امور مالی و بازرگانی
رایانه کار حسابداری مالی
1-11/11/1/5
مالی

-1در حساب های موسسه کد  515می تواند نشان دهنده ی کدام حساب باشد؟
الف -بستانکاران

ب -سرمایه

ج -هزینه اجاره
د -درآمد تعمیرات.
-2کدام یك از گروه های زیرجزو استفاده کنندگان برون سازمانی می شوند؟
الف -مدیر عامل
ب -مدیران اجرایی
ج -اعتبار دهنـدگان
د -گردانندگان عملیات
-3در شرایط اقتصادی تورمی استفاده از کدام روش ارزیابی موجودی کاال باعث نشان دادن سود ناخالص بیشتری
خواهد شد؟
الفlifo

ب fifo -
ج -میانگین موزون
د -شناسایی ویژه
 -5سندی است که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه دروجه حامل یا
شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کار ساز نماید را ...................می نامند.
الف -بـرات.
ب -چک
ج -فیش
د -سفته
 - 5پارچه فروشی یاسر 111/351ریال اثاثه خریداری شده را به علت معیوب بودن برگشت داده است  .چه حسابی
بستانکار می گردد؟
الف -برگشت از خرید و تخفیفات
ب -خرید
ج  -اثاثه
د -تخفیفات نقدی خرید
 -6کدام گزینه از رشته های تخصصی حسابداری نمی باشد؟
الف -مالیاتی
ب -صنعتی
ج -مدیریت
د  -بازاریابی
 - 7کدام مورد از موسسات زیر تجاری(بازرگانی) می باشد؟
الف -تولیدی لوازم خانگی
ب -آموزشگاه رانندگی

ج -سوپر مارکت

د -تعمیر گاه خودرو
 -1چکی به مبلغ 131111ریال صادر گردیده است ،که تا تاریخ تهیه صورت مغایرت به بانك جهت وصول ارائه نشده با
این مورد چگونه برخورد می شود ؟
الف -چک الوصول است و از مانده دفتر کسر می گردد
ب -به مانده دفاتر اضافه می شود
ج  -چک معوق است و از مانده صورت

د -به مانده صورت حساب بانک اضافه می گردد

حسـاب ارسـالی بانـک کـسر می گـردد.

 -9در نظر گرفتن موجودیت مستقل و هویتی جدا برای موسسه جدا از مالك یا مالکان آن بیان کننده ی کدام فرض یا
اصل حسابداری می باشد؟
الف -اصل محافظه کاری
ب -فرض تفکیک شخصیت.
ج -اصل تطابق

د -فرض تداوم فعالیت
 -11کدام یك از رویدادهای زیر باعث کاهش بدهی می شود؟
الف -دریافت از بدهکاران

ب -خرید ساختمان به طور نسیه.
ج -پرداخت به بستانکاران
د -فروش اثاثه به طور نسیه
 -11ثبت ارسال صورت حساب برای مشتریان بابت خدمات انجام شده به آنان در دفاتر موسسه ارسال کننده کدام
گزینه است؟
الف -اسناددریافتنی (بدهکار)-درامد (بستانکار)
ب -بدهکاران ( بدهکار )  -درامد ( بستانکار )
ج -صندوق(بدهکار)-درامد(بستانکار)
د -هزینه(بدهکار)-اسناد پرداختنی(بستانکار)
 -12شرکت الدن در تاریخ  31/11/93مبلغ  111/611/3ریال بابت اجاره  9ماهه پرداخت نمود  .در تاریخ 29/12/93
جهت اصالح کدام مورد ثبت می شود ؟
الف -هزینه اجاره088888ریال بستانکار
ب -پــیش پـرداخت اجاره  088888ریال بستانـکـار

ج -پیش پرداخت اجاره 088888ریال بدهکار

د -پیش پرداخت اجاره 0088888ریال بستانکار
 -13کدام یك از حساب های زیر تحت عنوان دارایی طبقه بندی نمی شود؟
الف -حق اختراع
ب -پیش پرداخت بیمه
ج -ملزومات

د -پیش دریافت درآمد

-15در پایان دوره مالی حساب خالصه سود و زیان به کدام یك از حساب های زیر بسته می شود ؟
الف  -سرمایه
ب -برداشت

ج -تراز اختتامیه
د -بانک
-15عنوان صورت مالی به ترتیب شامل  ...........و  ......و  ..............می باشد.
الف -نام موسسه  -نام صورت مالی  -تاریخ یا دوره زمانی

ب -نام صورت مالی -نام موسسه -تاریخ یا دوره زمانی

ج -نام موسسه  -تاریخ یا دوره زمانی -نام صورت مالی
د -نام صورت مالی -تاریخ یا دوره زمانی  -نام موسسه
-16کدام یك از حساب های زیر حساب مخلوط می باشد ؟
الف -حق سرقفلی
ب -حسابهای پرداختنی
ج -اثاثه
د  -پیش پرداخت هزینه
 -17کدام یك از تخفیفات زیر در دفاتر ثبت نمی شود ؟
الف -تخفیفات برگشت از فروش
ب -تخفیفات نقدی
ج -تخفیفات به علت عیب و نقص کاال
د  -تخفیفات تجاری و تخفیفات بر اساس توافق طرفین.
-11درآمد دریافتنی یك حساب  ............است .
الف -در آمد
ب  -دارایی
ج -بدهی
د -هزینه
-19وصول مطالبات باعث  ............می شود .
الف -کاهش در دارایی های جاری
ب -کاهش در بدهی های جاری

ج -افزایش در دارایی های جاری
د -جـابـجا یی دارایی های جاری .
-21در کار برگ  11ستونی ،ستون 5و 6نشانگر جیست؟
الف -تراز آزمایشی
ب -تراز آزمایشی اصالح شده .
ج -سود و زیان
د -اصالحات
-21حساب سر قفلی جزء :

الف -دارایی های جاری است

ب -دارایـی هـای ثابت مشهود اسـت .
ج -دارایی های ثابت نا مشهود است
د -بدهی های جاری است
-22کدام فعالیت درجمع بدهی ها تاثیری ندارد ؟
الف -صدور سفته برای بستانکارا ن .
ب -خرید اثاثه نسیه

ج -پرداخت هزینه حقوق
د -خرید اثاثه نسیه  -صدور سفته برای بستانکارا ن
-23تخفیفی را که عمده فروشان و تولید کنندگان معموال نسبت به نرخهای اعالم شده در لیست قیمت خود به
خریداران می دهند چه نام دارد ؟
الف  -تخفیف تجاری
ب -تخفیف نقدی
ج -تخفیف توافقی
د -تخفیف به علت عیب و نقص
-25با ثبت بدهکار مانده حساب زیر دردفتر کل کاهش می یابد ؟
الف -برگشت از فروش و تخفیفات
ب  -برگشت از خرید و تخفیفات .
ج -تخفیفات نقدی فروش
د -اسناد دریافتنی
 -25فرمول زیر را تکمیل کنید؟ (کاالی آماده برای فروش = ؟  +خرید خالص)
الف  -موجودی اول دوره
ب -موجودی پایان دوره
ج -فروش خالص
د -برگشت از فروش
-26کدام یك از موارد زیر جزء دفاتر پلمپ شده موسسه می باشد ؟
الف -دفتر معین
ب -دفتر انبار

ج  -دفتر کل

د -دفتر اندیکاتور
-27اگر موجودی پایان دوره بیش از واقع ارز یابی گردد.....
الف -سود موسسه کاهش می یابد
ب -جمع دارایی ها کاهش می یابد
ج  -سود موسسه افزایش می یابد.
د -تاثیری بر سود ندارد.
-21صورت حسابهای مالی را می توان بطور مستقیم از روی کدام گزینه تهیه کرد؟

الف -دفتر روزنامه

ب  -تراز آزمایشی اصالح شده
ج -صورتحساب سود وزیان
د -اسناد دریافتنی
-29سفته ای در تاریخ  15/5/93صادر و مدت آن  121روز می باشد ،سر رسید آن برابر است با:
الف 90/9/30 -
ب 90/9/31-

