگین موزون متحرك = 000/550+  400/414 = 400/964

  روش میانگین  موزون متحركان دوره به بهاي تمام شده موجودي کاالي پای = 550×  592=  600/325

  

  )lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله اول ( =) 800×  575( +) 200× 500( = 000/560

  )lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته مرحله دوم ( = ) 500×  600(  +)  200×  600( = 000/420

  lifoبهاي تمام شده کاالي فروش رفته به روش  = 000/560 + 000/420 = 000/980

    lifoبهاي تمام شده موجودي کاالي پایان دوره به روش  =)  200×  500(  +) 350×  600( = 000/310
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11-   

  فروشگاه روشن 

  صورت بهاي تمام شده کاالي خریداري شده

29/12/89  

   000/674خرید                                                                                             
  ) 100/14شود: تخفیفات نقدي خرید                                                         (کسر می

   900/659                                         خرید خالص                                            
   000/23شود: هزینه حمل کاالي خریداري شده                                          اضافه می

   900/682بهاي تمام شده کاالي خریداري شده                                                       
  

  

  

  فروشگاه روشن 

  ورت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ص

29/12/89   

   000/84موجودي کاالي اول دوره                                                                       
   900/682شود: بهاي تمام شده کاالي خریداري شده                                     اضافه می

   900/766بهاي تمام شده کاالي آماده فروش                                                           
  ) 000/67شود: موجودي کاالي پایان دوره                                                    (کسر می

   900/699                             بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                               
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  فروشگاه روشن 

  صورت سود و زیان 

29/12/89   

   100/624فروش                                                                                                 
  ) 400/11(                          شود: برگشت از فروش و تخفیفات                          کسر می

     700/612فروش خالص                                                                                        
  )900/699شود: بهاي تمام شده کاالي فروش رفته                                             (کسر می

  )200/87(                                                                                    زیان ناخالص    
  ها:شود هزینهمی اضافه

   400/87هزینه حقوق                      
   400/21هزینه آب و برق                  

    200/17                     هاسایر هزینه
  ) 000/126ها                                                                                     (جمع هزینه

  )200/213زیان خالص                                                                                        (
  

  

  اي:سؤاالت چهار گزینه
  ب -5  ب -4  دارایی  -3  الف  -2  ب -1
  د -10  ب -9  ب -8  ج  -7  د -6

  ب -15  د -14  د -13  د -12  د -11
  ب -20  ب-19  د -18  د -17  ج  -16
    ب -24  ب -23  ج  -22  ج -21
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  فصل پنجم:

  پرسش:
هاي اقتصادي به جاي وجه نقد یا تضمین تعهدات مورد اسناد تجاري  اوراق بهاداري است که در فعالیت -1

  ترین انواع اسناد تجاري عبارتند از: چک، سفته و برات.گیرد.مهممیاستفاده قرار 

  شود.هاي مؤسسه تلقی میشود و جزء بدهیاسناد پرداختنی بستانکار می -2

  هاي مؤسسه است.شود و جزء داراییاسناد دریافتنی بدهکار می -3

چه مدت و چناندریافتنی کوتاهاگر سررسید سفته از تاریخ ترازنامه یک سال یا کمتر باشد اسناد  -4
تر از یک سال باشد، به عنوان اسناد دریافتنی بلندمدت در ترازنامه ها از تاریخ ترازنامه بیشسررسید آن

  شود. شرکت نشان داده می

». این قسمت توسط بانک تکمیل شود.«در اوراق سفته قسمتی تعیین شده است که در آن نوشته شده  -5
کننده سفته تکمیل ور سفته قسمت مزبور توسط بانک مورد توافق صادرکننده و دریافتچه هنگام صدچنان

تواند در تاریخ سررسید سفته، وجه آن را از طریق بانک وصول نماید. با وجود ي سفته میشده باشد، دارنده
نموده و پرداخت ي سفته تواند وجه آن را به صورت نقد به دارندهاین، هنگام سررسید سفته، صادرکننده می

  که نیاز به مراجعه به بانک وجود داشته باشد، اصل سفته را دریافت نماید.بدون آن

هاي انتظامی بدهکار و شود، در دفاتر صادرکننده سفته حسابزمانی که سفته به عنوان تضمین صادر می -6
نیز ثبت مذکور برعکس  شود و زمانی که سفته تضمینی مسترد شد،هاي انتظامی بستانکار میطرف حساب

  شود.می
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  تمرین:
  دفتر روزنامه شرکت ندا: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   1/2/89

  اسناد پرداختنی                         
000/870    

000/870  
  

  دفتر روزنامه شرکت نوا:  -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/2/89

  فروش                         
000/870    

000/870  
  

  دفتر روزنامه شرکت صبا: -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/5/89

  اسناد دریافتنی                         
دریافت سفته دوماهه شماره......بابت تعویض سفته 

  شماره.......

000/680    
000/680  

  

  روزنامه شرکت ساحل:دفتر 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد پرداختنی    1/5/89

  اسناد پرداختنی                        
000/680    

000/680  
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  دفتر روزنامه شرکت افق: -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/4/89

  فروش                         
000/940    

000/940  
  صندوق   1/6/89

  اسناد دریافتنی                         
000/940    

000/940   
  

  دفتر روزنامه شرکت مهتاب:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   1/4/89

  اسناد پرداختنی                          
000/940    

000/940  
  اسناد پرداختنی   1/6/89

  صندوق                          
000/940    

000/940   
  

  دفتر روزنامه شرکت افق: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی در جریان وصول  1/6/89

   اسناد دریافتنی                       
000/940    

000/940  
  صندوق   1/6/89

   در جریان وصول اسناد دریافتنی                    
000/940    

000/940   
  

  روزنامه شرکت مهتاب: دفتر

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد پرداختنی    1/6/89

  صندوق                         
000/940    

000/940  
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  دفتر روزنامه شرکت سیما: -6

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  1/4/89

  صندوق 
  اسناد دریافتنی                          

200/22   
800/717  

  
  

000/740   
200/22 =  ×18 × %000/740  

  دفتر روزنامه شرکت نکونام:  -7

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب انتظامی  1/4/88

  طرف حساب انتظامی                      
000/468    

000/468  
  طرف حساب انتظامی  1/10/88

  حساب انتظامی                     
000/468    

000/468   
  

  دفتر روزنامه شرکت صبح: -8

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید کاال  1/2/89

  مؤسسه عادل –هاي دریافتنی حساب               
بابت خرید کاال از مؤسسه شهاب و صدور برات 

  برعهده مؤسسه عادل 

000/385    
000/385  

   

  دفتر روزنامه مؤسسه عادل:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  مؤسسه صبح -هاي پرداختنیحساب  3/2/89

  مؤسسه شهاب -اسناد پرداختنی                    
000/385    

000/385  
  مؤسسه شهاب -اسناد پرداختنی  1/4/89

  صندوق                      
000/385    

000/385  
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  دفتر روزنامه مؤسسه شهاب:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/2/89

  فروش                       
000/385    

000/385  
  صندوق   1/4/89

  اسناد دریافتنی                      
000/385    

000/385  
  

  دفتر روزنامه شرکت صبا: -9

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   23/3/89

  فروش                       
000/30    

000/30  
  صندوق   23/4/89

  هزینه کارمزد
  اسناد دریافتنی تنزیل شده                     

100/29  
900  

  
  
000/30   

900 =  ×12× %000/30  
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  مسائل:
  دفتر روزنامه شرکت پیشبرد: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   16/1/89

  اسناد پرداختنی                       
000/654    

000/654  
  

  دفتر روزنامه شرکت نگار:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی    16/1/89

  فروش                      
000/654    

000/654  
  

  دفتر روزنامه شرکت شفق: -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد پرداختنی   1/3/89

  اسناد پرداختنی                       
000/698    

000/698  
  

  دفتر روزنامه شرکت شفا:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی    1/3/89

  اسناد دریافتنی                        
000/698    

000/698  
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  دفتر روزنامه شرکت سبالن: -54

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   20/1/89

  فروش                       
000/720    

000/720  
  اسناد دریافتنی در جریان وصول  20/3/89

  اسناد دریافتنی                     
000/720   

  
  

000/720   
  صندوق   20/3/89

  اسناد دریافتنی در جریان وصول                     
000/720    

000/720  
  

  دفتر روزنامه شرکت دماوند: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید   20/1/89

  اسناد پرداختنی                       
000/720    

000/720  
  اسناد پرداختنی   20/3/89

  صندوق                      
000/720    

000/720  
  

  دفتر روزنامه شرکت سبالن:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   20/1/89

  فروش                        
000/720    

000/720  
  صندوق   20/3/89

  اسناد دریافتنی                       
000/720    

000/720   
  

  

  

  

                                                             
  ندارد. 3سؤال شماره  -5
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  دفتر روزنامه شرکت آبکوه: -6

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   24/1/89

  حساب دریافتنی                        
000/600    

000/600  
  صندوق   24/1/89

  هزینه کارمزد
  اسناد دریافتنی تنزیل شده                     

000/582  
000/18  

  
  

