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 فهرست مانده حساب های دفترکل پس از انجام ثبت های اصالحی در چه فرمی ثبت می شود؟ -1

 ترازنامه  -الف

 تراز آزمايشي -ب

 تراز آزمايشي اصالح شده -ج

 اختتاميهتراز  -د

 در هنگام خريد اثاثه به طور نسيه چه ثبتی در دفاتر ايجاد می گردد ؟-2

 صندوق ) بس ( -اثاثه ) بد (  -الف

 حساب هاي  پرداختني  ) بس ( -اثاثه  ) بد (   -ب

 اثاثه )بس ( -حساب هاي دريافتني ) بد (  -ج

 بانک ) بس ( -اثاثه ) بد (  -د

ريال آن مربوط به نقد و مابقی قرار است بعدا پرداخت شود چه حسابی يا  300000که  1000000خريد اثاثه معادل -3

 حساب هايی به چه مبلغی بستانکار خواهد شد ؟

 1000000حساب هاي پرداختني  - 0000001اثاثه  -الف

 700000حساب هاي  پرداختني   - 300000نقد و بانک   -ب

 700000نقد و بانک  - 300000حساب هاي پرداختني  -ج

 700000حساب هاي پرداختني  - 300000نقد  وبانک  -د

 ريال بابت خدمات ارائه شده کدام گزينه زير بستانکار خواهد شد ؟ 500000در ثبت مربوط به دريافت -4

 در آمد خدمات -الف

 نقد  وبانک  -ب

 حساب هاي دريافتني -ج

 هزينه خدمات -د

 يدادهای مالی روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت می شود دفتر .....دفتری که معامالت و رو-5

 دفتر کل است -الف

 دفتر معين  است  -ب

 دفتر روزنامه است -ج

 دفتر دارايي است -د

 نمی شود ؟کدام يک از حساب های زير در صورت سود و زيان مشاهده -6

 در آمد تعميرات -الف

 هزينه حقوق -ب

 پيش پرداخت هزينه  -ج

 هزينه آب و برق -د



 نمی شود ؟در ترازنامه کدام يک از حساب های زير نشان داده -7

 پيش پرداخت بيمه -الف

 هزينه هاي معوق -ب

 در آمد  تعميرات  -ج

 استهالك انباشته دارايي ها -د

 در ترازنامه کدام دسته از حساب های زير درج می گردد ؟-8

 سرمايه -دارايي  -هزينه  -الف

 بدهي -دارايي  -در آمد  -ب

 سرمايه  -بدهي   -دارايي     -ج

 دارايي -در آمد  -بدهي  -د

 نمی باشد ؟کدام گزينه از روش های ارزيابی موجودی کاال -9

 ) اولين صادره از اولين وارده (  FIFO -الف

 ) اولين صادره از آخرين وارده ( LIFO -ب

 متناوب -ج

 ميانگين  -د

 600000 یاتيريال و هزينه های عمل 2500000ريال بهای تمام شده کاالی فروش رفته  4000000اگر فروش خالص -10

 ريال باشد مبلغ سود نا خالص برابر است با .......

 ريال 900000 -الف

 ريال 1500000 -ب

 ريال 400000  -ج

 ريال 3600000 -د

ريال بود به علت عيب و  498000اثه را که قيمت خريد نسيه آنها شرکت انديشه مقداری اث84/12/6در تاريخ -11

 نقص به فروشنده برگشت داد آرتيکل مورد نظر در زمان برگشت اثاثه به فروشنده کدام است ؟

 برگشت از خريد و تخفيفات بستانکار -حساب پرداختني بدهکار  -الف

 حساب پرداختني بستانکار -اثاثه بدهکار  -ب

 اثاثه بستانکار -ختني بدهکار حساب پردا -ج

 اثاثه بستانکار  -حساب دريافتني بدهکار    -د

 است. --------حساب پيش دريافت ها يک حساب -12

 دائم  -الف

 موقت -ب

 سود و زياني -ج

 سرمايه -د



 کدام گزينه کد مناسبی برای حساب تنخواه گردان است ؟-13

                    152  -الف

 201 -ب

 300 -ج

 780 -د

 جهت تجديد حساب تنخواه گردان در روش متغيير چه حسابی بدهکار می شود؟-14

 تنخواه  گردان  -الف

 هزينه ها -ب

 خالصه سودوزيان -ج

 بانک -د

ريال  طی چک دراختيار آقای حسينی مسئول تنخواه شرکت قرار داد.آقای حسينی 500000شرکت البرز -15

 ريال را هزينه نمود .مانده تنخواه چه مبلغ ودرکدام قسمت است؟ 400000

 بدهکار  100000  -الف

 بستانکار 100000 -ب

 بدهکار 400000 -ج

 بدهکار 500000 -د

 نمی باشد؟کدام گزينه جزء روش های کنترل مغايرات بانکی -16

 ازمانده حساب بانک طبق دفاتر به مانده واقعي -الف

 ازمانده حساب بانک طبق دفاتر به مانده صورتحساب ارسالي -ب

 ازمانده صورتحساب ارسالي به مانده حساب بانک طبق دفاتر -ج

 ازمانده واقعي به مانده حساب بانک طبق  دفاتر  -د

 واريزی های آخروقت که درصورت حساب منعکس نشده به عنوان............. نشان داده می شود.-17

 هاي بانکيوصولي  -الف

 برداشت هاي بانکي -ب

 چک هاي معوق -ج

 سپرده بين  راهي  -د

 کدام گروه از حساب ها جزءدارائی های نقدی)جاری( می باشد؟-18

 صندوق ،بانک،پيش دريافت -الف

 صندوق،پيش دريافت،تنخواه گردان -ب

 بانک،بستانکاران ،تنخواه گردان -ج

 صندوق ، تنخواه گردان  ، بانک  -د



رود که جمع ستون های دفتر کل قبل از انجام اصالحات و بستن حساب ها مساوی با جمع کل  انتظار می-19

 ستون های ........... باشد.

 ترازنامه -الف

 گردش عمليات  تراز  آزمايشي  -ب

 سود و زيان -ج

 مانده حساب هاي دفترروزنامه -د

 يابد؟با ثبت اصالحی کدام حساب در پايان دوره بدهی موسسه کاهش می -20

 پيش دريافت  درآمد  -الف

 ملزومات -ب

 هزينه بيمه -ج

 حقوق معوقه -د

 کدام يک از موارد زير جزو حساب های مختلط است؟-21

 بانک و پيش پرداخت اجاره -الف

 ملزومات و بانک -ب

 پيش دريافت درآمد و بانک -ج

 پيش پرداخت اجاره  و  ملزومات  -د

 دائم ثبت می شوند؟درکدام قسمت کاربرگ فقط حساب های -22

 اقالم سودوزيان -الف

 ترازآزمايشي -ب

 اقالم تراز نامه  -ج

 تراز آزمايشي اصالح شده -د

 درستون تراز آزمايشی اصالح شده موجودی کاال به چه رقمی ثبت می شود؟-23

 موجودي اول دوره -الف

 موجودي پايان  دوره  -ب

 اختالف موجودي اول وپايان دوره -ج

 موجودي اول وپايان دورهمجموع  -د

 کدام يک از حساب های زير در پايان دوره مالی مستقيماً به حساب سرمايه بسته می شود؟-24

 حساب هاي هزينه -الف

 حساب هاي بدهي -ب

 حساب هاي درآمد -ج

 حساب خالصه سود  و  زيان  -د

 نمی شود؟منتقل  کدام يک از حساب های زير در پايان دوره مالی بسته شده و به دوره مالی بعد-25

 صندوق -الف



 هزينه حقوق  -ب

 موجودي بانک -ج

 حقوق پرداختي -د

 نمی شود؟کدام يک از حساب های موقت در پايان دوره مالی به حساب سود و زيان بسته -26

 هزينه ملزومات -الف

 برداشت  -ب

 درآمد -ج

 هزينه هاي معوق -د

 شود؟کدام اشتباه موجب عدم توازن تراز آزمايشی می -27

 ازقلم افتادگي. -الف

 تجزيه تحليل غلط يک معامله در دو طرف ثبت. -ب

 ثبت معامله به مبلغي بيشتر. -ج

 نقل مبلغ نادرست از دفتر روزنامه به حساب هاي  دفتر  کل .  -د

 نمی باشد؟کدام گزينه از اصول حسابداری -28

 اصل بهاي تمام شده -الف

 اصل تحقق درآمد -ب

 اصل تفکيک  شخصيت  -ج

 اصل افشا -د

اقالم مختلف دارائی ها وبدهی ها ،درآمدوهزينه هابه قيمت های معامله شده يا ارزش تاريخی درمدارك -29