ج 90/9/31-
د 90/9/31-

-31در روش نگهداری دائمی حساب موجودی کاال -خرید کاال در بدهکار کدام حساب زیر ثبت می شود ؟
الف -خرید
ب -موجودی کاال
ج  -کاالی آماده برای فروش .
د -قیمت تمام شده کاالی فروش رفته
-31حسابی که خود به خود بسته شده و نیازی به بستن ندارد کدام است ؟
الف  -تراز افتتاحیه

ب -خالصه سود و زیان
ج -درامد تعمیرات
د -هزینه سوخت
-32کدام یك ازفعالیت های مالی زیر موجب افزایش دارایی و بدهی می شود؟
الف -وصول صورت حساب بابت تعمیر و نگهداری اثاثه
ب -خرید وسائط نقلیه با صدور سفته سه ماهه.
ج -پرداخت بدهی بطور نقد

د -خرید کاال به طور نقد

-33به عدم پرداخت مبلغ سفته در سر رسید تو سط متعهد اصطالحا  ...................می گویند .
الف -سررسید سفته
ب -اعتراض قانونی
ج -تنزیل سفته
د  -نکول یا واخواست سفته .
-35جمع دارایی های موسسه ای 25111111ریال می باشد اگر جمع بدهی های آن موسسه یك سوم سرمایه باشد
سرمایه موسسه چه قدر است؟
الف 0888888-ریال
ب 30888888 -
ج 31888888-
د 9888888-
-35سرمایه اول دوره موسسه ای12111111ریال و سرمایه گذاری مجدد در طی دوره  1111111ریال بوده است اگر

صاحب موسسه مبلغ 2111111ریال برداشت نموده باشد و مانده سرمایه در پایان دوره 25111111ریال باشد میزان سود یا
زیان موسسه کدام است؟
الف  0888888-ریال زیان
ب  0888888-ریال سود
ج  0888888-ریال زیان
د  0888888 -ریال سود
-36در صدور برات قبل از اعالم قبولی چه حسابی در دفاتر صادر کننده ی برات بدهکار می شود؟
الف -اسناد در یافتنی
ب -بستانکاران
ج -بدهکاران
د -تازمانی که برات توسط براتگیر قبول و امضا نشود ثبتی در دفاتر صورت نمی گیرد
-37کدام حساب معموال می تواند دارای مانده بدهکار یا بستانکار باشد؟
الف -کسر و اضافی صندوق .

ب -اسناد دریافتنی در جریان وصول
ج -سرقفلی
د -تنخواه گردان
-31پیش پرداخت اجاره جزء کدام طبقه از حساب به شمار می آید؟
الف  -دارایی جاری .
ب -درامد
ج -بدهی ثابت
د -دارایی نامشهود
-39کدام اصطالح مترادف کلمه تراز نامه است؟
الف -صورت دریافت و پرداخت
ب  -بیالن

ج -کار برگ
د -صورت حساب سرمایه
-51نگهداری حساب تنخواه به چند روش است؟
الف -ثابت و مشخص
ب -مشخص و متغیر
ج -متغیر و جاری
د  -ثابت و متغیر
-51شناخت حقوق پرداختنی در جهت رعایت:
الف -اصل بهای تمام شده است
ب -اصل محافظه کاری است
ج -اصل شناخت است

د  -اصل تطابق هزینه و درآمدها است .

-52زمانی که چك های صادره توسط ذینفع به بانك ارائه نشود در صورت مغایرت بانکی به آن ها ...................
الف -سپرده بین راهی گویند
ب  -چک های معوق گویند

ج -چک های الوصول گویند
د -چک های بدون محل گویند
-53کدام یك از حساب های زیر جزء دارایی های جاری نمی باشد ؟
الف -بانک

ب -اسناد دریافتی
ج  -اثاثه
د -پیش پرداخت اجاره
-55کدام یك از گزینه های زیر ،معادله اصلی حسابداری را نشان می دهد؟
الف -دارایی = بدهی  -سرمایه
ب -سرمایه = بدهی  -دارایی
ج -دارایی = بدهی  +سرمایه .
د -بدهی = سرمایه  +دارایی
-55دارایی های موسسه ای  15/111/111ریال و بدهی های آن  3/111/111ریال می باشد سرمایه آن چقدر است؟
الف 0/888/888 -ریال
ب 31 / 888/888 -ریال
ج 31/888/888 -ریال
د 30/888/888 -ریال
-56اصول پذیرفته شده حسابداری جنبه  ....................دارد.
الف -بنیادی و زیر بنایی
ب -اجرایی و کاربردی .
ج -محدودیت در اجرا
د -پیش بینی و برآورد
-57زمانی که عمر یك موسسه به دوره های زمانی کوتاه و مساوی تقسیم شود این کار به معنای پذیرفتن ...................
می باشد.
الف -فرض تداوم فعالیت
ب -فرض دوره مالی
ج -فرض تعهدی
د -فرض واحد اندازه گیری پولی
-51بنکداران (عمده فروشان) جزء کدام یك از موسسات زیر محسوب می شوند؟
الف -خدماتی
ب -تولیدی
ج -بازرگانی
د -دولتی
-59موسساتی را که خدماتی به مشتریان عرضه می کنند و در قبال آن کارمزد یا حق الزحمه دریافت می کنند را

 ...........................می گویند.
الف -موسسات بازرگانی
ب -موسسات تولیدی
ج -موسسات خدماتی .
د -موسسات انتفاعی
-51کدام یك از موارد زیر جزء استفاده کنندگان درون سازمانی می باشد؟
الف -فروشندگان کاالها و خدمات
ب -دولت
ج -مدیر عامل شرکت .
د -مشتریان
-51کارخانه تولید اتصاالت پی وی سی با سرمایه آقای وحیدی ایجاد شده این کارخانه جزء کدام یك از موسسات ذیل
می باشند؟
الف -خدماتی  -خصوصی
ب -بازرگانی  -تعاونی
ج -تولیدی  -دولتی
د -تولیدی  -خصوصی
-52نقد ترین نوع دارایی یك موسسه چیست؟
الف -تنخواه گردان
ب -وجوه بانکی
ج -صندوق
د -سپرده های کوتاه مدت
-53کدام یك از مفاهیم زیر از اصول حسابداری نمی باشد؟
الف -تطابق
ب -افشا
ج -دوره مالی
د -بهای تمام شده
-55وضع هزینه های یك دوره از درآمد همان دوره مصداق چه اصلی است؟
الف -تحقق درآمد
ب -بهای تمام شده
ج -احتیاط
د -تطابق
-55حسابدار شرکت هزینه های شخصی مربوط به مالك شرکت را در هزینه های شرکت ثبت می نماید این اشتباه
باعث نقض کدام یك از مفروضات حسابداری می شود؟
الف -فرض دوره مالی
ب -فرض تفکیک شخصیت .
ج -فرض تداوم فعالیت
د -فرض تعهدی

-56کد مناسب حساب هزینه تعمیرات کدام گزینه است؟
الف388 -
ب188 -
ج088 -
د188 -
 «-57شناسایی استهالك دارایی ثابت به شکل معقول و منظم در طی دوره مالی » از کدام اصل تبعیت می کند؟
الف -اصل بهای تمام شده
ب -اصل تطابق هزینه با درآمد .
ج -اصل اهمیت
د -اصل رویداد مالی
-51طبقه بندی مؤسسات به واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی بر اساس کدام ویژگی های زیر است؟
الف -نوع فعالیت
ب -نوع مالکیت
ج -تعداد مالکیت
د -هدف فعالیت
-59شناسایی هزینه به محض تحمل و درآمد به محض تحقق داللت بر کدام مبنا دارد؟
الف -تفکیک شخصیت
ب -تطابق
ج -تعهدی
د -دوره مالی
 -61کدام گزینه از شروط شناسایی در آمد موسسات نمی باشد؟
الف -در آمد قابل اندازه گیری باشد
ب -معامله ای صورت پذیرفته باشد
ج -رویداد مالی اتفاق افتاده باشد
د -وجه خدمات دریافت شده باشد
-61ادعا و حق مالی بستانکاران نسبت به دارایی های موسسه داللت دارد بر.......
الف -بدهی
ب -سرمایه
ج -هزینه انتقالی
د -دارایی نامشهود
-62فزونی درآمد بر هزینه چه تأثیری بر سرمایه دارد ؟
الف -بی تأثیر
ب -تعادلی
ج -افزایشی
د -کاهشی
-63کدام یك از گزینه های زیر مفهوم حساب معین است؟
الف -حساب معین همان سند حسابداری است