000/600  
000/18 =  ×12× %000/600  

  دفتر روزنامه شرکت رایان تدبیر: -7

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب انتظامی  7/2/88

  طرف حساب انتظامی                       
000/710    

000/710  
  طرف حساب انتظامی   8/7/88

  حساب انتظامی                       
000/710    

000/710   
  

  :دفتر روزنامه شرکت شبنم -8

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  خرید کاال  1/2/89

  شرکت باران   –حساب دریافتنی                     
000/486    

000/486  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت باران:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  شرکت شبنم –حساب پرداختنی   3/2/89

     دریاشرکت – اسناد پرداختنی                     
000/486    

000/486  
  دریا –اسناد پرداختنی   1/4/89

  صندوق                           
000/486    

000/486  
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  دفتر روزنامه شرکت دریا:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/2/89

  فروش                        
000/486    

000/486  
  صندوق   1/4/89

  اسناد دریافتنی                            
000/486    

000/486  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت ارس: -9

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/7/88

  حساب دریافتنی                       
000/500    

000/500  
  صندوق   1/9/88

  هزینه کارمزد
  اسناد دریافتنی تنزیل شده                     

000/485  
000/15  

  
  

000/500  
000/15 =  ×18× %000/500  

  

  دفتر روزنامه شرکت دماوند: -10

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   30/9/82

  هزینه کارمزد
  اسناد دریافتنی تنزیل شده                     

000/485  
000/15  

  
  

000/500  
  اسناد دریافتنی تنزیل شده  30/11/82

  اسناد دریافتنی                               
000/500    

000/500  
000/15 =  ×18× %000/500  
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  دفتر روزنامه شرکت صبا: -11

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اسناد دریافتنی   1/8/82

    حساب دریافتنی                     
000/246    

000/246  
   حساب دریافتنی   30/11/82

  اسناد دریافتنی                           
   بابت نکول سفته

000/246    
000/246  

  

  بهار: دفتر روزنامه شرکت

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب پرداختنی   1/8/82

      اسناد پرداختنی                     
000/246    

000/246  
      نکول سفته در دفاتر صادرکننده سفته، ثبت ندارد.  30/11/82

  

  

  دفتر روزنامه شرکت بامداد: -12

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  اثاثه اداري  4/2/89

  اسناد پرداختنی                    
      شریف -حساب دریافتنی                    

000/248    
000/120   
000/128  

  

  دفتر روزنامه شرکت شبانگاه:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  سفته-اسناد دریافتنی  4/2/89

   برات -اسناد دریافتنی 
  فروش                        

000/120   
000/128  

  
  

000/248  
  صندوق   12/4/89

  اسناد دریافتنی                            
000/128    

000/128  
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  دفتر روزنامه شرکت شریف:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  بامداد -حساب پرداختنی   8/2/89

      شبانگاه -اسناد پرداختنی                     
000/128    

000/128  
   شبانگاه -اسناد پرداختنی   12/4/89

    صندوق                           
000/128    

000/128  
  

  

  اي:سؤاالت چهار گزینه
  د -5  الف  -4  ج  -3  الف  -2  د -1
  د -10  ب -9  د -8  د -7  ب -6

  الف -15  ب -14  ج -13  ب -12  ج -11
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  فصل ششم:

  پرسش:
  شود.باشد، افزایش آن بدهکار و کاهش آن بستانکار میها میداراییاز آنجا که حساب صندوق جزء  -1

هاي جزئی در اختیار یک یا چند نفر از کارکنان شرکت قرار مبلغی پول را که به منظور پرداخت هزینه -2
  نامند.دهند، تنخواه گردان میمی

  دو روش تنخواه گردان ثابت و تنخواه گردان متغیر . -3

هاي انجام شده از محل تنخواه گردان در حساب دفتر ه در روش تنخواه گردان ثابت، هزینهبا توجه به اینک
هاي انجام شده از محل تنخواه گردان از روي شوند، اطالعات مربوط به هزینهکل تنخواه گردان ثبت نمی

نیست و توصیه  دفاتر کل و معین قابل مشاهده نیست. بنابراین استفاده از روش تنخواه گردان ثابت مناسب
  شود که روش تنخواه گردان متغیر مورد استفاده قرار گیرد.می

  روش تنخواه گردان ثابت. -4

بدهکار و » حساب بانک«زمانی که وجهی به حساب بانکی به نامشرکت واریز شود، در دفاتر شرکت  -5
بانک برداشت شود، حساب ي بانکی، وجه نقد از حساب ي دفترچهانی که از طریق صدور چک یا ارائهزم

  شود.بانک بستانکار می

مبالغی که یکی از طرفین (شرکت یا بانک) ، آن را در دفاتر خود ثبت نموده ولی طرف دیگر آن را تا  -6
  شود.تاریخ معینی ثبت نکرده باشد، اقالم باز نامیده می

در ستون بدهکار دفتر معین  ها رااقالم باز بدهکار دفتر شامل مواردي است که حسابدار شرکت آن -7
حساب بانک ثبت کرده است ولی به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بستانکار صورت حساب بانک 
منعکس نشده است. از جمله این اقالم واریزهایی است که از شهرهاي دیگر در وجه حساب بانکی شرکت و 

  رسد.یر به بانک میشود، ولی وجه آن با تأخمستندات آن به شرکت ارائه می
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ها را در ستون بستانکار دفتر معین اقالم باز بستانکار دفتر شامل مواردي است که حسابدار شرکت آن -8
حساب بانک ثبت کرده است، لیکن به عللی تا پایان ماه مورد نظر در ستون بدهکار حساب بانک منعکس 

شرکت صادر کرده ولی گیرندگان چک تا هایی است که ي این اقالم شامل چکنشده است. قسمت عمده
  اند.ها را از بانک وصول نکردهپایان ماه موردنظر وجه آن

بانک ثبت حساب حساب بانک شامل مواردي است که در ستون بدهکار صورتاقالم باز بدهکار صورت -9
هاي شامل هزینهها را در ستون بستانکار دفتر معین بانک ثبت نکرده است که عمدتا شده ، ولی شرکت آن

- ها را از حساب شرکت برداشت کرده ولی حسابدار شرکت از آن بیبانکی و سایر اقالمی است که بانک آن

  اطالع است.

حساب بانک ثبت حساب  بانک شامل مواردي است که در ستون بستانکار صورتاقالم باز بس صورت -10
ب بانک ثبت نکرده است که معموال شامل ها را در ستون بدهکار دفتر معین حساشده ولی شرکت آن

  اطالع است.وجوهی است که به حساب بانکی شرکت واریز شده، ولی شرکت از آن بی

هنگام تهیه صورت مغایرت بانکی، اگر اقالمی را که حسابدار شرکت اشتباها ثبت کرده باشد، بسته به  -11
ود و اگر اشتباه از جانب بانک باشد، بسته به شمورد، از مانده طبق دفاتر شرکت کسر یا به آن اضافه می

  شود.حساب بانک اضافه و یا از آن کسر میمورد، به مانده طبق صورت
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  تمرین:
  دفتر روزنامه فروشگاه نوین: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   22/7/89

  کسر و اضافات صندوق 
  فروش                        

000/247/6   
800  

  
  

800/247/6  
  

  دفتر روزنامه شرکت هدایت: -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان  29/12/89

      کسور و اضافات صندوق                    
240/18    

240/18  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت شهاب: -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تنخواه گردان  1/4/88

      بانک                    
000/500/2    

000/500/2  
  هزینه پذیرایی  31/4/88

  هزینه ایاب و ذهاب
  هزینه سوخت و تعمیر خودرو

  هاي متفرقه هزینه
    صندوق                           

000/472   
000/648  
000/427   
000/776    

  
  
  
  

000/323/2  
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  دفتر روزنامه شرکت شهاب: -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تنخواه گردان  1/4/88

      بانک                            
000/500/2    

000/500/2  
  هزینه پذیرایی  31/4/88

  هزینه ایاب و ذهاب
  هزینه سوخت و تعمیر خودرو

  هاي متفرقه هزینه
    تنخواه گردان                           

000/472   
000/648  
000/427   
000/776    

  
  
  
  

000/323/2  
  تنخواه گردان   31/4/88

  صندوق                             
000/323/2    

000/323/2  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت شفق: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  بانک  1/7/88

      صندوق                           
000/280/7    

000/280/7  
  هزینه آب و برق  6/7/88

  بانک                            
000/426     

000/426   
  اثاثه اداري  9/7/88

  بانک                              
000/140/2    

000/140/2   
  هزینه سوخت و تعمیرات   13/7/88

  بانک                            
000/623     

000/623   
  بانک    18/7/88

  فروش                           
000/890/5    

000/890/5  
  هزینه تلفن   30/7/88

  بانک                           
000/241    

000/241  
  

  



٨٢ 
 

6-   

  شرکت نوروز

  صورت مغایرت بانکی

31/1/89  

  800/885/1            مانده طبق دفاتر شرکت:     
  شود:کسر می

  ) 500/7هزینه کارمزد بانکی                           (
  شود:اضافه می

  400/81مؤسسه افق                      -واریز نقدي
  000/21مؤسسه نیرو                    –واریز نقدي 

  900/897/1حساب بانک         مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )200/89(                    6618چک معوق شماره
  )000/52(                   6619چک معوق شماره 