 حسابداری ثبت می شوند. جمله فوقبه چه معناست؟

 به اصل اهميت اشاره دارد. -الف

 به اصل بهاي تمام شده اشاره  دارد .  -ب

 ها با درآمدها اشاره دارد. به اصل تطابق هزينه -ج

 به اصل تحقق درآمد اشاره دارد. -د

 نيست؟کدام يک از عمليات زير جزءچرخه حسابداری -30

 اصالح حساب هاي دفترکل -الف

 افتتاح حساب  بانکي  -ب

 تهيه اسنادومدارك اوليه حسابداري -ج

 تهيه صورت هاي مالي -د

 نمی باشد؟کدام يک ازگزينه های زير جزءصورت های مالی اساسی -31

 ترازنامه -الف

 گزارش سودوزيان -ب

 ترازآزمايشي اصالح شده  -ج

 بيالن -د



 درزمان ارزيابی موجودی کاال ازکدام گزينه استفاده می شود؟-32

 کاربرگ -الف

 کارت  حساب  کاال  -ب

 رسيد انبار -ج

 حواله انبار -د

 خريدتجهيزات درقبال سفته چه حسابی بستانکار می شود؟جهت ثبت -33

 اسناددريافتني -الف

 اسنادپرداختني وبانک -ب

 اسناد پرداختني  -ج

 اسناددريافتني وبانک -د

 وجوهی راکه صاحب يک موسسه به عنوان سرمايه به حساب جاری بانک واريز می کند......-34

 فقط دارايي راافزايش مي دهد. -الف

 بدهي را افزابش مي دهد.دارايي و -ب

 دارايي وسرمايه را افزايش  مي دهد .  -ج

 فقط سرمايه را افزايش مي دهد. -د

 در صدور اسنادساده حسابداری .......................-35

 حسابداري دوبل رعايت  مي شود .  -الف

 يک حساب فقط بدهکار مي شود. -ب

 فقط درطرف چپ معامله ثبت مي شود. -ج

 اسنادساده وجودندارد. -د

 دفتر روزنامه از روی ...............تکميل می گردد.-36

 دفترکل -الف

 دفتر دارايي -ب

 دفتر کپيه -ج

 سند  حسابداري  -د

 يکی ازمواردی که توسط حسابداران جهت کنترل صحت اعمال حسابداری صورت می پذيرد،کدام است؟-37

 تهيه تراز  آزمايشي  ماهيانه  -الف

 رسيدگي مجددحساب هاي دفترکل -ب

 رسيدگي مجدداسنادصادره -ج

 رسيدگي به دفتر روزنامه -د

 معادله حسابداری کدام گزينه زير است ؟-38

 دارايي ها  =  بدهي ها  + سرمايه  -الف

 سرمايه = بدهي ها + دارايي ها -ب

 سرمايه -دارايي ها = بدهي ها  -ج



 سرمايه = دارايي ها + بدهي ها -د

 شود؟ یدر دفاتر انجام م یه چه ثبتيد اثاثه به صورت نسيدر هنگام خر-39

 اسناد پرداختني )بس( -اثاثه )بد(  -الف

 صندوق ) بس ( -اثاثه ) بد (  -ب

 حساب هاي پرداختني  ) بس ( -اثاثه  ) بد (   -ج

 اثاثه )بس ( -حساب هاي دريافتني ) بد (  -د

 نه است؟يچک کدام گز یه طينقل طد وسائيبوط به خرثبت مر-40

 وسائط نقليه )بس( -بانک )بد(  -الف

 حساب هاي پرداختني ) بس ( -وسائط نقليه ) بد (  -ب

 بانک ) بس ( يا اسناد  پرداختني -وسائط نقليه ) بد (   -ج

 وسائط نقليه ) بس ( -حساب هاي دريافتني ) بد (  -د

 رد؟يگ یانجام م یرات چه ثبتيعمارسال صورت حساب بابت ت-41

 حسابهاي پرداختني )بس( -هزينه تعميرات )بد( -الف

 صندوق ) بس ( -هزينه تعميرات ) بد (  -ب

 هزينه تعميرات ) بس ( -حسب هاي دريافتني ) بد (  -ج

 در آمد تعميرات ) بس ( -حساب هاي دريافتني ) بد (   -د

 به اسناد ومدارکی که داللت بر وقوع يک معامله يا رويداد مالی مشخص دارد چه گويند ؟-42

 دفتر کپيه -الف

 دفتر روزنامه -ب

 سند  مثبته  -ج

 دفتر کل -د

 در ترازنامه کدام يک از حساب های زير نشان داده می شود ؟-43

 

 هزينه آب و برق -الف

 پيش پرداخت بيمه  -ب

 برداشت  -ج

 در آمد تعميرات -د

 کدام يک از حساب های زير دارای ماهيت بستانکار می باشد ؟-44

 

 دارايي -در آمد  -بدهي  -الف

 خريد کاال -ب

 برگشت از خريد و  تخفيفات  -ج

 هزينه حمل کاالي خريداري شده -د



 است. --------حساب پيش دريافت ها يک حساب -45

 

 اثاثه بستانکار -حساب دريافتني بدهکار  -الف

 دائم  -ب

 موقت -ج

 سود و زياني -د

منابع اقتصادی متعلق به يک واحد اقتصادی که انتظار می رود در آينده منفعتی برای واحد اقتصادی ايجاد -46

 نمايند را چه می نامند ؟

 بدهي ها -الف

 دارايي ها  -ب

 سرمايه -ج

 حقوق مالي -د

 است؟ ینه هم معنيالن با کدام گزيب-47

 يشيتراز آزما -الف

 ترازنامه  -ب

 کار برگ  -ج

 ه يصورتحساب سرما -د

شناسايی، اندازه گيری، ثبت وگزارش اطالعات اقتصادی برای قضاوت وتصميم گيری استفاده "عبارت-48

 مبين کدام گزينه است؟  "کنندگان

 شخصيت حسابداري -الف

 رويدادهاي مالي -ب

 حسابداري  -ج

 حسابرسي -د

 شود ؟  یم یجزء حساب کل بدهکاران  در کدام دفتر نگهدار یحساب ها-49

 دفتر  معين  -الف

 يافتنيدر يدفتر کل حساب ها -ب

 دفتر روز نامه -ج

 هيدفتر کپ -د

 آغاز شود جزء کدام طبقه از حساب ها خواهد بود ؟ 2با  یاگر شماره  حساب-50

 ييدارا -الف

 يبده  -ب

 هيسرما -ج

 نهيهز -د



 دفتر معين حساب های دريافتنی درکدام يک ازموارد زير مورد نياز است؟-51

 زماني که حجم گردش هاي نقدي موسسه زياد است. -الف

 حسابداري حسابهاي دريافتني دردفترکل ايجادنشده باشد.زماني که براي سهولت انجام کارهاي  -ب

 هنگامي که به جاي دفتر روزنامه از دفتر معين استفاده شود. -ج

 هنگامي که گردش عمليات حسابهاي دريافتني زياد  است .             -د

 فروش( یآماده برا یکاالمت تمام شده يد خالص + ؟  =  قيرد؟ )  خريگينه قرار ميعالمت ؟ کدام گز یبه جا-52

 فروش رفته يمت تمام شده کااليق -الف

 شده يداريخر يمت تمام شده کااليق -ب

 اول  دوره  يکاال يموجود  -ج

 ان دورهيپا يکاال يموجود -د

 شود ؟ ینممحسوب  یت بازرگانياز نظر نوع فعال ريز یکدام يک از واحد ها-53

 يکارتن  ساز  -الف

 يکتاب فروش -ب

 يره ايفروشگاه زنج -ج

  يمبلمان فروش -د

 صورت حساب های مالی را می توان بطور مستقيم از روی کدام گزينه تهيه کرد؟-54

 دفتر روزنامه -الف

 ترازنامه -ب

 صورتحساب سود وزيان -ج

 تراز آزمايشي اصالح  شده  -د

 باشد؟کدام يک از گزينه های زير مربوط به حساب موجودی کاال در روش ادواری می -55

 با خريد کاال بدهکار مي شود -الف

 بافروش کاال بستانکار مي شود -ب

 با برگشت از خريد وتخفيفات بستانکار مي شود -ج

 حساب فعالي نيست  -د

 کاهش مبلغ کدام اقالم موجب افزايش مبلغ بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش می شود؟ -56

 هزينه حمل کاالي فروش رفته -الف

 هزينه حمل کاالي خريداري شده -ب

 برگشت از خريد و تخفيفات  -ج

 موجودي کاالي پايان دوره -د

 معموالً کدام حساب بدهکار می شود؟ برای ثبت تخفيفات اعطايی بابت معيوب بودن کاالی فروخته شده-57