ب -حساب معین همان حساب تفضیلی است
ج -حساب معین ریز حساب کل است.
د -حساب معین یک حساب مستقل است
-65کدام یك از رویدادهای زیر موجب بدهکار شدن یك حساب دارایی نمی گردد؟
الف -خرید نقدی اثاثه
ب -دریافت وجه از بدهکاران
ج -خرید نسیه ملزومات
د -پرداخت وجه به بستانکاران .
-65افزایش در دارایی و افزایش در هزینه به ترتیب چگونه نشان داده می شود؟
الف -بـدهکار  -بدهکار
ب -بستانکار-بستانکار
ج -بدهکار-بستانکار
د -بستانکار -بدهکار
-66مرحله طبقه بندی اطالعات مالی در کدام مرحله از عملیات حسابداری اتفاق می افتد؟
الف -دفتر روزنامه
ب -دفتر اموال
ج -سند حسابداری
د -دفتر کل
-67کدام یك از حساب های زیر ماهیت بدهکار ندارند؟
الف -پیش دریافت
ب -پیش پرداخت
ج -ملزومات
د -تجهیزات
-61یك رویداد مالی به چه ترتیبی شناسایی و ثبت می شود؟
الف -ثبت در دفتر روزنامه  -وقوع معامله  -تهیه اسناد حسابداری  -انتقال به دفتر کل
ب -وقوع معامله  -ثبت در دفتر روزنامه  -تهیه اسناد حسابداری  -انتقال به دفتر کل
ج -وقوع معامله  -تهیه اسناد حسابداری  -ثبت در دفتر روزنامه  -انتقال به دفتر کل .
د -انتقال به دفتر کل -تهیه اسناد حسابداری  -ثبت در دفتر روزنامه -وقوع معامله
-69پیش پرداخت اجاره یك ساله از بانك به چه صورتی در دفاتر ثبت می شود؟
الف -پیش پرداخت اجاره بدهکار  -بانک بستانکار .
ب -پیش پرداخت اجاره بدهکار -صندوق بستانکار
ج -هزینه اجاره بدهکار -پیش پرداخت اجاره بستانکار
د -هزینه اجاره بدهکار -بانک بستانکار
-71پیش پرداخت بیمه ماهیت  .......................دارد.
الف -بدهکار
ب -بستانکار
ج -هم بدهکار و هم بستانکار

د -بدهکار یا بستانکار
-71حساب پیش دریافت درآمد چه ماهیتی دارد و با چه حسابی بسته می شود؟
الف -بدهکار -حساب خالصه سود و زیان
ب -بستانکار  -حساب خالصه سود و زیان
ج -بستانکار  -تراز اختتامی .
د -بدهکار  -تراز اختتامی
-72اگر شرکتی ارائه خدمات خود را به طور نسیه انجام دهد چه ثبتی انجام می شود؟
الف -بدهکاران ( ح دریافتنی )بد  -در آمد بس .
ب -بدهکاران ( ح دریافتنی ) بد  -بانک بس
ج -بستانکاران ( ح پرداختنی ) بد  -در آمد بس
د -هزینه ها بد  -حساب های پرداختنی بس
-75اگر وامی به دیگران پرداخت کنیم چه حسابی بدهکار می شود؟
الف -وام پرداختنی
ب -وام دریافتنی
ج -حساب های پرداختنی
د -صندوق
-75دیون و تعهداتی که انتظار می رود طی یك سال از تاریخ ترازنامه پرداخت شوند ......................می باشند.
الف -وام ها
ب -بدهی های جاری .
ج -بدهی های بلندمدت
د -دارایی های جاری
ال در پایان هر هفته نوشته می شود و مانده حساب ها را مشخص می کند چه نام دارد؟
-76دفتری که معمو ا
الف -دفتر معین
ب -دفتر صندوق
ج -دفتر درآمد و هزینه
د -دفتر کل
-77وقتی حسابی که مانده اش در پایان عملیات همیشه بستانکار است در یك رویداد مالی بدهکار شود این
حساب. .....................
الف -تغییری نداشته است
ب -کاهش یافته
ج -افزایش یافته
د -بستگی به رویداد مالی دارد
-71اگر موسسه ای خریدی را به طور نسیه انجام دهد طرف بدهکار ثبت حسابداری آن چه خواهد بود؟
الف -بدهکاران ( ح دریافتنی )
ب -بستانکاران ( ح پرداختنی )
ج -خرید
د -حساب های دریافتنی

-79حساب های جزء حسابهای کل بدهکاران در کدام دفاتر نگهداری می شود؟
الف -دفتر روزنامه
ب -دفتر کل
ج -دفتر معین
د -دفتر کپیه
-11در اتفاق روبرو چه حسابی بستانکار می شود؟

( ارسال صورت حساب برای مشتری)

الف -بدهکاران ( ح دریافتنی )
ب -بستانکاران ( ح پرداختنی )
ج -در آمد
د -هزینه
-11نام دیگر سند حسابداری چیست؟
الف -برگه حسابداری
ب -دفتر روزنامه
ج -دفتر کل
د -دفتر معین
-12آپارتمان جزء کدام یك از حساب ها است؟
الف -دارایی ها
ب -بدهی ها
ج -سرمایه
د -در آمد
-13پول یا سایر اموالی که صاحب یا صاحبان موسسه از موسسه برای خود بر می دارند در چه حسابی ثبت می شود؟
الف -سرمایه
ب -برداشت
ج -در آمد
د -هزینه
 -15پرداخت بدهی به طلبکاران به صورت نیمی سفته و نیمی چك چه ثبتی دارد؟
الف -صندوق بد  -بانک بد  -بستانکاران ( ح پرداختنی ) بس
ب -بانک بد  -بدهکاران ( ح دریافتنی ) بد  -بستانکاران ( ح پرداختنی ) بس
ج -بانک بد  -اسناد دریافتنی بد  -بستانکاران ( ح پرداختنی) بس
د -بستانکاران ( ح پرداختنی ) بد  -بانک بس  -اسناد پرداختنی بس.
-15دریافت پول نقد در مقابل طلب قبلی چه نوع اثری در حساب ها دارد؟
الف -افزایش دارایی  -افزایش بدهی
ب -جابجایی دارایی ها
ج -افرایش دارایی  -افزایش سرمایه
د -جابجایی بدهی ها
-16مبلغ  3 /111/111ریال اثاثه که نقد اا خریداری شده بود به علت عیب و نقص برگشت داده شده چه حسابی بستانکار
می گردد؟

الف -برگشت از خرید اثاثه
ب -صندوق یا بانک
ج -فروش اثاثه
د -اثاثه
 -17کاهش کدام حساب با دیگران متفاوت است؟
الف -دارایی
ب -سرمایه
ج -در آمد
د -بدهی
-11حساب های پرداختنی در چه صورت بستانکار می شود؟
الف -باز پرداخت وام
ب -برگشت دارایی که نسیه خریداری شده باشد
ج -پرداخت بدهی
د -دریافت خدمات از دیگران به طور نسیه .
-19کدام یك از معامالت تأثیری در معادله حسابداری نمی گذارد؟
الف -خرید نسیه ساختمان
ب -دریافت طلب از بدهکاران .
ج -پرداخت به بستانکاران
د -سرمایه گذاری مجدد نقدی
-91در ازای پرداخت بخشی از بدهی ها کدام حساب بدهکار می شود؟
الف -سرمایه
ب -صندوق
ج -حساب های دریافتنی
د -حسابهای پرداختنی .
ال مانده بدهکار دارد؟
-91کدام یك از حساب های زیر معمو ا
الف -اجاره پرداختنی
ب -پیش پرداخت بیمه
ج -پیش دریافت در آمد
د -در آمد حسابرسی
-92وصول مطالبات بر کدام بخش از معادله حسابداری اثر می گذارد؟
الف -جابجایی بدهی ها است
ب -جابجایی دارایی ها و بدهی ها است
ج -جابجایی دارایی ها است .
د -افزایش سرمایه است
-93مانده یك حساب  Tعبارت است از.....
الف -مبلغ مندرج در سمت بدهکار
ب -مبلغ مندرج در سمت بستانکار