  شود:اضافه می
   000/224وجوه بین راهی                              

  700/980/1مانده واقعی                                    700/980/1مانده واقعی                                  
  

7-    

  شرکت نگین

  صورت مغایرت بانکی

31/2/89  

  000/467/1مانده طبق دفاتر شرکت:              
  شود:کسر می

  ) 000/20هزینه کارمزد بانکی                           (
  شود:اضافه می

  000/286مؤسسه نیکو                      -واریز نقدي
  

  900/534/2حساب بانک         مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )900/48(                   2211چک معوق شماره
  )000/896(                   2213چک معوق شماره 

  شود:اضافه می
   000/143وجوه بین راهی                              

  000/733/1     مانده واقعی                             000/733/1مانده واقعی                                 
  

  

  



٨٣ 
 

  دفتر روزنامه شرکت نگین:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  31/2/89

      بانک                    
000/20    

000/20  
  بانک  31/2/89

  مؤسسه  نیکو  –حساب دریافتنی                     
000/286    

000/286  
  

  مسائل:
  دفتر روزنامه فروشگاه صدف: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   26/7/88

  فروش                     
      کسور و اضافات صندوق                     

000/679/4    
400/677/4  

600/1  
  

  دفتر روزنامه فروشگاه فرزین: -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  کسور و اضافات صندوق    29/12/88

  حساب خالصه سود و زیان                  
264/11    

264/11  
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  (روش تنخواه گردان ثابت) :دفتر روزنامه شرکت تابان -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تنخواه گردان  1/6/89

      بانک                            
000/000/3    

000/000/3  
  هزینه پذیرایی  31/6/89

  ذهابهزینه ایاب و 
  هزینه سوخت و تعمیر خودرو

  هاي متفرقه هزینه
    بانک                            

000/627   
000/496  
000/871   
000/796    

  
  
  
  

000/790/2  
  هزینه ایاب و ذهاب   30/7/89

  هزینه سوخت و تعمیرات خودرو
  هزینه پذیرایی

  بانک                             

000/825  
000/942  
000/896  

  
  
  

000/663/2   
  

  روش تنخواه گردان متغیر)دفتر روزنامه شرکت تابان:(

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تنخواه گردان  1/6/89

      بانک                            
000/000/3    

000/000/3  
  هزینه پذیرایی  31/6/89

  هزینه ایاب و ذهاب
  هزینه سوخت و تعمیر خودرو

  هاي متفرقه هزینه
    تنخواه گردان                            

000/627   
000/496  
000/871   
000/796    

  
  
  
  

000/790/2  
  تنخواه گردان   31/6/89

  بانک                             
000/790/2    

000/790/2  
  هزینه ایاب و ذهاب   30/7/89

  هزینه سوخت و تعمیرات خودرو
  هزینه پذیرایی

  تنخواه گردان                              

000/825  
000/942  
000/896  

  
  
  

000/663/2   
  تنخواه گردان  30/7/89

  بانک                                
000/663/2    

000/663/2  
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4-   

  شرکت سپهر

  صورت مغایرت بانکی

30/10/88  

  400/689مانده طبق دفاتر شرکت:                     
  شود:کسر می

  ) 500/2هزینه کارمزد بانکی                             (
  شود:اضافه می

  000/83مؤسسه پویش                     -واریز نقدي
  

  900/839حساب بانک:           مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )000/45(                    5883چک معوق شماره
  )000/47(                   5886چک معوق شماره 
  )000/39(                    5887چک معوق شماره

  شود:اضافه می
  000/61وجوه بین راهی                                

  900/769مانده واقعی                                     900/769مانده واقعی                                     
  

  

  روزنامه شرکت سپهر: دفتر

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  30/10/88

      بانک                    
500/2    

500/2  
  بانک  30/10/88

  مؤسسه  پویش  –حساب دریافتنی                   
000/83    

000/83  
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5-  

  شرکت سپهر 

  صورت مغایرت بانکی 

30/10/88  

   400/689مانده طبق دفتر شرکت:                                                                                
  شود:کسر می

  ) 500/2هزینه کارمزد                                                                                               ( 
  )000/61(                                                                                        وجوه بین راهی     

  شود:اضافه می
   000/83مؤسسه پویش                                                                          -واریزي مشتري 

   000/45                                                                                  5883چک معوق شماره 
   000/47                                                                                  5886چک معوق شماره 
   000/39                                                                                  5887چک معوق شماره 
   900/839حساب بانک                                                                           مانده طبق صورت

  

  شرکت سپهر 

  صورت مغایرت بانکی

30/10/88  

   900/839                  حساب بانک:                                                         مانده طبق صورت
  شود:اضافه می

   500/2     هزینه کارمزد                                                                                             
  000/61                                                                             وجوه بین راهی                  

  شود: کسر می
  ) 000/83مؤسسه پویش                                                                          ( -واریزي مشتري

  )000/45(                                                                                  5883چک معوق شماره 
  ) 000/47(                                                                                   5886چک معوق شماره 
  )000/39(                                                                                  5887چک معوق شماره 

  400/689مانده طبق دفاتر شرکت                                                                                     
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6-     

  شرکت بهار 

  صورت مغایرت بانکی

30/11/79   

  000/264مانده طبق دفاتر شرکت:                     
  شود:کسر می

  ) 500/7بانکی                             ( هزینه کارمزد
  شود:اضافه می

  000/600شرکت الف                –واریزي مشتري 
  000/250شرکت ب                  –واریزي مشتري 

  

  500/781/1        حساب بانک:   مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )000/40(                     1422چک معوق شماره
  )000/25(                    1425چک معوق شماره 
  )000/570(                    1428چک معوق شماره
  )000/40(                     1429چک معوق شماره 

  
  500/106/1مانده واقعی                                    500/106/1مانده واقعی                                   

  

  

  دفتر روزنامه شرکت بهار:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  30/11/79

      بانک                    
500/7    

500/7  
  بانک  30/11/79

  حساب دریافتنی                   
000/850    

000/850  
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7-   

  شرکت بهار 

  صورت مغایرت بانکی 

30/11/79   

   000/264مانده طبق دفتر شرکت:                                                                                
  شود:کسر می

  ) 500/7هزینه کارمزد                                                                                               ( 
  شود:اضافه می

   000/600شرکت الف                                                                             -یزي مشتريوار 
  000/250شرکت ب                                                                             –واریزي مشتري 

   000/40                                                                                  1422چک معوق شماره 
   000/25                                                                                  1425چک معوق شماره 
   000/570                                                                                 1428چک معوق شماره 

  000/40                                                                                 1429چک معوق شماره  
   500/781/1حساب بانک                                                                           مانده طبق صورت

  شرکت بهار 

  مغایرت بانکیصورت 

30/11/79  

   500/781/1حساب بانک:                                                                            مانده طبق صورت
  شود:اضافه می

   500/7هزینه کارمزد                                                                                                     
  شود:کسر می

  ) 000/600شرکت الف                                                                            ( -واریزي مشتري 
  )000/250(شرکت ب                                                                              –واریزي مشتري 

  ) 000/40(                                                                                   1422چک معوق شماره 
  ) 000/25(                                                                                   1425چک معوق شماره 
  ) 000/570(                                                                                 1428چک معوق شماره 

  )000/40(                                                                                  1429چک معوق شماره  
  000/264مانده طبق دفاتر شرکت                                                                                     
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8-   

  شرکت سهامی مهتاب 

  صورت مغایرت بانکی

30/8/86  

  000/773مانده طبق دفاتر شرکت:                     
  شود:کسر می
  ) 000/2ارمزد بانکی                             (هزینه ک

  )000/27اشتباه حسابدار شرکت                        (
  شود:اضافه می

  000/80شرکت سپهر               –واریزي مشتري 
  000/40آقاي حمیدي              –واریزي مشتري 

  

  000/912حساب بانک:           مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )000/34(                     1928چک معوق شماره
  )000/62(                    1953چک معوق شماره 

  شود:اضافه می
  000/48وجوه بین راهی                                 

  

  000/846                       مانده واقعی               000/864مانده واقعی                                    
  

  دفتر روزنامه شرکت مهتاب:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  30/8/86

      بانک                    
000/2    

000/2  
  بانک  30/8/86

  حساب دریافتنی                   
000/120    

000/120  
  اسناد پرداختنی   30/8/86

  بانک                   
000/27    

000/27  
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9-  

  شرکت بهار

  صورت مغایرت بانکی

31/3/89   

  700/456مانده طبق دفاتر شرکت:                     
  شود:کسر می

  ) 000/10هزینه کارمزد بانکی                           (
  )600/27)       (8546اشتباه حسابدار شرکت(چک 

  شود:اضافه می
  000/463مؤسسه نگار               –واریزي مشتري 

  000/9اشتباه حسابدار شرکت                           
  

  000/178/1حساب بانک:           مانده طبق صورت
  شود:کسر می  

  )200/74(                     8543چک معوق شماره
  )300/624(                   8547چک معوق شماره 

  شود:اضافه می
  600/411وجوه بین راهی                                 

  

  100/891مانده واقعی                                     100/891مانده واقعی                                   
  

  دفتر روزنامه شرکت بهار:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه کارمزد  31/3/89