 برگشت از فروش وتخفيفات -الف

 تخفيفات ناشي از معيوب بودن کاال -ب

 تخفيفات نقدي  فروش  -ج



 بدهکاران -د

علی )بدهکار به حسن وطلبکار از حميد( براتی به حواله کرد حسن وبه عهده حميد صادر نمود با اعالم قبولی  -58

 بدهکار می گردد؟ برات در دفاتر علی چه حسابی

 اسناد پرداختني -الف

 حسابهاي دريافتني -ب

 اسناد دريافتني -ج

 حسابهاي  پرداختني  -د

 

 روز است سررسيد آن کدام است؟  90صادر ومدت آن  93/1/14سفته ای درتاريخ -59

 11/4/93  -الف

 8/4/93 -ب

 10/4/93 -ج

93 /14/4 -د      

 

ريال باشدجهت ثبت و اصالح حساب  85000ريال ومانده حساب صندوق  100000اگر موجودی واقعی صندوق -60

  صندوق  کدام گزينه صحيح است؟

 بدهکار مي شود 17000کسر واضافه صندوق  -الف

 بستانکار  مي شود  15000کسر واضافه  صندوق    -ب

 بستانکار مي شود 17000حساب صندوق  -ج

بستانکار مي شود 15000حساب صندوق  -د   

 

 بانک  کسر می گردد؟   یجهت تنظيم صورت مغايرت بانکی  کدام اقالم از مانده صورت حساب ارسال-61

 

 واريزي موسسه در پايان وقت -الف

 برداشت آبونمان نشريات توسط بانک -ب

 هزينه واخواست دريافتي از مشتريان -ج

 چکهاي  معوق  -د

ده است مبلغ قابل ي( صادر گرد2/10-30شرط ) ن/با  %5 یف تجاريال و تخفير 50000به مبلغ  یصورت حساب-62

 ف عبارت است از ................. يدوره تخف یوصول در ط

 

 42750 -الف

 46550  -ب

 49000 -ج

 48500 -د



 کدام يک از عبارت های زير درست است؟-63

 
 بستانکار دارددرپايان دوره مالي وپس از انجام ثبت هاي اصالحي حساب ملزومات معموالً مانده  -الف

 درپايان دوره مالي حساب ملزومات با خالصه سود و زيان بسته مي شود . -ب

 ملزومات اجناسي هستند که براي مصارف خود موسسه خريداري مي گرددو عمر طوالني دارد. -ج

  گردد.ازحساب ملزومات کسر  مي  "ملزومات مصرفي  "درپايان دوره مالي براي اصالح حساب ملزومات  -د

مانده بستانکار داشته است  3500000مبلغ  80طبق دفتر کل يک موسسه حسابهای پرداختنی در آخر سال -64

به يکی از طلبکاران اشتبا هاً در سمت چپ حسابهای پرداختنی نوشته شده است  250000در طی سال پرداخت 

 چند ريال است؟ 29/12/80مانده صحيح حساب های پرداختنی در

 

                      3250000  -الف

 3750000 -ب

 3000000 -ج

 4000000 -د

ل خود به يشگاه اتومبياز نما یاستفاده شخص یال براير 35000000ل به مبلغ يسپهر يک دستگاه اتومب یآقا-65

 شود ؟ یبدهکار م یخانه برد چه حساب

 

 خريد -الف

 برداشت                        -ب

 فروش -ج

 عملکرد -د

ريال  31000000ريال بوده که در پايان دوره به  25000000موجودی ملزومات اداری موسسه ای در ابتدای دوره -66

موجودی ابتدای دوره ملزومات اداری خريداری شده باشد هزينه  %50رسيده است در صورتی که طی سال معادل 

 ملزومات اداری مصرفی کدام است؟

 
 6000000 -الف

 9500000 -ب

 18500000 -ج

                             6500000  -د

 مبلغ کدام حساب در اثر اصالح آن در پايان دوره کاهش می يابد؟-67

 

 پيش دريافت  فروش  -الف

 هزينه ملزومات ثبت نشده -ب

 هزينه حقوق ثبت نشده -ج

 درامد خدمات ثبت نشده  -د



 اختتامی به کمک کدام حساب بسته می شود؟در پايان عمليات بستن حسابهای دائمی حساب تراز -68

 

 خود به خود بسته  مي شود   -الف

 به سرمايه بسته مي شود -ب

 به عملکرد بسته مي شود -ج

 با تراز افتتاحي بسته مي شود -د

 نيست؟کدام يک از مانده حساب های زير در تراز آزمايشی اختتامی -69

 
 پيش دريافت اجاره -الف

 بانک -ب

 پرداخت بيمهپيش  -ج

 برداشت  -د

 نا مشهود است ؟ يینه دارايکدام گز-70

 

 اثاثه -الف

 حق  التاليف                    -ب

 ملزومات -ج

 ديون رهني -د

 ح است ؟ ينه صحيدار باشد کدام گزيکه به وعده از د يیخ  برات هايدر مورد تار-71

 

 به فاصله مشخصي از تاريخ صدور  -الف

 به محض مراجعه ذينفع به متعهد -ب

 به فاصله مشخصي از  تاريخ  رويت  -ج

 هنگام رويت پرداخت مي شود -د

 کدام يک از گزينه های زير بيانگر شخصيت حسابداری است؟-72

 

 مالک بنگاه -الف

 مدير موسسه -ب

 بنگاه  اقتصادي                      -ج

 حسا بدار موسسه -د

 شود ؟  یم یداد باعث کاهش بدهيکدام رو-73

 

 پرداخت  به  بستانکاران   -الف

 خريد ساختمان به طور نسيه -ب

 فروش اثاثه به طور نسيه  -ج



 دريافت از بدهکاران -د

 شود ؟  یبدهکار م ین باشد چه حسابيافت سفته بابت تضميچنان چه در-74

 
 ثبتي ندارد -الف

 اسناد دريافتني  -ب

 حسابهاي  انتظامي  -ج

 طرف حسابهاي انتظامي -د

 کند . یوتر .............................. فضا را اشغال ميهر کاراکتر يا عالمت در کامپ-75

 

 بيت 8  -الف

 بيت 2  -ب

 بيت 1 -ج

  1Word -د

کند و به آن .......... گفته  یم  یاست که عنصر داده را نگهدار ین قسمت  يک سند اکسل کادريتر یاساس-76

 شود .  یم

 

 sheet-الف

 Work book -ب

 file -ج

 cell  -د

مت تمام يال و قير 180000شده  یداريخر یمت تمام شده کااليال و قير 25000اول دوره  یکاال یاگر موجود-77

 ال خواهد بود ؟ يان دوره جند ريکاال در پا یال باشد موجودير 50000فروش رفته  یشده کاال

 

 550000 -الف

 105000 -ب

                       155000  -ج

 205000 -د

 پسوند فايل های اکسل کدام است؟ -78

 

 xel -الف

 Xpl -ب

 exe -ج

 xls  -د



 د؟يآ یجزء کدام طبقه از حساب به شمار م یش پرداخت آگهيپ-79

 

 دارايي  جاري                    -الف

 درامد -ب

 بدهي ثابت -ج

 بدهي جاري -د

 تواند نشان دهنده ی کدام حساب باشد؟ یم 41موسسه کد  یدر حساب ها-80

 

 بستانکاران -الف

 سرمايه  -ب

 هزينه اجاره -ج

 درآمد  تعميرات  -د

 ران معموال  عبارت است از .........يدر ا ین مرحله چرخه حسابداريآخر-81

 

 تهيه صورت مالي -الف

 تهيه کاربرگ -ب

 تهيه تراز  آزمايشي  اختتامي               -ج

 بستن حساب هاي دائمي -د

 ست؟ينشانه چ یان دوره ماليل شده در پايتنز یافتنيمانده حساب اسناد در-82

 

 نکول اسناد دريافتني -الف

 بدهي  احتمالي  -ب

 اسناد در جريان وصول -ج

 دريافتنياسناد  -د

 د کاال و مواد به موسسه ............................نام دارد.يه رسياعالم-83

 

 قبض  انبار  -الف

 حواله انبار -ب

 کارت موجودي کاال -ج

 کارت انبار -د

 باشد؟ ینم یحسابدار یتخصص ینه از رشته هايکدام گز-84

 

 مالياتي -الف

 صنعتي -ب

 مديريت -ج



 بازاريابي                    -د

 باشد؟ ی( می)بازرگانیر تجاريکدام مورد از موسسات ز-85

 

 توليدي لوازم خانگي -الف

 آموزشگاه حسابداري -ب

 سوپر  مارکت                     -ج

 تعميرگاه خودرو -د

 مانده بدهکار يا بستانکار باشد؟ یتواند دارا یکدام حساب معموال م-86

 