ج -تفاضل جمع اقالم بدهکار و بستانکار .
د -حاصل جمع اقالم بدهکار و بستانکار
-95سرمایه مؤسسه ای یك سوم جمع دارایی های آن می باشد .در صورتی که جمع مبلغ بدهی  111/151ریال باشد
جمع دارایی ها چه قدر است؟
الف888/018 -ریال
ب 888/111 -ریال
ج 888/18 -ریال
د 888/388 -ریال
-95به طور معمول و قراردادی ،اگر شماره حسابی به  3آغاز شود جزء کدام طبقه از حساب ها خواهد بود؟
الف -دارایی ها
ب -بدهی ها
ج -سرمایه
د -درآمد
-96طبق کدام اصل معامالت باید بر مبنا و اساس قیمت های تحقق یافته ثبت و گزارش شوند؟
الف -تحقق درآمد
ب -تطابق هزینه بادرآمد
ج -بهای تمام شده .
د -افشاء
-97کدام گزینه داللت بر تعریف دارایی ندارد؟
الف -قابل تبدیل به پول باشد
ب -دارای منافع آتی باشد
ج -متعلق به موسسه باشد
د -قابل جابجایی باشد .
-91کدام یك از رویدادهای زیر موجب بدهکار شدن یك حساب دارایی نمی گردد؟
الف -خرید نقدی اثاثه
ب -دریافت وجه از بدهکاران
ج -خرید نسیه ملزومات
د -پرداخت وجه به بستانکاران .
-99کدام یك از حساب های زیر ماهیت بدهکار ندارند؟
الف -پیش دریافت
ب -پیش پرداخت
ج -ملزومات
د -تجهیزات
-111اگر مدیر عامل پولی را به عنوان قرض از بانك شرکت دریافت کند چه ثبتی انجام می شود؟
الف -برداشت بد  -بانک بس .
ب -بانک بد  -برداشت بس
ج -بدهکاران بد  -برداشت بس

د -برداشت بد -بستانکاران بس
-111پیش پرداخت اجاره یك ساله از بانك به چه صورتی در دفاتر ثبت می شود؟
الف -پیش پرداخت اجاره بدهکار  -بانک بستانکار
ب -پیش پرداخت اجاره بدهکار -صندوق بستانکار
ج -هزینه اجاره بدهکار -پیش پرداخت اجاره بستانکار
د -هزینه اجاره بدهکار -بانک بستانکار
-112پیش پرداخت بیمه ماهیت  .......................دارد.
الف -بدهکار
ب -بستانکار
ج -هم بدهکار و هم بستانکار
د -بدهکار یا بستانکار
 -115کدام معامله موجب افزایش دارایی و کاهش موجودی صندوق می شود؟
الف -اخذ چک از بدهکاران بابت مطالبات
ب -خرید میز و صندلی به طور نسیه
ج -پرداخت پول به بستانکاران
د -خرید نقدی آپارتمان .
-115شرکت پیام در  1/2/13قراردادی به مبلغ 111/111/5ریال به مدت دو سال جهت ارائه خدمات به شرکت کامران
منعقد نمود در تاریخ فوق چه حسابی بستانکار می گردد؟
الف -در آمد
ب -حساب های دریافتنی
ج -پیش دریافت
د -ثبت نمی شود
-116کدام یك از گزینه های زیر مفهوم حساب تفصیلی است؟
الف -تفصیلی ریز حساب معین است .
ب -تفصیلی یک حساب مستقل است
ج -تفصیلی ریز حساب کل است
د -تفصیلی همان معین است
 -117حسابداری تجارت خانه ای فراموش کرده برداشت شخص صاحب تجارتخانه را در دفاتر ثبت نماید این اشتباه
موجب می شود  .......................گزارش شود.
الف -دارایی و سرمایه بیش از واقع .
ب -دارایی کمتر و سرمایه بیشتر از واقع
ج -دارایی بیشتر و سرمایه کمتر از واقع
د -دارایی و سرمایه کمتر از واقع
-111فروش دارایی به صورت نسیه چه اثری بر معادله حسابداری می گذارد؟
الف -کاهش بدهی وافزایش دارایی هاست
ب -افزایش بدهی هاست
ج -افزایش دارایی هاست

د -جابجایی در دارایی هاست .
 -119اگر شرکتی به کارگر خود وامی را پرداخت کند حسابدار شرکت چه حسابی را بستانکار می کند؟
الف -وام دریافتنی
ب -وام پرداختنی
ج -حسابهای پرداختنی
د -بانک
-111دارایی های جاری بر چه اساسی در ترازنامه مرتب می شوند؟
الف -عمر مفید
ب -تاریخ سر رسید
ج -کاهش نقدینگی
د -تاریخ صدور
-111کدام یك از گزینه های زیر از دارایی های نامشهود نمی باشد؟
الف -حق االختراع
ب -سرقفلی
ج -کارمزد
د -حق االمتیاز
-112سود ( زیان ) مؤسسه آلفا با فرض اینکه سرمایه ابتدای دوره  751ریال ،سرمایه گذاری مجدد  251ریال ،سرمایه
پایان دوره  51ریال و برداشت  551ریال باشد چقدر است؟
الف188 -ریال سود
ب 188 -ریال زیان
ج 3188 -ریال زیان
د 3888 -ریال سود
-113دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی باید با :
الف -دو ستون بعدی تراز آزمایشی برابر باشد
ب -جمع مانده های بدهکار و بستانکار حسابهای دفتر کل برابر باشد
ج -گردش عملیات دفتر روزنامه برابر باشد.
د -مانده ترازنامه برابر باشد
 -115کدام یك از حساب های زیر جزء دارایی ها نیست؟
الف -زمین
ب -ماشین تحریر
ج -کامپیوتر
د -پیش دریافت در آمد.
-115آخرین مرحله در چرخه حسابداری کدام است؟
الف -تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده
ب -بستن حساب های دائمی .
ج -اصالحات
د -تهیه صورت های مالی

-116نام دیگر حساب های دریافتنی چیست؟
الف -بدهکاران
ب -بستانکاران
ج -طلبکاران
د -تنخواه گردان
-117برای تفکیك هریك از حساب های دفتر کل از چه دفاتر دیگری می توان کمك گرفت؟
الف -دفاتر روزنامه اختصاصی
ب -دفاتر معین
ج -دفتر روزنامه عمومی
د -دفاتر کل کمکی
-111مانده حساب کدام یك از حساب های زیر در پایان دوره مالی به حساب تراز اختتامیه بسته می شود؟
الف -پیش دریافت ها
ب -هزینه ها
ج -برداشت
د -درآمد ها
-119کدام یك از حساب های زیر جزء حساب های موقت نیست؟
الف -هزینه استهالك
ب -برگشت از فروش و تخفیفات
ج -ملزومات
د -در آمد اجاره
 -121یك دفتر مجله  ،پولی را که بابت آبونمان  6ماهه مجله از مشتریان خود دریافت می کند را باید در کدام حساب
زیر ثبت کند؟
الف -پیش پرداخت مجله
ب -هزینه تهیه مجله
ج -پیش دریافت فروش مجله .
د -بستانکاران فروش مجله
-121مرحله ای از مراحل چرخه حسابداری است که سبب طبقه بندی حساب ها می گردد؟
الف -تفکیک حساب ها دردفتر کل
ب -تهیه تراز آزمایشی اصالح نشده
ج -تهیه تراز آزمایشی اصالح شده
د -ثبت در سند حسابداری
-122پیش دریافت در آمد در کدام طبقه قرار می گیرد؟
الف -بدهی جاری
ب -دارایی جاری
ج -بدهی ثابت
د -دارایی ثابت
-123کدام یك از اقالم زیر در صورت حساب سود و زیان درج نمی شود؟