      بانک                    
000/10    

000/10  
  بانک  31/3/89

  حساب دریافتنی                    
000/463    

000/463  
  اسناد پرداختنی   31/3/89

  بانک                     
000/27    

000/27  
  بانک    31/3/89

  خرید                      
000/9    

000/9  
  حساب پرداختنی   31/3/89

  اسناد پرداختنی                        
600/27    

600/27  
  اسناد پرداختنی   31/3/89

  بانک                          
600/27    

600/27  
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  ای:سؤاالت چهار گزینه

  
  ب  -5  الف -4  ب -3  د -2  الف-1
  ب  -10  ج  -9  الف  -8  ج  -7  ج -6

  الف-15  د -14  ب -13  الف -12  ج -11
  ب -20  الف  -19  ب -18  د -17  ج -16
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  فصل هفتم:

 پرسش:

  هاي مختلط.هاي موقت و حسابهاي دائمی، حسابحساب -1

ها را باشد. این حسابها هستند که بخشی از آن دائمی و بخش دیگري از آن موقت میبرخی از حساب -2
  گویند.هاي مختط میحساب

، حسابداران بایداطمینان »هاي هر دوره از درآمدهاي همان دورههزینهتطابق « به منظور اجراي اصل  -3
ها ثبت شده هاي دوره مالی در حسابي درآمدها و هزینهیابند در زمان تهیه صورت سود و زیان، کلیه

د کننها را شناسایی میها ثبت نشده باشد، ابتدا آنهاي دوره در حسابباشند. اگر برخی از درآمدها یا هزینه
  شوند.ها اصالح میهاي مناسب در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل، حسابو سپس از طریق ثبت

شود، اما ممکن است هاي مالی انجام میها معموال در پایان دوره مالی و قبل از تهیه صورتاصالح حساب -4
  ها در طی دوره مالی نیز اصالح شود.حسابالزم باشد که مانده برخی از 

  هاي اصالحی شامل موارد زیر است:ثبت -5

ها و پرداختها در دوره مالی هزینه شده(شامل ملزومات، پیشهایی که مبلغی از آناصالح حساب دارایی
هاي ها، اصالح هزینهدریافتهاي جاري و پیشهاي تحقق نیافته، اصالح بدهیها)، اصالح هزینهموجودي

  تحقق یافته پرداخت نشده. 

  هاي زیر است:صالحات فوق منوط به اصالح حسابانجام ا

 هاي هزینه ؛پرداختدریافت درآمد، اصالح پیشاصالح پیش -

هاي تحمیل شده و ي مالی، ثبت هزینهثبت درآمدهاي تحقق یافته ثبت نشده تا پایان دوره -
حساب پذیر، اصالح هاي استهالكثبت نشده تا پایان دوره مالی، ثبت هزینه استهالك دارایی

 موجودي ملزومات؛
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دریافت درآمد را به میزان درآمد تحقق یافته بدهکار دریافت درآمد، حساب پیشبراي اصالح حساب پیش -6
  کنیم.و حساب درآمد را بستانکار می

هایی که به پرداختي مربوطه را به میزان پیشپرداخت، باید حساب هزینهبراي اصالح حساب پیش -7
  کنیم .پرداخت را بستانکار میاند بدهکار و حساب پیشهزینه تبدیل شده

ی را به میزان نهاي دریافتي مالی باید حسابي ثبت نشده تا پایان دورهبراي ثبت درآمدهاي تحقق یافته -8
  درآمد تحقق یافته بدهکار و حساب درآمد را بستانکار کنیم.

تا پایان دوره مالی ، باید حساب هزینه مربوطه را به میزان  هاي تحمیل یافته ثبت نشدهبراي ثبت هزینه -9
  هاي پرداختنی را بستانکار نماییم.ي تحمیل یافته بدهکار و حسابهزینه

تر از یک سال باشد، در دفاتر به عنوان دارایی بلندمدت یا دارایی ها بیشهایی که عمر مفید آندارایی -10
  شود.ها(به غیر از زمین) هرساله هزینه استهالك ثبت میدارایی گونهشوند. براي اینثابت ثبت می

  هزینه استهالك =بهاي تمام شده دارایی  –ارزش اسقاط                                           -11

  عمر مفید                                                            

ریال خریداري کرد. عمر  000/000/30یک دستگاه خودرو به مبلغ  90مثال: شرکت کیمیا در ابتداي سال 
  باشد. هزینه استهالك ساالنه آن عباتست از :ریال می 000/000/2سال و ارزش اسقاط آن  5مفید خودرو 

  ساالنه هزینه استهالك= 

  هزینه استهالك=  000/600/5

حساب کاهنده دارایی است که در ترازنامه بعد از حساب دارایی حساب استهالك انباشته دارایی ، یک  -12
  گردد تا از بهاي تمام شدهآن کسر شود و ارزش دفتري دارایی به دست آید.مربوطه درج می

در هنگام خرید ملزومات، حساب موجودي ملزومات ، بدهکار و حساب صندوق یا حساب پرداختنی  -13
  شود.بستانکار می

ي ملزومات را به میزان ملزومات مصرف حساب ملزومات در پایان سال مالی ، حساب هزینهبراي اصالح  -14
  کنیم.شده بدهکار و حساب موجودي ملزومات را بستانکار می

هاي دفتر ها از دفتر روزنامه به دفتر کل، مانده حسابهاي اصالحی و انتقال آنپس از انجام کلیه ثبت -15
  شود.شده تهیه میاصالحکل تعیین و تراز آزمایشی 
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  تمرین:  

  
  دفتر روزنامه شرکت البرز: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/10/88

      دریافت درآمد پیش                         
000/360    

000/360  
  دریافت درآمدپیش  29/12/88

  درآمد                           
000/90     

000/90  
  

  روزنامه شرکت نمونه:دفتر  -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  پرداخت اجارهپیش  1/8/88

      صندوق                           
000/720    

000/720  
  هزینه اجاره  29/12/88

  پرداخت اجاره  پیش                         
000/300     

000/300  
  

  دفتر روزنامه شرکت سبحان:  -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی   29/12/88

  درآمد                           
000/385     

000/385  
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  دفتر روزنامه شرکت بهمن: -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه برق  29/12/88

    حساب پرداختنی                         
000/216     

000/216  
  

  تابناك:دفتر روزنامه مؤسسه  -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه حقوق  29/12/88

  حساب پرداختنی                           
000/683     

000/683.  
  

  دفتر روزنامه شرکت سپهر: -6

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه استهالك اثاثه  29/12/88

  استهالك انباشته اثاثه                           
000/305     

000/305  
2840000 − 400000

8 = 305000 

  دفتر روزنامه شرکت صبا: -7

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  ملزومات اداري  17/6/88

  صندوق                            
000/380    

000/380  
  هزینه ملزومات  29/12/88

  ملزومات                            
000/240     

000/240  
  

  :6دفتر روزنامه مؤسسه شفا -8

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه ملزومات  29/12/88

  ملزومات                            
000/128    

000/128  
                                                             

  اطالعات مسئله ناکافی و مبهم است. -6
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  مسائل:  
  دفتر روزنامه شرکت زاگرس: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   27/10/88

  دریافت درآمد  پیش                             
000/660    

000/660  
  دریافت درآمد پیش  29/12/88

  درآمد                              
000/110     

000/110  
  دریافت درآمد پیش  30/10/89

  درآمد                            
000/550    

000/550  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت کیان:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  پرداخت تعمیراتپیش  27/10/88

  صندوق                                
000/660    

000/660  
  هزینه تعمیرات  29/12/88

  پرداخت تعمیرات    پیش                          
000/110     

000/110  
  هزینه تعمیرات  30/10/89

  پرداخت تعمیراتپیش                           
000/550    

000/550  
  

  

  

  



٩٧ 
 

  دفتر روزنامه شرکت ساحل: -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  پرداخت اجاره پیش  1/4/88

  صندوق                                
000/390    

000/390  
  هزینه اجاره  29/12/88

      پرداخت اجارهپیش                         
500/292    

500/292  
   هزینه اجاره  31/3/89

   پرداخت اجارهپیش                          
500/97    

500/97  
  

  دفتر روزنامه شرکت تاکسیرانی:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/4/88

  دریافت درآمد  پیش                             
000/390    

000/390  
  دریافت درآمد پیش  29/12/88

  درآمد                              
500/292    

500/292  
  دریافت درآمد پیش  31/3/89

  درآمد                            
500/97    

500/97  
  

  دفتر روزنامه تعمیرگاه سجاد: -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب دریافتنی   29/12/87

  درآمد                            
000/374    

000/374  
  

  دفتر روزنامه شرکت شبنم:

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه تعمیرات  29/12/87

  حساب پرداختنی                            
000/374    

000/374  
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  دفتر روزنامه مؤسسه سحر: -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه حقوق  29/12/88

  هزینه آب و برق 
  هزینه تلفن

  حساب پرداختنی                            

500/247   
400/87   
800/47  

  
  
  

700/382  
  

  

  دفتر روزنامه شرکت شهاب: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه استهالك وسایل نقلیه   29/12/87