 افي  صندوقکسر و  اض  -الف

 اسناد دريافتني در جريان وصول -ب

 اسناد دريافتني تنزيل شده -ج

 تنخواه گردان -د

 دهد ........ یحساب بانک را نشان م یش موجوديکه توسط بانک به صاحب حساب ارسال شده و افزا یبرگه ا-87

 

 اعالميه بدهکار بانکي است -الف

 صورت حساب بانکي است -ب

 بانکي استصورت مغايرت  -ج

 اعالميه بستانکار بانکي  است  -د

 ل، ....................است.يشگاه اتومبيددر نمايک دستگاه پراي-88

 وسيله نقليه -الف

 ابزارو وسايل کار -ب

 موجودي  کاال                          -ج

 اثاثيه -د

 است؟ يیچه نوع دارا یحق سرقفل-89

 دارايي مشهود -الف

 دارايي ثابت -ب

 دارايي جاري -ج

 دارايي  نا مشهود  -د

 جزء، ....................است. یچسب چوب در نجار-90

 ملزومات  فني  -الف

 ابزارو وسايل کار -ب

 موجودي کاال -ج

 اثاثه -د



 ............... . یبدهکار شود، يعن یداد ماليت بستانکار دارد در يک رويکه ماه یاگر حساب-91

 افزايش يافته -الف

 يافته کاهش   -ب

 نمي توان تعيين کرد -ج

 بستگي به رويداد مالي دارد. -د

 ند.يگو یل خدمات ....................ميافت کاال و يا تحصيبه پرداخت وجه قبل از در-92

 پيش دريافت -الف

 پيش  پرداخت  -ب

 حساب پرداختني -ج

 اسناد پرداختني -د

 شود.یباشد، ....................اطالق م یبه سند تجار یگران که متکيطلب مؤسسه از د-93

 حساب دريافتني -الف

 اسناد  دريافتني  -ب

 حساب پرداختني -ج

 اسناد پرداختني -د

 ن است؟ير مفهوم حساب معيز یهانهيکدام يک از گز-94

 حساب معين همان سند حسابداري است. -الف

 حساب معين همان حساب تفصيلي است. -ب

 معين ريز حساب کل  است .حساب   -ج

 معين يک حساب مستقل است. -د

 است؟ یلير مفهوم حساب تفصيز یهانهيکدام يک از گز-95

 حساب تفصيلي همان سند حسابداري است. -الف

 حساب تفصيلي ريز حساب معين  است .  -ب

 حساب تفصيلي ريز حساب کل است. -ج

 تفصيلي يک حساب مستقل است. -د

 ند.يگویرد .................... ميگیار شخص خاص قرار ميدر اخت یپرداخت مخارج جزئ یکه برا یبه وجه نقد-96

 صندوق -الف

 بانک -ب

 تنخواه  -ج

 پيش پرداخت -د

 ه متفاوت است؟يکدام حساب با بق-97

 پيش پرداخت -الف

 ملزومات -ب

 ساختمان  -ج



 بانک -د

 ح است؟ينه صحيکدام گز-98

 شوند.برداشت به ترتيب باعث افزايش سرمايه و بدهي ميها و هزينه -الف

 شود.ها و برداشت باعث کاهش سرمايه و درآمد باعث افزايش سرمايه  ميهزينه  -ب

 شود.ها باعث کاهش سرمايه و درآمد باعث افزايش دارايي ميهزينه -ج

 شوند.يه ميها و برداشت گاهي باعث کاهش سرمايه و گاهي باعث افزايش سرماهزينه -د

 باشند؟یم یدرون سازمان یکدام يک از استفاده کنندگان اطالعات حسابدار-99

 بورس اوراق بهادر -الف

 سرمايه گذاران -ب

 مديران  -ج

 رقبا -د

 ر است؟يز یها یژگيبراساس کدام و یديو تول ی، بازرگانیخدمات یمؤسسات به واحدها یطبقه بند-100

 نوع  فعاليت  -الف

 مالکيتنوع  -ب

 تعداد مالکيت -ج

 هدف فعاليت -د

 شوند؟یر در صورت کاهش بستانکار ميز یکدام يک ازحساب ها-101

 هزينه -حساب پرداختني  -الف

 درآمد -بانک  -ب

 صندوق -پيش دريافت درآمد  -ج

 ملزومات  -پيش  پرداخت  بيمه    -د

 ه متفاوت است؟يت کدام حساب با بقيماه-102

 حساب  پرداختني  -الف

 ملزومات -ب

 هزينه -ج

 برداشت -د

 ر دارد؟يتاث یحسابدار یمعادله اصل يیر بر مانده نهايکدام يک از معامالت ز-103

 خريد نقدي اثاثه -الف

 دريافت طلب از بدهکاران -ب

 فروش نسيه اثاثه -ج

 خريد نسيه  اثاثه  -د

 يک مؤسسه.................... است. ین نوع دارائينقدتر-104

 هاي کوتاه مدتسپرده -الف



 تنخواه گردان -ب

 وجوه بانکي -ج

 صندوق  -د

 شود.یم یپرداخت وام به کارکنان شرکت، .................... تلق-105

 وام  دريافتني                     -الف

 اسناد دريافتني -ب

 وام پرداختني -ج

 پرداختنياسناد  -د

ال باشد، مبلغ ير3000000ان خايال و زير1600000ها نهيا جمع هزيدر یکه در مؤسسه خدمات یدر صورت-106

 درآمد کدام است؟

 130000 -الف

 300000  -ب

 230000 -ج

 120000 -د

 دهد....................نام دارد.یش مين نمايخ معييک مؤسسه را در يک تار یت ماليکه وضع یصورت--107

 صورت سود و زيان -الف

 صورت جريان وجه نقد -ب

 صورت سرمايه -ج

 ترازنامه  -د

 ت ....................ين وضعيش يابد، در اياول دوره افزا یکاال یاگر موجود--108

 ابديبهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش کاهش مي -الف

 ابديکاالي فروش رفته کاهش ميبهاي تمام شده  -ب

 ابديسود افزايش مي -ج

 سود کاهش  مي يابد   -د

 شود؟یان وهم در ترازنامه منعکس مينه هم در صورت حساب سود و زيکدام گز-109

 ملزومات -الف

 موجودي کاالي پايان  دوره  -ب

 خريد -ج

 موجودي کاالي اول دوره -د

 شود؟ ینمدرج  یخدماتان يک مؤسسه ينه در صورت سود و زيکدام گز-110

 هزينه تعميرات -الف

 کارمزد -ب

 پيش پرداخت  هزينه  -ج

 درآمد -د



 گذارد؟ینمر يان تاثير بر صورت سود و زيز یدادهايکدام يک از رو-111

 پرداخت قبض آب و برق -الف

 دريافت وجه نقد بابت خدمات ارائه شده به مشتري -ب

 ارسال صورتحساب براي مشتري -ج

 دريافت وام  -د

 يک مؤسسه است؟ یاساس یمال یر جزء صورت هايکدام يک ازموارد ز-112

 صورت سود و  زيان  -الف

 صورت مغايرت بانکي -ب

 کاربرگ -ج

 تراز آزمايشي -د

 یهايین داراي، همچنباشد 9750000و سود 2000000افت درآمديش دريو پ15000000 اگر جمع درآمد شرکت-113

 ، باشد  12250000شرکت 

 ها با توجه به اطالعات فوق؟مطلوب است: محاسبه مبلغ هزينه

 12250000 -الف

 7750000 -ب

 10250000 -ج

 5250000  -د

 شتر از سود باشد، آنگاه ....................يه اگر مبلغ برداشت بيدر صورت حساب سرما-114

 ابد.يسرمايه کاهش مي -الف

 ابد.يسرمايه افزايش مي -ب

 بر سرمايه اثري ندارد. -ج

 به تغيير ديگر عوامل موجود در صورت سرمايه  بستگي  دارد .  -د

شتر يفروش رفته از فروش خالص ب یتمام شده کاال یاگر بها یان مؤسسات بازرگانيدر صورت سود و ز-115

 م.يت ....................دارين وضعيباشد، در ا

 سود ناخالص -الف

 زيان  نا خالص  -ب

 سود خالص -ج

 زيان خالص -د

 یتمام شده کاال یباشد. اگر بهایم 40000000اول دوره  یو موجود30000000فروش خالص  یادر مؤسسه-116

ان دوره يکاال در پا یباشد. موجود %30سود ناخالص به فروش خالص  یو نسبت برآورد 23000000شده  یداريخر

 ال است؟يچند ر

 42000000  -الف

 21000000 -ب

 9000000 -ج



 33000000 -د

 د خالص کدام است؟ير خريبا توجه به اطالعات ز-117

 
 875000 -الف

 850000 -ب

 1250000 -ج

                      975000  -د

ال و ير 200000مجدد  یه گذاريال و سرماير 500000ه يه اوليال و سرماير 100000اگر مانده بانک يک مؤسسه -118