الف -در آمد اجاره
ب -هزینه آب و برق
ج -پیش پرداخت اجاره .
د -هزینه اجاره
-125در دو ستون اقالم ترازنامه کاربرگ مورد زیر وجود ندارد؟
الف -برداشت
ب -سرمایه اول دوره
ج -ذخیره استهالك انباشته
د -سرمایه آخر دوره .
 -125کدام یك از گزینه های زیر در کاربرگ در ستون بدهکار سود و زیان و ترازنامه منعکس می شود؟
الف -زیان خالص
ب -سود خالص
ج -برداشت
د -پیش دریافت درآمد
-126خرید یك دستگاه ماشین لباسشویی به طور نسیه جهت مصرف در داخل شرکت چه ثبتی دارد؟
الف -اثاثه بد -بستانکاران ( ح پرداختنی ) بس
ب -خرید بد صندوق بس
ج -بانک بد  -خرید بس
د -حساب های دریافتنی بد  -خرید بس
-127اگر مانده حساب خالصه سود و زیان بدهکار شد نشان دهنده چیست؟
الف -سود ناخالص
ب -سود خالص
ج -زیان خالص
د -زیان ناخالص
-121کدام یك از گزینه های زیر جزء حساب های موقت است؟
الف -پیش دریافت درآمد اجاره
ب -پیش پرداخت حقوق
ج -درآمد حقوق
د -وام دریافتنی
-129کدام یك از گزینه های زیر جزء دارایی های ثابت است؟
الف -بانک
ب -تنخواه گردان
ج -تجهیزات
د -پیش دریافت درآمد
 -131کدام یك از گزینه های زیر جزء دارایی های جاری می باشد؟
الف -زمین
ب -پیش پرداخت اجاره

ج -ساختمان
د -وسائط نقلیه
 -131کدام یك از حساب های زیر جزء حساب های دائمی نیست؟
الف -برداشت
ب -سرمایه
ج -پیش دریافت درآمد
د -استهالك انباشته
 -132حساب خالصه سود و زیان در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود؟
الف -تراز اختتامیه
ب -تراز افتتاحیه
ج -سرمایه
د -برداشت
-133کاالی فروش رفته 111/511ریال و خرید کاال 111/611ریال می باشد .اگر کاالی آماده فروش  111/111ریال باشد
موجودی کاالی پایان سال چقدر است؟
الف8888/188/3 -
ب888/088 -
ج888/388 -
د888/188 -
 -135کدام یك از موارد زیر هم در صورت حساب سود و زیان و هم در ترازنامه وارد می شود؟
الف -سرمایه اول دوره
ب -درآمد
ج -موجودی پایان دوره .
د -سرمایه پایان دوره
 -135حساب برداشت جزء چه حساب هایی است و با چه حسابی بسته می شود؟
الف -سرمایه -حساب خالصه سود و زیان
ب -موقت  -حساب سرمایه .
ج -حساب های دائمی-سرمایه
د -دارایی-حساب خالصه سود و زیان
-136بدهی ها بر چه اساسی مرتب می شوند؟
الف -تاریخ سر رسید .
ب -کاهش نقدینگی
ج -عمر مفید
د -حجم کاال
-137سرمایه در 1/1/16مبلغ  111/111/5ریال و در  29/12/16مبلغ  111/911/1ریال می باشد .اگر سرمایه گذاری مجدد
 111/111/3ریال و سود مؤسسه 111/611/1باشد برداشت ماهانه چند ریال است؟
الف 888/188/3 -ریال
ب 888/311 -ریال

ج 888/318 -ریال
د 188/31 -ریال
-131کدام حساب در سند افتتاحیه وجود ندارد؟
الف -برداشت
ب -ملزومات
ج -اسناد پرداختنی
د -وام پرداختنی
-139در ستون اصالحات کاربرگ ،حساب پیش دریافت در آمد  111/31ریال بدهکار شده است چه حسابی بستانکار
شده است؟
الف -هزینه
ب -برداشت
ج -در آمد
د -سایر حساب ها
-151ملزومات جزء دارایی های  ....................می باشد.
الف -نامشهود
ب -ثابت
ج -مشهود
د -جاری
-151حق سرقفلی چه نوع دارایی است؟
الف -جاری
ب -غیر جاری
ج -غیر مشهود
د -مشهود
-152هزینه استهالك دارایی ثابت با چه حسابی بسته می شود؟
الف -استهالك انباشته
ب -حساب خالصه سود وزیان .
ج -تراز اختتامیه
د -سرمایه
-153کدام یك از حساب های زیر در پایان سال مالی به خالصه حساب سود و زیان بسته نمی شود؟
الف -حقوق پرداختنی
ب -درآمد
ج -هزینه حقوق
د -هزینه بهره
-155از  111/261ریال ملزومات ابتدای دوره در پایان سال  111/61ریال موجود است.در ثبت اصالحی کدام حساب
بدهکار می شود؟
الف -هزینه ملزومات888/08
ب -ملزومات888/188

ج -ملزومات 888/08
د -هزینه ملزومات 888/188
-155حساب واسط که در پایان سال مالی برای بستن حساب های دائم در دفتر کل افتتاح و در همان روز بسته می شود
. ...........................
الف -حساب دائمی است
ب -حساب تراز افتتاحیه است
ج -حساب تراز اختتامیه است .
د -چنین حسابی وجود ندارد
-156کدام یك از حساب های زیر جزء حساب های مختلط است؟
الف -صندوق
ب -بدهکاران ( ح دریافتنی )
ج -موجودی کاال
د -پیش پرداخت
-157از مبلغ 111/111/1ریال پیش دریافت در آمد مبلغ  111/311ریال آن در پایان دوره به درآمد قطعی تبدیل شده
است .کدام ثبت اصالحی برای پایان دوره مالی صحیح است؟
الف -صندوق  888/888/3بد  -پ .دریافت در آمد  888/888/3بس
ب -پ  .دریافت درآمد  888/088بد  -در آمد 888/088بس
ج -پ .دریافت درآمد 888/888/3بد  -درآمد 888/888/3بس
د -صندوق  888/088بد  -در آمد 888/088بس
 -151اگر حقوق کارگری در پایان یك ماه به تعویق بیافتد و پرداخت نشود چه ثبتی انجام می شود؟
الف -حقوق پرداختنی بد  -بانک بس
ب -هزینه حقوق بد  -حقوق پرداختنی بس
ج -هزینه حقوق بد  -بستانکاران بس
د -حقوق پرداختنی بد  -هزینه حقوق بس
-159کدام یك از عناوین زیر جزء حساب های دفتر کل یك مؤسسه بازرگانی نیست؟
الف -فروش
ب -موجودی کاال
ج -هزینه ملزومات
د -فروش خالص
-151اگر قسمتی از کاالیی که به صور نسیه خریداری شده به فروشنده مسترد شود ،چه حسابی بدهکار می شود؟
الف -بدهکاران ( ح دریافتنی)
ب -بستانکاران ( ح پرداختنی ) .
ج -اثاثه
د -خرید
-151مؤسسه خوشنام کاالیی به قیمت  111/111/21ریال به توافق  %5تخفیف نقداا خریداری می کند .هنگام خرید کاال
چه حسابی به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود و به چه مبلغی؟
الف -خرید کاال  888/888/39بد  -صندوق 888/888/39بس