  استهالك انباشه وسایل نقلیه                           
000/606    

000/606  
  هزینه استهالك وسایل نقلیه   29/12/88

  استهالك انباشته وسایل نقلیه                        
000/808    

000/808  
  هزینه استهالك وسایل نقلیه   29/12/89

  استهالك انباشته وسایل نقلیه                         
000/808    

000/808  
9280000 − 1200000

10 = 808000 ×
9
12 = 606000 

  روزنامه شرکت ارس:دفتر  -6

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  ملزومات اداري  12/7/88

  صندوق                            
000/472    

000/472  
  هزینه ملزومات  29/12/88

  ملزومات                            
000/291    

000/291  
  

  

  

  



٩٩ 
 

  دفتر روزنامه مؤسسه حقیقت: -7

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  موجودي ملزومات   4/7/88

  صندوق                            
000/326    

000/326  
  هزینه ملزومات  29/12/88

  موجودي ملزومات                            
000/350    

000/350  
  000/350 = 000/204- 000/326 +000/228  

   دفتر روزنامه مؤسسه بهمنی: – 8

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/7/81

  دریافت درآمد  پیش                             
000/000/48    

000/000/48  
  پرداخت بیمهپیش  1/8/81

  صندوق                              
000/000/6    

000/000/6  
  هزینه بیمه  29/12/81

  دریافت درآمد پیش
  بیمهپرداخت پیش                           
  درآمد                            

000/500/2   
000/000/24  

  
  

000/500/2   
000/000/24  

  

  دفتر روزنامه شرکت سبالن: -9

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه حقوق   29/12/81

  حساب پرداختنی                                
000/000/6    

000/000/6  
  حساب دریافتنی   29/12/81

  درآمد                              
000/000/9    

000/000/9  
  هزینه استهالك ساختمان  29/12/81

  استهالك انباشته ساختمان                          
000/000/2    

000/000/2  
  هزینه بیمه   29/12/81

  پرداخت بیمهپیش                        
000/000/23    

000/000/23  
  دریافت درآمد پیش  29/12/81

  درآمد                          
000/000/20    

000/000/20  
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  دفتر روزنامه شرکت راه گستر: -10

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  هزینه حقوق   29/12/88

  حساب پرداختنی                                
000/68    

000/68  
  حساب دریافتنی   29/12/88

  درآمد                              
000/98    

000/98  
  هزینه استهالك ساختمان  29/12/88

  استهالك انباشته ساختمان                          
000/200    

000/200  
  هزینه بیمه   29/12/88

  پرداخت بیمهپیش                        
000/80    

000/80  
  دریافت درآمد پیش  29/12/88

  درآمد                          
000/120    

000/120  
  هزینه آب و برق  29/12/88

  حساب پرداختنی                        
000/176    

000/176  
  

  

  

    اي:سؤاالت چهارگزینه

  
  د -5  ب -4  د -3  الف -2  ب -1
  ب -10  ب -9  الف -8  ج -7  ب -6

  د -15  ج -14  د -13  د -12  ب -11
  ج -20  د -19  ب -18  د -17  ب -16
  د -25  الف -24  ج  -23  ج -22  د -21
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  فصل هشتم:

  پرسش:  
شود. فرآیند حسابداري شامل یک سري عملیاتی است که به طور پیاپی درآمد هر دوره مالی تکرار می -1

  گویند.این عملیات پیاپی را چرخه حسابداري می

هاي مختلط ها یا دائمی هستند یا موقت، و حسابحسابداريدرآمد پایان سال پس از انجام اصالحات ،  -2
ها از هم تفکیک هاي اصالحی قسمت دائمی و موقت آنهاي مختلط با انجام ثبتوجود ندارد. چون حساب

  شود.(در صورت سؤال، حساب موقت نوشته شده است.)می

  شوند:هاي موقت طی چهار مرحله بسته میدر پایان سال، حساب -3 

  ها، بستن حساب خالصه سود و زیان، بستن حساب برداشت.حساب درآمدها، بستن حساب هزینه بستن

  حساب خالصه سود و زیان. -4

شود، یعنی هنگامی که حساب ها صفر میشوند، مانده آنهاي موقت بسته میهنگامی که حساب -5
ب خالصه سود و زیان بدهکار و شود و نیز حسادرآمدها بدهکار و حساب خالصه سود و زیان بستانکار می

  شود.هاي موقت صفر میشود، مانده حسابها بستانکار میحساب هزینه

  حساب تراز اختتامیه. -6

  حساب تراز افتتاحیه. -7

هاي ها به دفتر کل ،مانده حسابهاي موقت و انتقال آنهاي مربوط به بستن حسابپس از انجام ثبت -8
آزمایشی تهیه هاي دفتر کل یک تراز شود. اگر در این مرحله از مانده حسابموقت در دفتر کل صفر می

  گویند.باشد که به آن تراز آزمایشی اختتامی میهاي دائمی میکنیم، فقط شامل حساب

  تراز آزمایشی اصالح شده. -9

  تراز آزمایشی اختتامی. -10
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  تمرین:  
  دفتر روزنامه شرکت باران: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان   30/12/87

  هزینه حقوق                            
  هزینه استهالك اثاثه اداري                            
  هزینه آب و برق                            
  ها   سایر هزینه                            

200/233    
100/176  
600/18  
200/24  
300/14  

  درآمدها  30/12/87
  حساب خالصه سود و زیان                              

800/296    
800/296  

  سرمایه   30/12/87
  برداشت                          

000/31    
000/31  

  حساب خالصه سود و زیان   30/12/87
  سرمایه                         

600/63    
600/63  

  

  

  روزنامه مؤسسه صدف:دفتر  -2

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88

  هزینه حقوق                           
  هزینه استهالك وسایل نقلیه                           

  هزینه آب و برق و تلفن                            
  لزوماتهزینه م                            
  هزینه سوخت و تعمیرات                               

600/317    
700/216  
400/19  
700/26  
200/41  
600/13  



١٠٣ 
 

  درآمد  29/12/88
  حساب خالصه سود و زیان                              

400/273    
400/273  

  سرمایه   29/12/88
  برداشت                          

200/41    
200/41  

  سرمایه   29/12/88
  حساب خالصه سود و زیان                         

200/44    
200/44  

  

  

  دفتر روزنامه مؤسسه دماوند: -3

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  فروش   29/12/88

  برگشت از خرید و تخفیفات 
  تخفیفات نقدي خرید 
حساب خالصه سود و زیان                               

300/624  
400/11  
800/9  

  
  
  

500/645  
  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88

  خرید                    
  برگشت از فروش و تخفیفات                   
  هزینه حقوق                  

  هزینه حمل کاالي خریداري شده                   
  هزینه استهالك اثاثه                  
  ها    سایر هزینه                  

200/593    
700/412  
200/14  
000/114  
300/21  
600/14  
400/16  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88
  موجودي کاالي اول دوره                          

200/54    
200/54  

  موجودي کاالي پایان دوره  29/12/88
  حساب خالصه سود و زیان                         

400/48    
400/48  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88
  سرمایه                          

500/46    
500/46  

  سرمایه   29/12/88
  برداشت                        

500/19    
500/19  

  



١٠۴ 
 

  مؤسسه بازرگانی دماوند

  تراز آزمایشی اختتامی

29/12/88  

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    100/46  بانک

    100/73  حساب دریافتنی 
    400/48  موجودي کاالي پایان دوره

    000/146  اثاثه اداري
  200/29    استهالك انباشته اثاثه اداري

  400/47    حساب پرداختنی 
  000/237    سرمایه پایان دوره

  600/313  600/313  جمع
  

  

  ):88روزنامه شرکت سحاب(سال دفتر  -4

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تراز اختتامی  29/12/88

  صندوق                              
  ها و اسناد دریافتنی حساب                            
  موجودي ملزومات                            
  اثاثه اداري                               

600/200    
300/41  
100/61  
400/23  
800/74  

  استهالك انباشته اثاثه اداري  29/12/88
  ها و اسناد پرداختنی حساب

  سرمایه 
  تراز اختتامی                             

700/26  
400/91  
500/82  

  
  
  

600/200  
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  ):89دفتر روزنامه شرکت سحاب(سال 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/1/89

  ها و اسناد دریافتنی حساب
  موجودي ملزومات

  اثاثه اداري
    تراز افتتاحی                            

300/41  
100/61  
400/23  
800/74  

  
  
  
  

600/200   
  تراز افتتاحی  1/1/89

  استهالك انباشته اثاثه اداري                          
  ها و اسناد پرداختنی حساب                        
  سرمایه                         

600/200  
  

  
700/26  
400/91  
500/82  

  

  

  مسائل:
  دفتر روزنامه شرکت پیوند: -1

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان   30/12/87

  هزینه حقوق                           
  هزینه استهالك وسایل نقلیه                           
  هزینه سوخت و تعمیرات                           
  ها   سایر هزینه                           

800/285    
000/201  
000/28  
100/32  
700/24  

  درآمد  30/12/87
  حساب خالصه سود و زیان                              

800/340    
800/340  

  سرمایه   30/12/87
  برداشت                          

000/23    
000/23  
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  حساب خالصه سود و زیان   30/12/87
  سرمایه                         