 ان دوره آن چه قدر است؟يه پايال باشد، سرماير 60000ان مؤسسه يز

 ريال 1000000 -الف

 640000 -ب

 ر يال 680000    -ج

 ريال 580000 -د

مجدد  یه گذاريال و سرماير 8900000ان دوره يو در پا ال ير  5800000ه در اول دوره يسرما یادر مؤسسه-119

 ال بوده است؟ين صورت برداشت ماهانه چند ريباشد. در ایال مير1600000ال و سود مؤسسه ير3000000

 1500000 -الف

                        125000  -ب

 150000 -ج

 225000 -د



ان يه کرده است. سود يا زير تهيان مؤسسه خود را به شکل زيصورت حساب سود و ز یاحسابدار کم تجربه-120

 خالص کدام است؟

 
 زيان5120000 -الف

 سود 3150000 -ب

 سود                     4320000  -ج

 زيان3950000 -د

ال و سود ير520000ال و درآمد ير 750000مجدد  یه گذاريال، سرماير150000در شرکت ساحل برداشت -121

 ها چه قدر است؟نهيال است باتوجه به اطالعات فوق مبلغ هزير 140000

 ريال  380000   -الف

 ريال  600000   -ب

 ريال  660000   -ج

 ريال900000 -د

 د؟يا را مشخص کنيان مؤسسه دريرسود يا زيز یهابا توجه به داده-122

 ريال 1150000و سرمايه پايان دوره  ريال  50000، برداشت ريال  40000ريال،سرمايه گذاري مجدد  700000سرمايه اوليه 

 زيان 50000 -الف

 زيان 100000 -ب

 سود 100000  -ج

 سود  50000 -د

 شود؟یحاصل م یاجهيشتر از واقع محاسبه شود چه نتيان دوره بيپا یکاال یاگر موجود-123

 ابديبهاي تمام شده کاالي آماده براي فروش افزايش مي -الف

 ابديسود ناخالص کاهش مي -ب

 ابديبهاي تمام شده کاالي فروش رفته افزايش مي -ج

 ابديسود ناخالص افزايش  مي  -د



 شده چه قدر است؟ یداريخر یتمام شده کاال یر بهايبا توجه به اطالعات ز-124

 
 1050000 -الف

 350000  -ب

 550000 -ج

 250000 -د

 فروش رفته چه قدر است؟ یتمام شده کاال یر بهايبا توجه به اطالعات ز-125

 
 3500000 -الف

  2500000  -ب

 4500000 -ج

 13500000 -د

 ح است؟ينه صحير کدام گزيبا توجه به اطالعات ز-126

 
 4000000سود ناخالص شرکت  -الف

 5000000سود ناخالص  شرکت    -ب

 3000000سود ناخالص شرکت  -ج

 5000000سود خالص شرکت  -د

در دفاتر انجام  یچه ثبت2000000ا به مبلغ يوتر از شرکت آرير کامپيافت صورت حساب جهت تعميبابت در-127

 شود؟یم

 بس 2000000درآمد تعمير  -بد2000000حساب دريافتني  -الف

 بس  2000000حساب  پرداختني    -بد 2000000هزينه تعمير   -ب

 بس 2000000بانک  -بد 2000000هزينه تعمير  -ج



 بس2000000درآمد تعمير  -بد 2000000بانک  -د

 شود؟یم مدر دفاتر انجا یافت طلب چه ثبتيبابت در-128

 حساب دريافتني  بس  -بانک بد   -الف

 بانک بس -حساب پرداختني بد -ب

 بانک بس -حساب دريافتني بد  -ج

 حساب پرداختني بس -بانک بد -د

 یان هر ماه به منظور توازن مانده حساب هايدفتر کل که معموالً در پا یاز نام و مانده حساب ها یفهرست-129

 است ....................نام دارد. یمال یه صورت هايته یبرا يیمبناشود و یه ميدفتر کل ته

 صورت سود و زيان -الف

 ترازنامه -ب

 صورت مغايرت بانکي -ج

 تراز  آزمايشي  -د

 شود؟یدر دفاتر انجام م یچه ثبت 2000000هنگام صدور چک بابت پرداخت اجاره يک ماهه به مبلغ-130

 بس 2000000بانک  -بد 2000000پيش پرداخت اجاره  -الف

 بس2000000پيش دريافت درآمد -بد 2000000بانک  -ب

  2000000بانک  -بد 2000000هزينه اجاره   -ج

 بس2000000درآمد اجاره-بد 2000000بانک  -د

 شود؟یشروع م یان معموال با چه عدديحساب هاخالصه سود و ز یدر کدگذار-131

 دو -الف

 چهار -ب

 پنج -ج

 سه  -د

 د ....................ين بستانکاران بايمع یهاجمع مانده-132

 با مانده حساب هاي دارايي برابر باشد. -الف

 برابر جمع مانده حساب هاي بدهي برابر باشد. 2با  -ب

 با مانده حساب بستانکاران در دفتر کل برابر باشد .  -ج

 با جمع گردش عمليات دفتر روزنامه برابر باشد. -د

 شود؟بابت فروش نسيه اثاثه چه ثبتی در دفاتر انجام می-133

 اثاثه بستانکار  -حساب دريافتني بدهکار    -الف

 فروش بستانکار -حساب دريافتني بدهکار  -ب

 پرداختني بستانکار حساب-اثاثه بدهکار  -ج

 درآمد بستانکار -حساب دريافتني بدهکار  -د



 ر مانده حساب کدام است؟يزTبا توجه به شکل حساب  -134

 
 بستانکار 850.000 -الف

 بدهکار950.000 -ب

 بدهکار 850.000 -ج

 بستانکار 950.000  -د

 است؟ یدوبل به چه معن یستم حسابداريس-135

 گردد .در هر معامله حداقل يک حساب بدهکار و يک حساب بستانکار  مي  -الف

 در هر معامله يک حساب بدهکار وجود دارد. -ب

 در هر معامله فقط يک حساب بستانکار گردد. -ج

 کليه دريافتها و پرداختهاي نقدي ثبت -د

 افت شده است ثبت بدهکار و بستانکار کدامند؟يماهه در 2از بدهکاران شرکت چک  یبابت طلب يک-136

 حساب دريافتني بس -چک دريافتني بد  -الف

 اسناد دريافتني بس -بانک بد  -ب

 اسناد دريافتني بس -حساب دريافتني بد  -ج

 حساب دريافتني  بس  -اسناد دريافتني بد   -د

خود بردارد،  یمصارف شخص یشده مؤسسه را برا یداريخر یوترهاياز کامپ یچنانچه صاحب مؤسسه يک-137

 شود؟یب بدهکار و بستانکار ميبه ترت يیچه حساب ها

 خريد -برداشت -الف

 برداشت -اثاثه  -ب

 اثاثه  اداري  -برداشت    -ج

 اثاثه اداري -فروش  -د

 ینده چه ثبتيماه آ 4 یجهت انجام خدمات ط یمؤسسه توسط مشتر یحساب جار به 2000000ز مبلغ يوار-138

 شود؟یدر دفاتر انجام م

 بس 2000000بانک  -بد 2000000پيش پرداخت اجاره  -الف

 بس  2000000پيش دريافت  درآمد  -بد 2000000بانک   -ب

 بس 2000000بانک  -بد  2000000هزينه اجاره -ج

 بس2000000درآمد  -بد 2000000بانک  -د



بستانکار شده چه   30000بدهکار و  80000 یشيات ترازآزمايمه در ستون گردش عمليپرداخت بش يمانده پ-139

 شود؟یبه عنوان مانده آورده م یمبلغ

 بدهکار 110000 -الف

 بستانکار 80000 -ب

 بستانکار30000 -ج

 بدهکار  50000  -د

در  یچه ثبت 2000000به مبلغ   یشرکت ساحل جهت انجام خدمات حسابدار یارسال صورت حساب برا-140

 دفاتر دارد؟

 بس  2000000درآمد    -بد 2000000حساب دريافتني   -الف

 بس2000000حساب پرداختني  -بد  2000000هزينه  -ب

 بس 2000000بانک -بد  2000000هزينه  -ج

 بس2000000درآمد  -بد2000000بانک  -د

 عبارت است از....دفتر کل -141

 شود .دفتري که حسابهاي يک مؤسسه به طور جداگانه در آن نگهداري  مي  -الف

 شود.دفتري که از روي سند حسابداري نوشته مي -ب

 شود.دفتري که فعاليت مالي به طور کامل در آن ثبت مي -ج

 کند.دفتري که براي هر حساب اطالعات تفضيلي فراهم مي -د

 د با ....................يبا یستون 4یشيتراز آزمادو ستون اول -142

 هاي بدهکار و بستانکار دفتر روزنامه مساوي  باشد .جمع مانده  -الف

 هاي بدهکار و بستانکار دفتر کل مساوي باشد.جمع مانده -ب

 جمع مانده بدهکار و بستانکار گردش عمليات مساوي باشد. -ج

 انده حساب مساوي باشد.جمع مانده بدهکار و بستانکار م -د

به حساب بانک 2000000 "سال جمعا یباشد. اگر در طیبدهکار م 1700000ان سال يمانده حساب بانک در پا-143