ب -خرید کاال  888/888/18بد حساب های پرداختنی 888/888/39بس تخفیف نقدی  888/888/3بس
ج -خرید کاال 888/888/18بد  -صندوق  888/888/18بس
د -خرید کاال 888/888/18بد  -حساب های پرداختنی  888/888/18بس
-152حساب های فروش کاال  ،برگشت از خرید و تخفیفات در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شوند؟
الف -حساب خالصه سود و زیان .
ب -تراز اختتامی
ج -تراز افتتاحی
د -بسته نمی شود
-153مؤسسه نقش ،کاالیی به قیمت 111/111/1ریال با تخفیف تجاری  %11و تخفیف چانه زنی 111/51ریال به صورت
نسیه با شرط ( ن  )2/11 -21/به فروش می رساند .ثبت مربوط به دریافت طلب در دوره تخفیف کدام است؟
الف -بانک  888/001ریال بد  -تخفیفات نقدی فروش  888/30ریال بد  -بدهکاران 888/988ریال بس
ب -بانک  888/000ریال بد  -تخفیفات نقدی فروش 888/30ریال بد -بدهکاران  888/018ریال بس
ج -بانک 888/888/3ریال بد  -بدهکاران  888/888/3ریال بس
د -بانک 888/988ریال بد  -بدهکاران  888/988ریال بس
-155برای کدام یك از تخفیفات زیر حساب کل در نظر گرفته می شود؟
الف -تخفیف تبلیغاتی
ب -تخفیف چانه زنی
ج -تخفیف تجاری
د -تخفیف به علت عیب و نقص .
-155شرکت تجاری بهاران با واریز 111/111/5ریال به حساب جاری بانك و اختصاص کاالیی به ارزش  111/111/2ریال
فعالیت تجاری خود را آغاز نموده است .ثبت حسابداری مربوط کدام است؟
الف -بانک  888/888/1بد  -خرید 888/888/1بد  -سرمایه 888/888/0بستانکار
ب -بانک  888/888/1بد  -موجودی کاال 888/888/1بد  -سرمایه  888/888/0بستانکار .
ج -بانک 888/888/0بد  -سرمایه 888/888/0بس
د -بانک  888/888/1بد  -اثاثه 888/888/1بد  -سرمایه  888/888/0بس
-156حساب برگشت از فروش و تخفیفات چه ماهیتی دارد و با چه حسابی بسته می شود؟
الف -بدهکار  -حساب خالص سود وزیان .
ب -بدهکار  -تراز اختتامی
ج -بستانکار  -حساب خالصه سود وزیان
د -بستانکار  -تراز اختتامی
-157اگر مانده حساب فروش  ،111/111/5برگشت از فروش و تخفیفات  ،111/511 ،قیمت تمام شده کاالی فروش رفته
 111/951/3باشد .کدام مورد فروش خالص و سود ناویژه صحیح را نشان می دهد؟
الف -فروش خالص  - 888/188/0سود ناویژه 888/018/3
ب -فروش خالص  -888/088سود ناویژه 888/888/1
ج -فروش خالص  -888/088/0سود ناویژه 888/188/1
د -فروش خالص  -888/188/1سود ناویژه 888/118
-151کدام موجودی کاال در تراز آزمایشی اصالح نشده درج می شود؟

الف -موجودی کاالی اول دوره
ب -موجودی کاالی طی دوره
ج -موجودی کاالی در راه
د -موجودی کاالی پایان دوره
-159کاربرگ از لحاظ مبلغی چند ستون دارد؟
الف 31 -ستون
ب 38 -ستون
ج 0 -ستون
د 31 -ستون
-161عبارت روبرو به چه معنی است؟

( ن )2/11-31/

الف -نسیه  08درصد تخفیف 1 -روز اول  38 -روزه
ب -نسیه  08روزه 1 -روزه  38 -درصد تخفیف
ج -نسیه  08روزه  1 -روز اول  38 -درصد تخفیف
د -نسیه  08روزه  1 -درصد تخفیف  38 -روز اول
-161اگر فروشنده کاال،مدت زمان معینی را برای دریافت طلب خود از خریدار و ارائه تخفیف معلوم کند به آن
 ................می گویند.
الف -شرط فروش نسیه
ب -دوره فروش نسیه
ج -دوره مالی
د -دوره تخفیف
 -162هزینه حمل کاالی خریداری شده جزء کدامیك از عناوین زیر می باشد؟
الف -دارایی جاری
ب -هزینه اداری
ج -هزینه های فروش
د -هزینه های خرید
-163در صورتی که موجودی کاال در ابتدای دوره مالی 111/11ریال و در پایان دوره مالی  111/51ریال و بهای تمام شده
کاالی خریداری شده  111/211ریال باشد قیمت تمام شده کاالی آماده فروش چقدر می باشد؟
الف888/398 -
ب888/118 -
ج888/198 -
د888/108 -
-165در تاریخ 21/5مبلغ  111/211ریال از مشتری بابت تحویل کاال در 25/15دریافت شد .ثبت مربوط به 25/5بابت
تحویل  111/51ریال کاال به مشتری کدام گزینه است؟
الف -پیش دریافت فروش بد 888/188بد  -صندوق  888/188بس
ب -فروش  888/18بد  -پیش دریافت فروش  888/18بس
ج -پیش فروش دریافت  888/18بد  -فروش 888/18بس
د -صندوق 888/188بد  -فروش 888/188بس

-165با توجه به اطالعات داده شده مشخص کنید کدام یك از ارقام زیر سود ناویژه شرکت را نشان می دهد؟

الف110888 -
ب0180888 -
ج1880888 -
د0180888 -
-166مقداری کاال با شرط ( ن  ) 5/11-61/فروخته شده به هنگام وصول وجه در طی دوره تخفیف چه حساب یا حساب
های بدهکار عبارت است از . .....................
الف -صندوق و تخفیفات نقدی خرید
ب -صندوق و تخفیفات نقدی فروش .
ج -حساب بدهکاران (ح دریافتنی )
د -بستانکاران ( ح پرداختنی )
-167کاالی اول دوره  111/51ریال قیمت تمام شده کاالی فروش رفته  111/21ریال و سود ناویژه 111/12ریال است .
فروش خالص چند ریال بوده است؟
الف888/00 -
ب888/01 -
ج888/11 -
د888/09 -
-161معادل  %71کاالی ساخته شده به بهای 111/311ریال به مبلغ 111/371ریال فروخته شده است .سود ناویژه چقدر
می باشد؟
الف888/11 -
ب888/18 -
ج888/08 -
د888/308 -
-169کاالیی به ارزش 111/511ریال در تاریخ  15/6/65با شرط ( ن  )2/17-11 /خریداری شد .چنانچه بدهی معامله در
تاریخ  11/7/65پرداخت شود ،تعیین کنید کدامیك از ارقام زیر باید در حساب تخفیفات نقدی خرید بستانکار گردد؟
الف -صفر ریال
ب 888/198 -ریال
ج 888/38 -ریال
د 888/188 -ریال
-171مانده حساب پیش پرداخت بیمه در تراز آزمایشی کاربرگ مبلغ 111/71ریال بدهکار است.چنانچه حق بیمه
مقتضی نشده مبلغ  111/25ریال باشد اصالح صحیح در کاربرگ کدام گزینه است؟

الف -هزینه بیمه 888/11بس
ب -پیش پرداخت بیمه 888/11بد
ج -هزینه بیمه  888/11بس
د -پیش پرداخت بیمه  888/11بس .
-172اگر موجودی کاالی اول دوره کاهش یابد . ...........................
الف -بهای تمام شده کاالی فروش رفته کاهش می یابد .
ب -بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش افزایش می یابد
ج -سود ناخالص کاهش می یابد
د -موجودی کاالی پایان دوره افزایش می یابد
 -173کدام گزینه به عنوان صورت های مالی اساسی و اصلی واحدهای تجاری و تولیدی نمی باشد؟
الف -بیالن
ب -ترازنامه
ج -تراز آزمایشی اصالح شده
د -صورت سود وزیان
-175موجودی کاال در تراز آزمایشی اصالح نشده نشانگر چیست؟
الف -موجودی کاالی اول دوره .
ب -موجودی کاالی طی دوره
ج -موجودی کاالی پایان دوره
د -موجودی کاالی بال تکلیف
-175در کدام روش نگهداری موجودی کاال این حساب تا پایان دوره بدون تغییر باقی می ماند؟
الف -دائمی
ب -ادواری
ج -خرده فروشی
د -میانگین ساده
-176موجودی کاال چه ماهیتی دارد و جزء چه حساب هایی است؟
الف -بدهکار  -دارایی جاری
ب -بدهکار -دارایی ثابت
ج -بدهی  -بستانکار
د -بدهی  -بدهکار
-177در صورتی که قیمت های کاال روند صعودی را داشته باشند کدام روش ارزیابی موجودی در پایان دوره بیشترین
سود را عاید مؤسسه می کند؟
الف -فایفو
ب -الیفو
ج -شناسایی ویژه
د -میانگین موزون
-171هزینه استهالك اثاثه فروشگاه آرمان در پایان سال  111/121ریال است .در صورتی که عمر مفید آن  5سال و
قیمت تمام شده آن 111/711ریال باشد ارزش اسقاط چند ریال است؟