000/55    
000/55  

  

  

  

  

  

  

  شرکت پیوند

  تراز آزمایش اختتامی

30/12/87   

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    200/104  بانک

    400/87  حساب دریافتنی 
    000/140  وسایل نقلیه 

  000/42    وسایل نقلیه استهالك انباشته 
  600/37    حساب پرداختنی 
  000/252    سرمایه پایان دوره

  600/331  600/331  جمع
  

  

  

  

  

  حساب خالصه سود و زیان 
800/285  800/340  

  000/55  

  سرمایه
000/23  000/220  

000/55  
  000/252  



١٠٧ 
 

  دفتر روزنامه مؤسسه خدماتی بهمن: -2

  

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان   29/12/87

  هزینه حقوق                           
  هزینه تعمیرات                           
  هزینه آب و برق                           
  هزینه استهالك ساختمان                            
  هزینه اجاره                           

000/199    
000/37  
000/62  
000/43  
000/29  
000/28  

  درآمد  29/12/87
  حساب خالصه سود و زیان                              

000/540    
000/540  

  سرمایه   29/12/87
  برداشت                          

000/26    
000/26  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/87
  سرمایه                         

000/341    
000/341  

  

3-   

  مؤسسه خدماتی گلزار

  صورت سود و زیان

29/12/82  

  000/000/6درآمد خدمات                                                               
  ها:شود هزینهکسر می

    000/500/1هزینه حقوق                         
   000/420هزینه تعمیرات                        

    000/140هزینه آب و برق                        
   000/150هزینه استهالك ساختمان           

   000/80هزینه اجاره                              
  )000/290/2ها                                                                         (جمع هزینه

  000/710/3سود خالص                                                                              
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  دفتر روزنامه مؤسسه پیمان: -4

  

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88

  هزینه حقوق                           
  هزینه تعمیرات                           
  هزینه آب و برق                           
  هزینه استهالك ساختمان                            
  هزینه اجاره                           

600/67    
500/25  
000/14  
800/19  
500/4  
800/3  

  درآمد  29/12/88
  حساب خالصه سود و زیان                              

800/97    
800/97  

  سرمایه   29/12/88
  برداشت                          

000/22    
000/22  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88
  سرمایه                         

200/30    
200/30  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حساب خالصه سود و زیان   
600/67  
200/30  

800/97  

  00  

  سرمایه  
000/22  000/122  

200/30  

  200/130  

   هزینه حقوق
500/25  500/25  

  
0    

   هزینه تعمیرات
000/14  000/14  

  
00    

   هزینه آب وبرق
800/19  800/19  

  
00    

  هزینه اجاره 
800/3  800/3  

  
00    

  هزینه استهالك ساختمان 
500/4  500/4  

  
00    
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  مؤسسه خدماتی پیمان

  تراز آزمایشی اختتامی

29/12/88  

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    100/159  صندوق 

    600/5  حساب دریافتنی 
    000/50  مدتاسناد دریافتنی کوتاه 

    200/1  پرداخت بیمهپیش
    000/56  زمین

    600/45  ساختمان 
  000/21    استهالك انباشته ساختمان 

  800/9    حساب پرداختنی 
  500/6    دریافت درآمدپیش

  000/80    اسناد پرداختنی 
  000/70    وام پرداختنی بلند مدت

  200/130    سرمایه پایان دوره
  500/317  500/317  جمع

  

  

  

  

  

  برداشت 
000/22  000/22  

00    

  درآمد
000/000/6  000/000/6  

  00  
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  ):88دفتر روزنامه مؤسسه پیمان(سال 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تراز اختتامی  29/12/88

  صندوق                               
  دریافتنی  حساب                             
  پرداخت بیمهپیش                             
  زمین                             
  ساختمان                             
اسناد دریافتنی کوتاه مدت                               

500/317    
100/159  

600/5  
200/1  
000/56  
600/45  
000/50  

  استهالك انباشته ساختمان  29/12/88
  پرداختنی  حساب

  دریافتپیش
  اسناد پرداختنی 

  وام پرداختنی 
  سرمایه 

  تراز اختتامی                             

000/21  
800/9  
500/6  
000/80  
000/70  
200/130  

  
  
  
  
  
  

500/317    
  

  

  ):89دفتر روزنامه مؤسسه پیمان (سال 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  صندوق   1/1/89

  حساب دریافتنی 
  پرداخت بیمهپیش

  زمین 
  ساختمان

  اسناد دریافتنی کوتاه مدت
  تراز افتتاحی                              

100/159  
600/5  
200/1  
000/56  
600/45  
000/50  

  
  
  
  
  
  

500/317  
  تراز افتتاحی  1/1/89

  ساختماناستهالك انباشته                           
  پرداختنی  حساب                         

500/317  
  

  
000/21  
800/9  
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  دریافتپیش                        
  اسناد پرداختنی                           
  وام پرداختنی                         
  سرمایه                         

500/6   
000/80  
000/70  
200/130  

  

  دفتر روزنامه مؤسسه سپید: -5

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  فروش   29/12/88

  برگشت از خرید و تخفیفات 
  تخفیفات نقدي خرید 
حساب خالصه سود و زیان                               

900/428  
300/14  
200/7  

  
  
  

400/450  
  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88

  خرید                    
  برگشت از فروش و تخفیفات                   
  تخفیفات نقدي فروش                   
  هزینه حقوق                  

  هزینه حمل کاالي خریداري شده                   
  هزینه استهالك وسایل نقلیه                   
  ها    سایر هزینه                  

400/460    
000/274  
400/12  

700/6  
600/124  
100/23  
400/12  
200/7  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88
  موجودي کاالي اول دوره                          

200/87    
200/87  

  موجودي کاالي پایان دوره  29/12/88
  حساب خالصه سود و زیان                         

400/101    
400/101  

  حساب خالصه سود و زیان   29/12/88
  سرمایه                          

200/4    
200/4  

  سرمایه   29/12/88
  برداشت                        

800/16    
800/16  

  

  

  



١١٢ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  مؤسسه بازرگانی سپهر

  تراز آزمایشی اختتامی

29/12/88  

  بستانکار   بدهکار   نام حساب 
    500/47  بانک

    800/32  حساب دریافتنی 
    400/101  موجودي کاالي پایان دوره

    000/124  وسایل نقلیه 
  800/24    استهالك انباشته وسایل نقلیه 

  500/81    حساب پرداختنی 
  400/199    سرمایه پایان دوره

  700/305  700/305  جمع
  

  

  

حساب خالصه سود و زیان   
400/460  
200/870  

200/4  

400/450  
400/101  

  00  

  سرمایه    
800/16  

  
000/212  

200/4  
  400/199  

   موجودي کاالي پایان دوره
400/101  

  
  

400/101    
     موجودي کاالي اول دوره

200/87  
  

200/87  

00    
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  ):88دفتر روزنامه مؤسسه سپهر(سال 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  تراز اختتامی  29/12/88

  بانک                             
  دریافتنی  حساب                            
  موجودي کاالي پایان دوره                            
  وسایل نقلیه                             

700/305    
500/47  
800/32  
400/101  
000/124  

  استهالك انباشته وسایل نقلیه   29/12/88
  پرداختنی  حساب

  سرمایه 
  تراز اختتامی                             

800/24  
500/81  
400/199  

  

  
  
  

700/305  
  

  ):89دفتر روزنامه مؤسسه سپهر(سال 

  بستانکار   بدهکار   شرح  تاریخ
  بانک  1/1/89

  حساب دریافتنی 
  موجودي کاالي پایان دوره

  وسایل نقلیه 
  تراز افتتاحی                              

500/47  
800/32  
400/101  
000/124  

  

  
  
  
  

700/305   
  تراز افتتاحی  1/1/89

  وسایل نقلیه استهالك انباشته                         
  حساب  پرداختنی                        

  سرمایه                         

700/305  
  

  
800/24  
500/81  
400/199  

  اي:سؤاالت چهارگزینه
  ب -5  ج -4  د -3  الف -2  ج -1
  الف -10  د -9  ج -8  د -7  الف -6

  ج -15  د -14  ب -13  ب -12  الف-11
  الف -20  د -19  ج -18  د -17  الف -16
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  فصل نهم:

  پرسش:  
  فرض تفکیک شخصیت، فرض تداوم فعالیت، فرض دوره مالی، فرض مبناي تعهدي،فرض واحد پول. -1

چنین مستقل از مالک (مالکان) آن و هم بر اساس فرض تفکیک شخصیت، براي هر مؤسسه شخصیتی -2
هاي مالی از نقطه نظر شخصیت شود و فعالیتمستقل از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می

  گردند.حسابداري تجزیه و تحلیل ، ثبت و گزارش می

خواهد یافت و  بینی تداومفرض تداوم فعالیت به این معنی است که عملیات مؤسسه در آینده قابل پیش -3
  قص انحالل یا توقف فعالیت آن وجود ندارد.