 سال بانک چه قدر بوده است؟ یاز حساب برداشت شده باشد، مانده ابتدا500000زو يوار

 380000 -الف

 500000-ب

 200000  -ج

 2000000 -د

 ست؟ينيک مؤسسه  یجزء دفاتر قانون ريکدام يک از دفاتر ز-144

 روزنامه -الف

 معين  -ب

 کل -ج

 دارايي -د



 یبر معادله اصل یريد اثاثه چه تاثيدر دفاتر ثبت نشده است. عدم ثبت خر2000000اثاثه به مبلغ  ید نقديخر-145

 دارد؟ یحسابدار

 کاهش دارايي -الف

 افزايش دارايي -ب

 کاهش  سرمايه  -ج

 اثري ندارد.- د

نه يدهد کدام گزیف ميتخف %2روز بپردازد 20روزه را در  30ه يدار نسيفروشنده شرط کند. که خراگر -146

 ح است؟يصح

 ( 20/2-30)ن/  -الف

 (30/2-20)ن/ -ب

 (20/30-2)ن/ -ج

 (2/30-20)ن/ -د

 یبه صورت ادوار یموجود یشده در روش نگهدار یداريخر یف تجاريتخف %5ال با ير3000مت يبه ق يیکاال-147

 شود؟یبدهکار م یو به چه مبلغ یچه حساب

 3000خريد کاال -الف

 2850خريد کاال    -ب

 150تخفيفات نقدي خريد  -ج

 150برگشت از خريد وتخفيفات  -د

چه  یدر روش ادوار lifoان دوره به روش يپا یواحد باشد، ارزش موجود110به مقدار 91/3/31یاگر موجود-148

 قدر است؟

 
 165000 -الف

                            112000  -ب

 135000 -ج

 110000 -د



 چه قدر است؟ lifoان دوره در روشيپا یکاال یموجود یبها-149

 
                             1350  -الف

 1000 -ب

 750 -ج

 600 -د

 بدهکارشود؟فات يشود حساب برگشت از فروش وتخفیر باعث ميز یدادهايکدام يک از رو-150

 اعطاي تخفيف به دليل چانه زني. -الف

 اعطاي تخفيف و برگشت کاال به دليل معيوب  بودن  آن  .  -ب

 تخفيف به دليل عمده فروشي. -ج

 دريافت مطالبات ناشي از فروش کاال در دوره تخفيف. -د

از کاالها  250000هفته  شد. بعد از يک یداري( خر10/2 -30-با شرط )ن 5000000به ارزش  يیکاال 86/4/1در -151

 کدام است؟ یه شد. مبلغ پرداختنيبا فروشنده تسو86/4/9ب و نقص برگشت داده شد و در يبه علت ع

 4850000 -الف

  4655000  -ب

 4500000 -ج

 4750000 -د

 یچه حساب ینه حمل پرداخت نموده در روش ادواريال هزير20000انهيعدد را3د يشرکت صدف بابت خر-152

 شود؟یبدهکار م

 خريد کاال -الف

 هزينه حمل کاالي  خريداري  شده  -ب

 هزينه متفرقه -ج

 هاي دريافتنيحساب -د



 چه قدر است؟ ین موزون درروش ادواريانگيان دوره به روش ميپا یارزش موجود-153

 
 750  -الف

 1000 -ب

 650 -ج

 588 -د

خود را  یروز بده 15شده اگر پس از یداريد خري(ازشرکت ام20/2-30ريال کاال باشرط )ن/ 400000مبلغ -154

 شود؟یبدهکار م یبه چه مبلغ یم چه حسابيه کنيتسو

 392000بستانکاران  -الف

 400000بستانکاران    -ب

 392000بدهکاران  -ج

 400000بدهکاران  -د

د به چه يشود خریدر هشت روز باعث م یه بدهي( وتسو10/4 - 20ال با شرط )ن /ير 50000د به مبلغ يخر-155

 بدهکار شود؟ یمبلغ

 48000 -الف

 50000  -ب

 52000 -ج

 54000 -د

 شود؟یبدهکار م یچه حساب یانه در يک کتاب فروشيثبت يک دستگاه را یبرا یدر روش ادوار-156

 خريد کاال -الف

 خريد اثاثه -ب

 اثاثه  -ج

 ملزومات -د

 شود؟ ینمانبار محسوب  یجزء موجودنه يکدام گز-157

 کاالي موجود در انبار -الف

 کاالي اماني نزد ديگران -ب

 کاالي فروخته شده اما موجود  در  انبار  -ج

 کاالي خريداري شده -د



ان دوره نسبت به يپا یشود موجودیباعث م یط تورميکاال در شرا یموجود یابيارز یهاک از روشيکدام-158

 شود؟ یابيکمتر ارزگر يد یهاروش

 اولين صادره از اولين واره -الف

 اولين صادره از آخرين  وارده  -ب

 ميانگين موزون -ج

 همه گزينه ها نتايج يکسان دارند. -د

 ر بدهکاراست؟يز یهات کدام يک ازحسابيماه-159

 برگشت از خريد وتخفيفات -الف

 فروش -ب

 تخفيفات نقدي خريد -ج

 تخفيفات نقدي  فروش  -د

 ف چه نام دارد؟ين تخفيشده استفاده ازا یداري( خر10/2-20با شرط )ن/ یکاال-160

 تخفيفات توافقي -الف

 تخفيفات نقدي  خريد  -ب

 برگشت از خريد وتخفيفات -ج

 خريد کاال -د

 یپرداخت نمود. چه حسابنه حمل يال هزير 1000ال فروخت و بابت آنير200000مؤسسه بهار کاال را به مبلغ -161

 شود؟ یبدهکارم یبه چه مبلغ

 1000هزينه حمل کاالي خريداري شده  -الف

 1000هزينه حمل کاالي فروخته  شده    -ب

 1000خريد کاال  -ج

 1000فروش کاال  -د

 کند؟یرا بدهکار وبستانکار م یب چه حسابيبه ترت یدر روش ادوار 2000ه کاالبه مبلغ يد نسيخر-162

 2000بستانکاران -2000انبار  حساب -الف

 2000بستانکاران   -2000خريد کاال     -ب

 2000هاي دريافتنيحساب -2000خريد کاال  -ج

 2000بستانکاران -2000موجودي کاال -د

به  یموجود یريال فروخت درروش نگهدار 200000 یانه را به بهايعدد را 3ساحل، تعداد  یانهيشرکت را-163

 شود؟یبستانکار م یچه حساب یصورت ادوار

 موجودي کاال -الف

 رايانه -ب

 فروش  کاال  -ج

 حساب پرداختني -د



ن يکرد ا یداريانه خريرا یکند، تعدادیاستفاده م یدائم یانه ساحل که از روش نگهداريشرکت را-164

 گردد؟یم یدادباعث بدهکار شدن چه حسابيرو

 موجودي نقد -الف

 کاالخريد  -ب

 موجودي  کاال  -ج

 برگشت ازفروش وتخفيفات -د

چه  یدر روش ادوارfifoان دوره به روش يپا یواحد باشد، ارزش موجود 200به مقدار  91/3/31 یاگر موجود-165

 قدر است؟

 
 281000  -الف

 246000 -ب

 285000 -ج

 246666 -د

 شود؟یدار و فروشنده ثبت ميفات در دفاتر خريکدام يک از تخف-166

 نقدي  -الف

 تجاري -ب

 توافقي -ج

 تخفيف به علت عمده فروشي -د

وب بودن برگشت داده است، در روش يشده رابه علت مع یداريخر یاز کاال یبهار مقدار یمؤسسه-167

 شود؟یبستانکار م یچه حساب یبه صورت ادوار یموجود ینگهدار

 تخفيفات نقدي خريد -الف

 اثاثه -ب

 برگشت از خريد  و تخفيفات  -ج

 خريد کاال -د

( به فروشگاه سحر فروخت اگر در 10/3-30کاال با شرط )ن/3200000,  80/2/8ساحل در  یمؤسسه بازرگان-168

در دفاتر فروشنده بدهکار  يیيا حساب ها یخود را پرداخت کند. چه حساب یفروشگاه سحر بده 80/2/15

 شود؟یم

 3200000حساب پرداختني  -الف

 96000تخفيفات نقدي خريد  -3/104/000بانک  -ب

 3200000حساب دريافتني  -ج



 96000تخفيفات  نقدي  فروش  -3104000بانک   -د

د. يخر یال نقدير5000شرکت است رابه مبلغ  یت اصليکه جزء فعال یلوازم يدک یان مقداريشرکت را-169