الف 888/108 -ریال
ب 888/018 -ریال
ج 888/318 -ریال
د 888/388 -ریال
-179کاهش در موجودی کاالی آخر دوره  -افزایش دربهای تمام شده کاالی فروش رفته به ترتیب باعث  ...............در
سود می شود.
الف -کاهش  -کاهش
ب -کاهش  -افزایش
ج -افزایش  -کاهش
د -افزایش  -افزایش
-111کدام یك از موارد زیر از ویژگی های روش دائمی است؟
الف -در روش دائمی حتماً باید انبار گردانی نمود
ب -در روش دائمی از کارت حسابداری کاال استفاده می شود
ج -فروشگاه اه و سوپرمارکت ها از روش دائمی استفاده می کنند
د -برای مؤسساتی مثل طال فروشی و بنگاه اتومبیل استفاده می شود .
-111حساب موجودی کاالی مؤسسه چه زمانی اصالح می شود؟
الف -در تاریخ خرید کاال
ب -ابتدای دوره مالی
ج -پایان دوره مالی
د -پایان هر ماه
-112شرکت سپاهان در اول دوره  111/211ریال موجودی کاال داشت در صورتی که بهای تمام شده کاالی فروش رفته
111/75ریال و موجودی کاالی پایان دوره 111/161ریال باشد بهای تمام شده کاالی خریداری شده چند ریال است؟
الف 888/938 -ریال
ب888/01 -ریال
ج888/191 -ریال
د 888/918 -ریال
 -113کدام یك از روش های زیر روش ارزیابی موجودی کاال نیست؟
الف -فایفو
ب -دائمی
ج -الیفو
د -میانگین ساده
-115در روش نگهداری ادواری ،مانده حساب موجودی کاال بدهکار است ،این حساب نماینده چیست؟
الف -خرید
ب -کاالی اول دوره
ج -کاالی آماده برای فروش
د -کاالی پایان دوره
-115در ثبت اصالح حساب موجودی کاالی پایان دوره چه حسابی بستانکار می شود؟

الف -حساب خالصه سود و زیان
ب -موجودی کاالی پایان دوره
ج -تراز اختتامی
د -موجودی کاالی اول دوره
-116موجودی کاال در ترازنامه بعد از کدام گزینه گزارش می شود؟
الف -موجودی های نقد
ب -حساب های دریافتنی
ج -سایر دارایی ها
د -اثاثه
 -117کدام یك از دارایی های ثابت زیر استهالك ناپذیر است؟
الف -تجهیزات
ب -معادن
ج -زمین
د -اثاثه
-111در کدام یك از روش های استهالك ،هر ساله استهالك پذیری دارایی نسبت به سال قبل کاهش پیدا نمی کند؟
الف -روش خط مستقیم
ب -روش نزولی
ج -روش کارکرد
د -روش سال های عمر مفید
-119اگر عمر مفید یك دارایی ثابت  1سال برآورد شود  ،نرخ استهالك دارایی چند درصد است؟
الف%08 -
ب % 1/ 3 -
ج %0 -
د% 1/31 -
-191گزینه صحیح برای ثبت اصالحی موجودی کاالی اول دوره در سیستم ادواری کدام است؟
الف -موجودی کاال -بدهکار
ب -خالصه سود و زیان  -بستانکار
ج -موجودی کاال -بستانکار
د -هیچ ثبتی انجام نمی شود
-191قیمت تمام شده یك دارایی ثابت  111/111/16ریال و ارزش اسقاط آن  111/111/1ریال است.اگر عمر مفید آن 11
سال برآورد شود ،حساب استهالك انباشته پس از  5سال به روش خط مستقیم چند ریال می باشد؟
الف888/188/0 -
ب888/888/9 -
ج888/888/0 -
د888/188/3 -
-192قیمت تمام شده یك دستگاه مونتاژ  111/111/31ریال و عمر مفید آن 111/51ساعت کار می باشد .اگر این دستگاه
در سال قبل  111/5ساعت کار کرده باشد ،هزینه استهالك آن در این سال چند ریال است؟

الف888/888/1 -
ب888/018/0 -
ج888/088/1 -
د888/188/1 -
-193در روش دائمی  ،ثبت خرید موجودی کاال به صورت نقد چیست؟
الف -حساب خرید بد  -صندوق  /بانک بس
ب -صندوق  /بانک بد  -حساب خرید بس
ج -حساب موجودی کاال بد  -صندوق  /بانک بس .
د -صندوق  /بانک بس -فروش بس
-195در روش دائمی  ،فروش کاال به صورت نقد چگونه ثبت می شود؟
الف -فروش (بد) صندوق (بس) -بهای تمام شده کاالی فروش رفته (بد) موجودی کاال ( بس )
ب -صندوق ( بد) فروش (بس) -بهای تمام شده کاالی فروش رفته ( بد) موجودی کاال ( بس) .
ج -بهای تمام شده کاالی فروش رفته (بد) موجودی کاال ( بس)
د -صندوق ( بد)  -فروش ( بس)
-195ارزش دفتری یعنی....
الف -ارزش ثبت شده دارایی ثابت در دفاتر
ب -قیمت تمام شده دارایی ثابت منهای استهالك انباشته.
ج -ارزش قابل معامله دارایی ثابت
د -بهای تمام شده
-196در صورتی که استهالك اتومبیل برای یك دوره مالی  15111ریال باشد ثبت اصالحی چگونه است؟
الف -استهالك انباشته بدهکار -هزینه استهالك بستانکار
ب -دارایی ثابت بدهکار  -استهالك انباشته بستانکار
ج -هزینه استهالك بدهکار  -استهالك انباشته بستانکار .
د -هزینه استهالك بدهکار  -دارای ثابت بستانکار
-197اگر قیمت تمام شده دارایی ثابتی  111/111/5ریال و ارزش اسقاط آن  111/111/1ریال و استهالك انباشته در پایان
سال سوم 111/111/3ریال باشد و هر ساله  111/511ریال دارایی فوق مستهلك شود .ارزش دفتری دارایی فوق در پایان
سال سوم چقدر است؟
الف888/188/3 -
ب888/888/1 -
ج888/888/0 -
د888/888/1 -
 -191استهالك عبارت است از:
الف -سرشکن کردن قیمت تمام شده دارایی های استهالك پذیر به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده آن .
ب -تخصیص ارزش دارایی های استهالك پذیر به طریقی معقول و منظم بر عمر فعالیت شرکت
ج -تأمین ذخیره کافی جهت جایگزینی دارایی های استهالك پذیر در طول دوره های استفاده از آن به روش معقول و منظم
د -تعیین میزان کاهش ارزش دارایی های استهالك پذیر در اثر عواملی نظیر فرسایش و تخصیص آن بر دوره های استفاده از دارایی
-199هنگام تنزیل اسناد تجاری نزد بانك و دریافت وجه آن کدام یك از حساب های زیر بستانکار می شود؟

الف -اسناد دریافتنی
ب -در آمد تنزیل
ج -اسناد دریافتنی تنزیل شده
د -بانک
-211کدام یك از موارد زیر به عنوان یك سند تجاری در نظر گرفته نمی شود؟
الف -سفته
ب -صورتحساب بانکی .
ج -چک
د -برات
-211کدام مورد در سفته های رایج ایران ذکر نمی شود؟
الف -نرخ بهره
ب -مبلغ سفته
ج -تاریخ سفته
د -نام و نشانی متعهد
 -212کدام گزینه  ،از افراد مرتبط با برات نمی باشد؟
الف -برات کش
ب -برات گیر
ج -دارنده برات
د -برات فروش
-213براتی که به محض مراجعه ذینفع به شخص متعهد و مطالبه وجه آن  ،شخص متعهد ملزم به پرداخت وجه آن می
باشد را چه می نامند؟
الف -برات به وعده از دیدار
ب -برات دیداری یا عند المطالبه .
ج -برات به وعده از تاریخ صدور
د -برات بدون وعده
-215اسناد دریافتنی تنزیل شده جزء کدام یك از طبقات زیراست ؟
الف -دارایی جاری
ب -بدهی جاری
ج -بدهی احتمالی
د -دارایی نامشهود
-215کارمزد بانکی جزء چه حساب هایی است؟
الف -بدهی
ب -دارایی های جاری
ج -هزینه ها
د -دارایی های نامشهود
-216سررسید سفته سه ماهه ای که تاریخ صدور آن  31مرداد است چه روزی خواهد بود؟
الف -اول آذر