فرض واحد پول به این معنی است که آثار و نتایج کلیه معامالت و عملیات مالی مؤسسه باید برحسب  -4
  گیري و گزارش شوند.پول، اندازه

که معموال یک تر هاي زمانی مساوي کوتاهیک مؤسسه به دوره عمر طوالنی ،بر اساس فرض دوره مالی -5
  شود.اي ارائه میهاي مالی جداگانهشود و براي هر دوره گزارشساله هستند، تقسیم می

بدون توجه به زمان ها به محض تحمیل، بر اساس فرض تعهدي، درآمدها به محض تحقق و هزینه -6
  شوند.دریافت یا پرداخت وجه نقد مربوطه، شناسایی و ثبت می

  ها با درآمدها، اصل افشا.اصل تحقق درآمد، اصل تطابق هزینهاصل بهاي تمام شده،  -7

به موجب اصل بهاي تمام شده تاریخی، تمام رویدادهاي مالی ، به بهاي تمام شده در تاریخ وقوع ثبت و  -8
ها افزایش یابد، این افزایش شناسایی و چه بعدا ارزش پولی آنشوند و چنانهاي مالی منعکس میدر صورت
  شود.ثبت نمی

بر اساس اصل تحقق، درآمدها بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در زمان تحقق شناسایی  -9
  کنند که فرآیند کسب سودکامل شده باشد.یافته فرض میشوند. معموال زمانی درآمد را تحققمی
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وره را با درآمدهاي همان هاي هر د-گیري سود هر دوره ، باید هزینهبر اساس اصل تطابق، براي اندازه -10
اي که درآمد در آن هاي انجام شده جهت ایجاد درآمد، باید به حساب دورهدوره مقابله نمود. لذا هزینه

  تحصیل گردیده، منظور گردد.

هاي مالی مؤسسه ، باید هاي بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتي واقعیتبه موجب اصل افشا، کلیه -11
  کامل افشا شود. به نحو مناسب و

  کاري، اصل خصوصیات صنعت.اصل فزونی منافع بر مخارج، اصل اهمیت، اصل محافظه -12

ي اطالعات حسابداري نباید بر منافع آن فزونی بله، بر اساس اصل فزونی منافع بر مخارج ، مخارج تهیه -13
  یابد.

  بله، بر اساس اصل اهمیت. -14

ي باشند، به منظور تهیهت ، براي صنایعی که داراي شرایط ویژه میبله، به موجب اصل خصوصیات صنع -15
  هاي حسابداري خاصی را در نظر گرفت.توان روشاطالعات سودمندتر، می

کاري به این معناست که در شرایط ابهام ، اعمال قضاوت براي انجام برآورد باید به نحوي اصل محافظه-16
  ها کمتر از واقع ارائه نشود.ها یا بدهیتر از واقع و هزینهبیشها صورت گیرد که درآمدها یا دارایی
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  تمرین:
-فرض تفکیک شخصیت. چون بر اساس این فرض، براي هر مؤسسه شخصیتی مستقل از مالک آن و هم -1

  شود.چنین مستقل از سایر مؤسسات موجود در جامعه در نظر گرفته می

با توجه به اصل بهاي تمام شده تاریخی، تمام رویدادهاي مالی به بهاي این عمل حسابدار صحیح نیست.  -2
ها چه بعدا ارزش پولی آنشوند و چنانهاي مالی منعکس میتمام شده در تاریخ وقوع ثبت و در صورت

  شود.افزایش یابد، این افزایش شناسایی و ثبت نمی

با درآمدهاي همان دوره باید مقابله نمود و سود  هاي هر دوره راطبق اصل تطابق هزینه با درآمد، هزینه -3
  دوره را محاسبه کرد.

هاي ي واقعیتکند که کلیهاین عمل با اصل افشاي حقایق مغایر است. چرا که این اصل ایجاب می -4
هاي مالی مؤسسه به نحو مناسب و کامل افشا شود. بر اساس این اصل، بااهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت

کنندگان از اطالعات مالی تأثیرگذار گیري استفادهتواند در تصمیمد تمامی اطالعاتی که به نحوي میبای
  باشد، افشا شود.

هاي اطالعات حسابداري ، مربوط بودن و به موقع بودن آن است. اما براي ارائه به موقع یکی از ویژگی -5
کاري، اعمال ابهام وجود دارد، طبق اصل محافظه هاي مالی در شرایطی که براي برآورد برخی اقالم ،صورت

ها یا تر از واقع و هزینهها بیشقضاوت براي انجام برآورد باید به نحوي صورت گیرد که درآمدها یا دارایی
الوصول شرکت را به طور ها کمتر از واقع ارائه نشود. لذا حسابدار شرکت باید میزان مطالبات مشکوكبدهی

  آورد نماید.اي برمحتاطانه

اصل تحقق درآمد. بر اساس این اصل، باید درآمدها را بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد مربوطه، در  -6
  شود.دریافت استفاده میزمان تحقق شناسایی کرد. به همین خاطر از حساب پیش
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  اي:سؤاالت چهارگزینه
  الف -5  الف و د -4  ج -3  ج  -2  الف -1
  الف -10  ب -9  د -8  ج  -7  الف -6

  ب  -15  ج -14  الف -13  د -12  ج -11
  ب -20  ب -19  الف -18  د -17  الف -16
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  فصل دهم:

  پرسش:
افزار را هایی که سختشود. و برنامهافزار به مجموعه عناصر فیزیکی و قابل لمس کامپیوتر گفته میسخت -1

  گویند. افزار میدهند،نرمکنترل قرار میبرداري و اندازي نموده و مورد بهرهراه

  واحد ورودي، واحد خروجی، واحد محاسبه و منطق، واحد کنترل،واحد حافظه. -2

 allهاي کاربردي (شروع کار با برنامهها شامل ترین آنکاربردهاي متنوعی دارد که مهم startمنوي  -3

program کامپیوتر و لوازم جانبی آن() ، انجام تنظیمات مختلف بر روي سیستمcontrol panel ،(
  باشد.) میlog off) و رفتن به محیط کاربر دیگر(shut Downخاموش کردن سیستم(

  ترین اجزاء پنجره:مهم -4

نوار عنوان: این نوار در باالي پنجره باز قرار داردکه شامل نام برنامه یا پوشه و آیکن برنامه   -
 closeو  maximizeو  minimizeهاي کادر کنترل و دکمه چنین این نوار شاملاست. هم

  باشد.می
اعمال متفاوتی را در  توانها میمنوهاي مختلفی وجود دارد که توسط آننوار منو: در نوار منو، -

 ها انجام داد.پنجره

- ها مینوار ابزار: این نوار در زیر نوار منو قرار دارد و شامل ابزارهایی است که با استفاده از آن -

ها، برگشت به پنجره قبلیو تغییر نحوه نمایش توان عملیات مختلفی از جمله جستجوي فایل
 ها را انجام داد.آیکون

جا هستید. در سمت راست این نوار فلشی قرار نوار آدرس: شامل مسیري است که فعال در آن -
ان را ببینید و براي توانید مسیرهاي مختلف کامپیوترتدارد که با کلیک کردن بر روي آن، می

 رفتن به آن بخش، آدرس آن محل را کلیک کنید.

  افزار حسابداري عبارتند از:هاي کاربردي یک نرمترین ویژگیمهم -5
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 هاي مربوط به حسابداري را فرآهم نماید؛تمام نیازهاي مؤسسه را در زمینه تهیه گزارش -

غیرمسئول و غیر مرتبط، از امنیت به منظور حفظ و نگهداري اطالعات و عدم دسترسی افراد  -
 مناسب برخوردار باشد؛

 استفاده از آن براي کاربران سیستم(حسابداران) آسان باشد. -

  1001001011کد حساب جاري بانک ملی:  -6

  

ها ، فقط از طریق اند که ورود اطالعات مربوط به حسابهاي کامپیوتري به نحوي طراحی شدهسیستم -7
باشد. معموال در محل درج کد حساب سند حسابداري ، لیست کدهاي پذیر میها امکانکد حساب

هاي وي آن ، کد حسابتواند با کلیک کردن بر رها وجود دارد و کاربر میحسابداري به همراه شرح حساب
  مربوطه را انتخاب نماید و یا اینکه کد حساب را در محل تعیین شده، تایپ کند.

گزارش دفتر روزنامه و دفتر کل، گزارش تراز کل و ویژه، گزارش دفتر معین یا کارت معین حسابداري،  -8
  گزارش ترازنامه.