 شود؟یب بدهکار و بستانکار ميبه ترت یبه چه مبلغ یچه حساب یستم دائميدرس

 5000صندوق   -5000موجودي  کاال    -الف

 5000بانک  - 5000سود و زيان  يخالصه -ب

 5000بانک  -5000خريد کاال  -ج

 5000موجودي کاال -5000بانک  -د

 چه قدر است؟ fifoفروش رفته در روش یتمام شده کاال یبها-170

 
 3500  -الف

 2750 -ب

 9000 -ج

 12000 -د

 شود؟یبستانکار م ینفع چه حسابيبرات در دفاتر ذ یدر زمان قبول-171

 اسناد پرداختني -الف

 اسناد دريافتني -ب

 بدهکاران  -ج

 بستانکاران -د

ل شده است ثبت ي% تنز 12ماه با نرخ  3ل يو مدت تنز  10000000ان به مبلغ ياز مشتر یيک یسفته وصول-172

 است؟ل کدام يبدهکار در زمان تنز

  10000000اسناد دريافتني تنريل شده  -الف

 300000هزينه تنزيل   - 9/700/000بانک   -ب

 300000کارمزد تنزيل -9700000اسناد دريافتني تنريل شده  -ج

 10000000بانک  -د

نه يبابت هز 20000د نکول شد و بانک مبلغ يل شده بود در سررسيکه نزد بانک تنز 8000000به مبلغ  یاسفته-173

 واخواست از حساب برداشت نمود. ثبت مربوط به نکول سفته کدام است؟

 بستانکار 8000000اسناد دريافتني   -بدهکار    8000000اسناد دريافتني  تنزيل  شده   -الف



 بستانکار8000000بانک  -بدهکار  8000000حساب دريافتني  -ب

 20000اخواست بدهکارو هزينه و7980000اسناد دريافتني تنزيل شده   -ج

 بستانکار8000000اسناد دريافتني  -بدهکار 20000بدهکارو هزينه واخواست 7980000اسناد دريافتني تنزيل شده  -د

 شود؟یبستانکار م یبرات در دفاتر براتکش چه حساب یدر زمان قبول-174

 اسناد پرداختني -الف

 اسناد دريافتني -ب

 بدهکاران  -ج

 بستانکاران -د

 شود؟یبستانکار م ید نکول شود، چه حسابيواگذار شده به بانک در سررساگر چک -175

 اسناد دريافتني در  جريان  وصول  -الف

 اسناد دريافتني -ب

 حساب دريافتني -ج

 اسناد نکول شده -د

نزد بانک  %10ن سفته با نرخ يا3/1افت شد در يدر15000000ماهه به مبلغ  6 یابابت فروش کاال سفته 176-1/1

 ل کدام است؟يشد مدت تنزل يتنز

 ماه 2 -الف

 ماه 4  -ب

 ماه 6 -ج

 ماه 8 -د

ل شود، مدت يتنز %10با نرخ 10/21روزه باشد و در  60ن سفته يباشد. اگر ا یم10/1در   یاخ صدور سفتهيتار-177

 ل چه قدر است؟يتنز

 روز 20 -الف

 روز 40  -ب

 روز 21 -ج

 روز 43 -د

 ح است؟ينه صحيوصول شود، کدام گزد يل شده در سررسياگر سفته تنز-178

 بانک بدهکار -الف

 اسناد دريافتني بدهکار -ب

 اسناد دريافتني تنزيل شده  بدهکار  -ج

 حساب دريافتني بدهکار -د

 شود؟یبدهکار م یچه حساب ینيهنگام صدور سفته تضم-179

 حساب پرداختني -الف

 حساب  انتظامي  -ب

 اسناد پرداختني -ج



 انتظاميطرف حساب  -د

 د آن چه نام دارد؟يعدم پرداخت وجه سفته در سرس-180

 نکول  سفته  -الف

 تنزيل سفته -ب

 سر رسيد سفته -ج

 سفته وصولي -د

خ يل شود، تاريتنز %10با نرخ  10/21روزه باشد و در  60ن سفته يباشد. اگر ا یم10/1در  یاخ صدور سفتهيتار-181

 د کدام است؟يسررس

 اسفند  1  -الف

 ينفرورد 1 -ب

 بهمن 29 -ج

 دي 30 -د

نه يل شده است هزيتنز %10ماه با نرخ  2ل يو مدت تنز 1200000ان به مبلغ  ياز مشتر یيک یسفته وصول-182

 ل چه قدر است؟يتنز

 200000  -الف

 1200000 -ب

 11800000 -ج

 2000000 -د

ل شده است مبلغ يتنز %10ماه با نرخ  2ل يو مدت تنز12000000ان به مبلغ  ياز مشتر یيک یسفته وصول-183

 ل چه قدر است؟ينه تنزياز بانک و هز یافتيدر

 11000000بانک  -200 000هزينه تنزيل -الف

 11800000بانک  -400000هزينه تنزيل  -ب

 11800000بانک  -200 000هزينه  تنزيل  -ج

 12000000بانک  -هزينه تنزيل صفر -د

 شود؟یدر دفاتر زده م یافت شود، چه ثبتيان سفته درياز مشتر یکه بابت طلب يک یدر صورت-184

 حساب دريافتني  بس  -اسناد دريافتني بد    -الف

 اسناد دريافتني بس-حساب دريافتني بد -ب

 فروش بس -اسناد دريافتني بد  -ج

 اسناد دريافتني بس -حساب دريافتني بد  -د

 ست؟يچ یطرف بدهکار پرداخت سفته در ازاء بده-185

 دريافتنيحساب  -الف

 اسناد دريافتني -ب

 حساب  پرداختني  -ج



 اسناد پرداختني -د

 د آن کدام است؟يخ سررسيباشد. تاریم 87روزه اول اسفند سال  101خ صدور سفته يتار-186

 88خرداد  11 -الف

 88مرداد  10 -ب

 88خرداد    10  -ج

 88مرداد  11 -د

به مبلغ  ید نکول شد و بانک کارمزديبود در سرسوصول به بانک واگذار شده  یبرا20000000به مبلغ   یچک-187

 از حساب برداشت کرد ثبت بستانکارکدام است؟20000

 20000000اسناد دريافتني در جريان وصول  -الف

 2020000حسابهاي دريافتني  -ب

 20000و بانک   20000000اسناد دريافتني در جريان وصول   -ج

 20000هزينه کارمزد  -20000000حسابهاي دريافتني  -د

 شود؟یبدهکار م یوصول به بانک سپرده شود چه حساب یبرا یاسفته-188

 اسناد تنزيل شده -الف

 اسناد دريافتني -ب

 اسناد  بانکي  -ج

 اسناد دريافتني در جريان وصول -د

 شود؟ یدر دفاتر زده م یهنگام صدور برات چه ثبت-189

 پرداختني بساسناد  -حساب پرداختني بد  -الف

 تا قبل از قبولي برات ثبتي زده  نمي شود  -ب

 حساب پرداختني بس -خريد بد  -ج

 اسنادپرداختني بس -اسناد دريافتني بد  -د

 شود؟یمعوق چگونه و کجا نوشته م یهاچک یدن به مانده واقعيدر روش رس یرت بانکيم صورت مغايتنظ-190

 از مانده طبق دفتر کسر مي شود. -الف

 از مانده طبق صورت حساب کسر  مي شود .  -ب

 به مانده طبق دفتر اضافه مي شود -ج

 به مانده طبق صورت حساب اضافه مي شود. -د

 شود؟یبدهکار م ینه چه حسابيدر روش تنخواه ثابت زمان پرداخت هز-191

 حساب هزينه ي مورد  نظر  -الف

 تنخواه گردان -ب

 حساب بانک -ج

 حساب دريافتني -د



 یباشد. در بررسیال مير 2500آن  ینيريال وشمارش ع 2000ان روز مانده صندوق طبق دفاتريدر پا--192

ن حساب از صندوق پرداخت شد ودر دفاتر ثبت نشده است،بابت يد ماشيال بابت خرير 300مشخص شد مبلغ 

 شود؟ یاصالح صندوق کدام حساب و به چه مبلغ بستانکار م

 200کسر و اضافي صندوق  -الف

 800و اضافي صندوق  کسر -ب

 800صندوق    -ج

 200صندوق  -د

 شود؟یبسته م یصندوق مانده بدهکار داشته باشد، با چه حساب یواضاف یکه حساب کسر یدر صورت-193