ب 08 -آذر
ج 08 -آبان
د 19 -آبان
ال برای پرداخت  ..............استفاده می شود.
-217از حساب تنخواه گردان معمو ا
الف -خرید های عمده
ب -هزینه ها و خرید های جزئی .
ج -تعمیرات شرکت
د -انبار داری
-211بابت برگشت سفته ای که از دیگران دریافت کرده ایم چه ثبتی انجام می شود؟
الف -بدهکاران بد  -اسناد در جریان وصول بس
ب -اسناد دریافتنی در جریان وصول بد  -بستانکاران بس
ج -اسناد دریافتنی بد  -بدهکاران بس
د -بدهکاران بد  -اسناد دریافتنی بس .
-219اگر چکی که بابت خرید یك قلم کاال صادر و به فروشنده تحویل داده شده است ،الوصول شود؛ چه حسابی
بستانکار می شود؟
الف -اسناد پرداختنی
ب -حسابهای پرداختنی .
ج -حساب های دریافتنی
د -بانک
-211بابت نکول سفته ،دارنده سفته چه حسابی را بستانکار می کند؟
الف -اسناد دریافتنی
ب -اسناد پرداختنی
ج -حساب های دریافتنی
د -حساب های پرداختنی
-211سفته توسط کدام یك از بانك های ایران توزیع می شود؟
الف -بانک ملی
ب -بانک صادرات
ج -بانک سپه
د -بانک تجارت
-212در تنظیم صورت مغایرت بانکی کدام یك از اقالم زیر به مانده طبق دفاتر مؤسسه اضافه می شود؟
الف -کارمزد بانکی
ب -سپرده های بین راهی
ج -چک های معوق
د -وجوه واریزی دیگران
-213براتی در تاریخ  5/1صادر شده و سررسید آن  6ماه دیگر است
عبارت فوق به کدام گزینه زیر اشاره دارد؟

الف -برات به وعده از دیدار است
ب -براتی دیداری یا عند المطالبه است
ج -براتی به وعده از تاریخ صدور است .
د -برات به وعده از تاریخ قبول است
-215برای بستن حساب کسر و اضافی صندوق اگر مانده بدهکار داشته باشد چه ثبتی انجام می شود؟
الف -هزینه مالی بد -کسر واضافی صندوق بس
ب -کسر و اضافی صندوق بد  -سایر درآمد ها بس
ج -صندوق بد  -کسر واضافی صندوق بس
د -کسر و اضافی صندوق بد  -صندوق بس
-215تاریخ صدور سفته  111روزه ای ،اول اسفند ماه سال 15می باشد .تاریخ سررسید آن کدام است؟
الف 38 -خرداد 00
ب 33 -خرداد 00
ج 38 -مرداد 00
د 33 -مرداد 00
-216برای رویداد زیر چه ثبتی می زنید ؟
تنظیم قرارداد انجام خدمات حسابرسی با شرکت شتاب
الف -ثبتی ندارد
ب -بدهکاران (ح دریافتنی) ب درآمد بس
ج -درآمد ب بدهکاران (ح دریافتنی) بس
د -پیش پرداخت ب هزینه بس
-217کدام یك از اقالم زیر در صورتحساب سود و زیان درج نمی شود؟
الف -درآمد اجاره
ب -هزینه آب و برق
ج -پیش پرداخت اجاره
د -هزینه اجاره
-211حسابی واسط که در پایان سال مالی برای بستن حساب های دائم در دفتر کل افتتاح و در همان روز بسته می
شود؟
الف -حساب دائمی است
ب -حساب تراز افتتاحیه است
ج -حساب تراز اختتامیه است .
د -چنین حسابی وجود ندارد
-219کدام یك از موارد زیر موجب بستانکار شدن حساب برگشت از خرید و تخفیفات می شود؟
الف -پرداخت بدهی ناشی از خرید کاال در دوره تخفیف
ب -برگشت دادن کاالی خریداری شده به فروشنده .
ج -اخذ تخفیف بدلیل عیب و نقص کاالی خریداری شده
د -برگشت کاالی خریداری شده به فروشنده و اخذ تخفیف بدلیل نقص کاال
-221کدام یك از حساب های زیر ماهیت بدهکار ندارند؟

الف -پیش دریافت
ب -پیش پرداخت
ج -ملزومات
د -تجهیزات
-221حساب خالصه سود و زیان در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته می شود ؟
الف -تراز اختتامیه
ب -تراز افتتاحیه
ج -سرمایه
د -برداشت
-222مانده حساب کدام یك از حساب های زیر در پایان دوره مالی به حساب تراز اختتامیه بسته می شود؟
الف -پیش دریافت ها
ب -هزینه ها
ج -برداشت
د -درآمدها
-225بابت برگشت سفته ای که از دیگران دریافت کرده ایم چه ثبتی انجام می شود ؟
الف -بدهکاران ب اسناد در جریان وصول بس
ب -اسناد دریافتنی در جریان وصول ب بستانکاران بس
ج -اسناد دریافتنی ب بدهکاران بس
د -بدهکاران ب اسناد دریافتنی بس .
-226کدام رقم از صورت حساب سرمایه به صورت حساب ترازنامه وارد می شود؟
الف -برداشت
ب -سود خالص
ج -سرمایه پایان دوره
د -موجودی کاالی پایان دوره
-227اگر چکی که بابت خرید یك قلم کاال صادر و به فروشنده تحویل داده شده است  ،الوصول شود ،چه حسابی
بستانکار می شود ؟
الف -اسناد پرداختنی
ب -حساب های پرداختنی
ج -حسابهای دریافتنی
د -بانک
-221بابت نکول سفته ،دارنده سفته چه حسابی را بستانکار می کند؟
الف -اسناد دریافتنی
ب -اسناد پرداختنی
ج -حساب های دریافتنی
د -حساب های پرداختنی
-229اگر حقوق کارگری در پایان یك ماه به تعویق بیافتد و پرداخت نشود چه ثبتی انجام می شوند؟
الف -حقوق پرداختنی ب بانک بس

ب -هزینه حقوق ب حقوق پرداختنی بس.
ج -هزینه حقوق ب بستانکاران بس
د -حقوق پرداختنی ب هزینه حقوق بس
-231مقداری کاال با شرط (ن )11/5-61/خریداری شده به هنگام پرداخت وجه در طی دوره تخفیف چه حساب یا
حساب های بدهکار عبارت است از :
الف -صندوق و تخفیفات نقدی خرید
ب -صندوق و تخفیفات نقدی فروش
ج -حساب بدهکاران(ح دریافتنی)
د -بستانکاران (ح پرداختنی)
-232کدام یك از گزینه های زیر جزو صورت های مالی اساسی می باشد؟
الف -صورت حساب سود و زیان .
ب -تراز آزمایشی اصالح شده
ج -تراز آزمایشی اصالح نشده
د -کاربرگ
-233کاالی اول دوره  510111ریال قیمت تمام شده کاالی آماده فروش  1510111ریال و قیمت تمام شده کاالی فروش
رفته  210111ریال است موجودی کاالی پایان دوره چند ریال بوده است؟
الف388 -
ب308 -
ج308 -
د09 -
-235حساب پیش دریافت درآمدچه ماهیتی دارد و با چه حسابی بسته می شود ؟
الف -بدهکار  -حساب خالصه سود و زیان
ب -بستانکار  -حساب خالصه سود و زیان
ج -بستانکار  -تراز اختتامی .
د -بدهکار  -تراز اختتامی
-235اگر موسسه ای خریدی را به طور نسیه انجام دهد طرف بستانکار ثبت حسابداری آن چه خواهد بود ؟
الف -بدهکاران (ح دریافتنی)
ب -بستانکاران (ح پرداختنی)
ج -خرید
د -حساب های دریافتنی
-236در اتفاق زیر چه حسابی بدهکار می شود؟
دریافت صورت حساب از دیگران بابت دریافت خدمات
الف -بدهکاران (ح دریافتنی)
ب -بستانکاران (ح پرداختنی)
ج -درآمد
د -هزینه
-237پرداخت بخشی از بدهی ها بر کدام بخش از معادله حسابداری اثر می گذارد؟

الف -جابجایی بدهی هاست
ب -کاهش دارایی ها و بدهی هاست .
ج -جابجایی دارایی هاست
د -افزایش سرمایه است