باشد. در بسیاري از اید ارائه شود، ترازنامه میهاي مالی که در پایان هر سال بترین صورتیکی از مهم -9
-. با وجود این و علیبینی شده استهاي کامپیوتري، امکان دریافت گزارش ترازنامه از سیستم پیشسیستم

هاي کامپیوتري به وقوع پیوسته است، در اي که در زمینه طراحی و اجراي سیستمهاي گستردهرغم پیشرفت
افت ترازنامه از سیستم مقدور نبوده و تهیه ترازنامه مستلزم انجام برخی از عملیات ها امکان دریغالب شرکت

  باشد.به صورت دستی می

افزار حسابداري ، ممکن است با گذشت زمان، نواقص آن آشکار شود و یا بروز نیازهاي جدید، هر نرم -10
هاي ه علل مختلفی از جمله ورود ویروسچنین ممکن است بناپذیر نماید. همانجام تغییرات در آن را اجتناب
افزاري و نوسانات برق، اشکاالتی در برنامه حسابداري بروز نماید. تمام این کامپیوتري و یا اشکاالت سخت

  برداري انجام شود.هاي حسابداري در زمان بهرهکند که پشتیبانی الزم از سیستمموارد ایجاب می

شوند که ورود اطالعات و ثبت سند حسابداري ، به شکلی طراحی میافزارهاي حسابداري معموال نرم -11
مشاهده و اخذ گزارش از سیستم و ایجاد هر گونه تغییر در اطالعات ثبت شده در سیستم، مستلزم وارد 

  حساب تفضیلی  حساب معین  حساب کل  گروه حساب
  جاري نزد بانک ملی  هاي جاري بانکیحساب  وجوه نقد  دارایی جاري

1  01  001  1001  



١٢٠ 
 

باشد، براي هر حسابدار که باشد. در مؤسسات بزرگ که داراي تعداد زیادي حسابدار میکردن رمز عبور می
شود. هر شخص با زدن رمز عبور خود اي در نظر گرفته میسیستم حسابداري شود، رمز جداگانه بخواهد وارد

تواند در حدي که کاربر ارشد براي او تعریف نموده است ، نسبت به ثبت، تغییر و یا مشاهده اطالعات می
گیري نمایند و امکان شها ممکن است برخی از افراد فقط بتوانند از سیستم گزاراقدام نماید. در این سیستم

ورود اطالعات براي آنان مقدور نباشد. سطح دسترسی و ثبت اطالعات براي هر شخص، بسته به جایگاه 
سازمانی و وظایف او خواهد بود. مسلما در یک شرکت بزرگ، یک کارمند جزء حسابداري نباید اختیار 

ییر دهد. این مهم از طریق تعیین رمز عبور براي ها را تغدسترسی به همه اطالعات را داشته باشد و بتواند آن
توان اطمینان حاصل نمود که -باشد. بدیهی است که با تعیین رمز عبور میپذیر میامکانکاربران سیستم 

  افراد غیر مسئول، حتی توان اجراي برنامه را نیز نداشته باشند.

-افزاري میهاي حسابداري ، ایجاد قفل سختهاي جلوگیري از استفاده غیر مجاز از برنامهیکی از روش -12

هاي خروجی افزاري شامل یک قطعه فیزیکی است که معموال بر روي یکی از پورتباشد. قفل سخت
  باشد.پذیر نمیاندازي برنامه امکانشود و در صورت نبود قطعه، راهکامپیوتر نصب می

  

  اي:سؤاالت چهارگزینه
  الف -5  ب -4  ج  -3  د -2  ب -1
  د -10  الف -9  د -8  ج -7  د -6
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  فصل یازدهم:

  پرسش:
ها یا توابع، تاریخ، تواند شامل اطالعات متنی، اطالعات عددي(ارقام)، فرمول، می excelهاي ورودي داده -1

  ساعت و .... باشد.

در یک سلول  توان محتویات دو یا چند سلول راباشد که با استفاده از آن میمی& اي شاملعملگر رشته -2
  قرار داد.

/  + -× شود که این عملگرها عبارتند از:براي انجام محاسبات ریاضی از عملگرهاي محاسباتی استفاده می -3
^      

و ترکیبی از  ‹ › =اي عبارتند از: کنند. عملگرهاي رابطهاي دو عدد را باهم مقایسه میعملگرهاي رابطه -4
  ها.آن

  دهد.حتویات سلول فعال را نشان مینوار فرمول، آدرس و م -5

را انتخاب  saveرا باز نموده و گزینه  office، منوي   excelبراي ذخیره نمودن اطالعات در محیط  -6
. سپس نام مورد نظر را براي فایل خود نوشته و در باالي منوي باز شده، محل ذخیره فایل را مشخص نمایید

که عالمتی به شکل فالپی است  saveي توان از دکمهچنین میکلیک نمایید. هم okي نموده و روي دکمه
  استفاده نمود.

  توان عمل نمود:براي ویرایش اطالعات درج شده در یک سلول، به یکی از دو روش زیر می -7

را بزنید. سپس محتواي سلول را اصالح  F2نما را بر روي سلول مورد نظر قرار داده و کلید مکان -
 را فشار دهید. Enterکرده و کلید 

نما را بر روي سلول موردنظر قرار داده و با ماوس بر روي نوار فرمول کلیک کرده و سپس مکان -
 را فشار دهید. Enterمحتواي سلول را ویرایش کنید و کلید 
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و درگ توانید کلید سمت چپ ماوس را پایین نگه داشته براي انتخاب چند سلول در صفحه اکسل، می -8
دار، محدوده موردنظر خود را را پایین نگه داشته و با استفاده از کلیدهاي جهت shiftکنید و یا اینکه کلید 

  انتخاب نمایید.

  هاي زیر استفاده نمایید:توانید از روشها میجا کردن محتویات سلولبراي جابه -9

را با ماوس  cutفرمان  clipboard گروه  Homeهاي مورد نظر را انتخاب کنید، از تب سلول -
 را با ماوس اشاره کنیىز paste فرمان Homeاشاره کنید، اؤ تب 

را فشار دهید،  Xپایین نگه داشته و کلید را ctrlهاي مورى نئر را انتخاب کنیى، کلیى سلول -
 زمان فشار دهید.را هم V + ctrlنما را بر روي سلول مقصد برده و کلید مکان

  رافشار دهید. Deleteهاي مورد نظر را انتخاب نموده و کلید کار کافی است سلول یا سلولبراي این  -10

را انتخاب نمایید.  Deleteهاي مورد نظر را انتخاب نموده و ماوس را راست کلیک کنید و فرمان سلول -11
طرهاي انتخاب شود، کل سطرهاي انتخاب شده حذف گردیده و جاي آن با س Entire rowاگر گزینه 

هاي انتخاب شده به انتخاب شود، کل ستون Entire columnشود و اگر گزینه پایینی آن پرداختنی می
  شود.هاي کناري پر میطور کامل حذف شده و جاي آن با ستون

خواهید سطر یا ستون اضافه شود، نما را در محلی که میبراي اضافه کردن سطر یا ستون، باید مکان -12
را انتخاب کنید.  Insertشود، فرمان اي که باز میماوس را راست  کلیک کنید. سپس از پنجره قرار داده و
ستون یا  Entire columnشود و با انتخاب ، سطر یا سطرهاي جدید اضافه می Entire rowبا انتخاب 

  نید.با ماوس کلیک ک okشود. پس از انتخاب گزینه مورد نظر، بر روي هاي جدید اضافه میستون

  شود.ها، از این فرمان استفاده میبراي تغییر فرمت اطالعات درج شده در سلول -13

که در پایین صفحه قرار دارد، با ماوس دابل کلیک نمایید.  sheetها ، روي نام  sheetبراي تغییر نام  -14
چنین را فشار دهید. هم Enterتوانید نام آن را تغییر داده و کلید در این حالت نام کاربرگ فعال شده و می

  براي تغییر نام استفاده کنید.  Renameبا ماوس راست کلیک کنید و از فرمان  sheetتوانید روي نام می

  دهند.ها کار خاصی را انجام میاي هستند که هر کدام از آنشده هاي از پیش آمادهتوابع، فرمول -15

  توان استفاده کرد:میهاي زیر براي استفاده از توابع، از روش -16
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روش اول ، تایپ تابع در سلول مورد نظر است. در این روش باید در سلول مورد نظر ابتدا کلید  -
ها را وارد کرده را تایپ نموده و سپس آدرس سلول» پرانتز باز«= و سپس نام فرمول و بعد کلید

 را فشار دهید. Enter، پرانتز را ببندید و کلید 

 را انتخاب کنید. Auto sum، فرمان  Editingگروه  Homeاز تب  -

 Fxباشد. براي این کار باید از نوار فرمول گزینه کارگیري توابع به صورت منویی میروش سوم به -
شود که نام تمامی توابع اکسل  در آن نوشته شده اي باز میرا انتخاب کنید. با این کار، پنجره

 اجرا نمایید.توانید آن را است و با انتخاب تابع می

  مراحل چاپ کردن اطالعات اکسل بر روي کاغذ به شرح زیر است: -17

 را انتخاب کنید؛ page set up، گروه  page lay out   از تب -

-چه که میتوان افقی یا عمودي بودن کاغذ و کوچک و بزرگ کردن آنمی pageدر قسمت  -

 خواهید چاپ کنید را انجام دهید؛

را انتخاب  printکلیک کرده و گزینه  officeبعد از تنظیمات انجام شده ، بر روي دکمه  -
 کنید.

  ي خروج از اکسل:نحوه -18

را انتخاب   Exit Excelرا باز نموده و دستور   office Buttonبراي خروج از اکسل، منوي  -
 کنید.

 دارد، کلیک کنید. ي سمت راست باالي پنجره قراربر روي عالمت ضربدر که در گوشه -

 

  اي:سؤاالت چهارگزینه
  ج -5  د -4  ب -3  الف -2  د -1
  الف -10  الف -9  د -8  ب -7  د -6

  الف -15  الف -14  ب -13  الف -12  د -11
  ب -20  الف -19  الف -18  ب -17  د -16

  