 صندوق -الف

 هاي  متفرقههزينه  -ب

 ساير درآمد -ج

 تنخواه گردان -د

 است؟ یاچه مانده یدارا یباشد،چه حساب یکسر یاگر صندوق دارا-194

 کسر و اضافي صندوق ،  بدهکار  -الف

 کسر و اضافي صندوق، بستانکار -ب

 هاي متفرقه، بدهکارهزينه -ج

 صندوق، بدهکار -د

ش از واقع به بدهکار حساب بانک يب یان را به مبلغياز مشتر یافتيکه حسابدار شرکت چک در یدر صورت-195

 شود؟یچگونه عمل م یبانکرت ين اشتباه در صورت مغايرفع ا یمنظور کند، برا

 شودمابه التفاوت به مانده بانک اضافه مي -الف

 شود .مابه التفاوت ازمانده بانک کسر  مي  -ب

 شود.مابه التفاوت به مانده صورتحساب اضافه مي -ج

 مابه التفاوت از مانده صورتحساب کسرمي شود. -د

 شود؟یبسته م ینه نشده باشدبه چه حسابيحساب تنخواه گردان که هز یان دوره ی ماليدر پا-196

 حساب دريافتني -الف

 خالصه ي سود وزيان -ب

 بانک                 -ج

 سرمايه -د

ر از مانده طبق صورتحساب يکدام يک از اقالم ز ین مانده ی واقعييتع یبرا یرت بانکيصورت مغا یهيدرته-197

 شود؟ یبانک کسرم یارسال

 اشتباهات حسابدار مؤسسه -الف

 واريز مشتريان -ب

 کارمزد بانکي -ج

 چک هاي  معوق                     -د



 شود؟ یبستانکار م ینه کند چه حسابيريال هز20000ر تنخواه، اگر تنخواه دار يدر روش متغ-198

 صندوق -الف

 بانک -ب

 تنخواه  گردان  -ج

 .ثبتي ندارد -د

 صندوق بدهکار یفکسر واضا-199

 ساير درآمدها بستانکار                                    

 ثبت فوق بيانگر چيست؟

 اضافه  صندوق                   -الف

 کسر صندوق -ب

 صندوق واقعي <مانده دفاتر صندوق  -ج

 در زمان اصالح صندوق، صندوق بستانکار شده است -د

 شود؟یبسته م یکه مانده ی بستانکار داشته باشد، به چه حساب یکسر واضافه ی صندوق در صورت-200

 صندوق -الف

 ساير  درآمدها                   -ب

 بانک -ج

 تنخواه گردان -د

 شود؟ ینمکدام مورد سمت مانده دفاتر مؤسسه ثبت  یرت بانکيه صورت مغايهنگام ته-201

 کارمزد بانکي -الف

 الوصول(چک برگشتي مشتري )چک  -ب

 چکهاي  معوق  -ج

 واريزي مشتري -د

باشد. چک صادره به یال مير12000ال وطبق صورتحساب بانک ير6300ن يمانده بانک در دفاتر مؤسسه ام-202

ال ير1000 یباشد. کارمزد بانکیال مير4000معوق  یهاال ثبت شده است ومبلغ چکير3000ال اشتباهاًير300مبلغ 

 نه است؟يبانک طبق صورت حساب کدام گز یده مانده واقعاز حساب توسط بانک برداشت ش

 5000 -الف

 7000 -ب

 8000  -ج

 9000 -د

 نه ذکر شده است؟يانواع روش ها ی ثبت تنخواه در کدام گز-203

 مستقيم -ثابت  -الف

 سيار -متغير  -ب

 غير نقدي -نقدي  -ج

 متغير  -ثابت    -د



 ح است؟ينه صحيشتر باشد، کدام گزيصندوق از مانده طبق دفاتر صندوق ب یاگر مانده واقع-204

 کسري صندوق داريم -الف

 اضافي صندوق  داريم .  -ب

 صندوق بس -کسري و اضافات صندوق بد -ج

 کسري و اضافات صندوق بس -هزينه متفرقه بد  -د

ن مبلغ در حساب بانک در ياريال ثبت شده که 2000بانک مبلغ  یدر ستون بستانکار صورت حساب ارسال-205

 شود؟ ین مبلغ جزء کدام مورد محسوب ميشود. ا یدفترکل مشاهده نم

 چکهاي معوق -الف

 واريزي  مشتري  -ب

 چک برگشتي مشتري -ج

 کارمزد بانک -د

 .................... یمعوق يعن یچک ها-206

 چک هاي برگشتي. -الف

 چک هايي که احتمال وصول آنها کم است. -ب

 چک هايي که زمان پرداخت آن رسيده ولي وصول آن ناممکن است. -ج

 چک هايي که صادر شده ولي براي وصول به بانک ارائه  نشده  است  .  -د

 یريا ل است بابت اصالح موجود 5000آن  ینيکه شمارش ع یريال است در صورت6000صندوق در دفترکل -207

 شود؟ یبدهکار م یبا چه مبلغ یصندوق چه حساب

 1000کسر و اضافي  صندوق    -الف

 5000کسر و اضافي صندوق  -ب

 5000صندوق  -ج

 1000صندوق  -د

ال و ير200 یمشتر یال وچک برگشتير500 ین راهيال وسپرده بير2000اگر مانده بانک طبق صور تحساب -208

 بانک چه قدر است؟ یال باشد، مانده واقعير100 یال وکارمزد بانکير300معوق  یهاچک

 2500 -الف

 1900 -ب

 1700 -ج

 2200  -د

 یاضافه است،چه حساب 10000صندوق  یان روز معلوم شدموجوديبا شمارش صندوق مؤسسه ساحل در پا-209

 شود؟یبدهکار م

 حساب کسر و اضافي صندوق -الف

 هزينه -ب

 صندوق  -ج

 ساير درآمدها -د



 کند؟ یبستانکار م یب چه حسابير به ترتيثابت و متغنه ی تلفن در تنخواه به روش يثبت هز-210

 بانک ،  تنخواه  گردان  -الف

 تنخواه گردان، بانک -ب

 بانک، بانک -ج

 تنخواه گردان، تنخواه گردان -د

 ان دارد؟يبرسود و ز یصندوق چه اثر یاضاف-211

 افزايش  سود  -الف

 کاهش سود -ب

 افزايش بدهي -ج

 کاهش برداشت -د

 کند.یصاحب حساب .................... صادر م یشود، بانک برایبرداشت م یب بانک وجهکه از حسا یزمان-212

 رسيد بانکي -الف

 اعالميه  بدهکار  -ب

 اعالميه بستانکار -ج

 صورتحساب دوره -د

 ح است؟ينه پس از اصالح حساب صندوق صحير کدام گزيبا توجه به اطالعات ز-213

 10000مانده واقعي صندوق  - 8000مانده دفاتر  -شنبه  

 12000مانده واقعي  -15000مانده دفاتر  -و يکشنبه 

 ساير درآمدها بس -بد1000کسرو اضافي صندوق  -الف

 بس 1000کسرو  اضافي صندوق  -بد  1000هزينه متفرقه  -ب

 بس 1000کسرو اضافي صندوق-بد  20000صندوق  -ج

 بس 1000صندوق  -بد  1000اضافي صندوقکسرو  -د

ان سال مصرف نشده يال بوده است که يک چهارم آن در پاير 960000مانده حساب ملزومات در اول سال -214

 ان سال کدام است؟يدر پا یطرف بستانکار ثبت اصالح

 720000نه ملزومات هزي -الف

 720000ملزومات     -ب

 240000هزينه ملزومات  -ج

 240000ملزومات  -د

 یبوده است ثبت اصالح 1800000به مبلغ 90/5/31ماهه بابت انجام خدمات در  6افتيش دريپ-215

 کدام است؟90/12/29

 بس 1800000درآمد   -بد    180000پيش دريافت درآمد  -الف

 بس2100000درآمد  -بد 2100000پيش دريافت درآمد  -ب

 بس 1800000پيش دريافت درآمد  -بد 1800000درآمد  -ج

 بس 2100000پيش دريافت درآمد  -بد 2100000درآمد -د



 کدام است؟ پرداخت نشدهنه حقوق تحقق يافته و يثبت هز-216

 حقوق پرداختني  بس  -هزينه حقوق بد    -الف

 بانک بس -هزينه حقوق بد  -ب

 پيش پرداخت حقوق بس -هزينه حقوق بد  -ج

 بانک بس -پيش پرداخت هزينه بد  -د

 ر موثر خواهد بود؟يافت فروش بر بستانکار کدام حساب زيش دريساب پاصالح ح-217

 هزينه -الف

 فروش  -ب

 بدهي -ج

 دارائي -د

 شود.ینه معوق موجب .................... ميثبت هز-218

 افزاش دارايي -الف

 کاهش بدهي -ب

 افزايش  بدهي  -ج

 کاهش دارايي -د

ل گرفته شود، ثبت ياز کاالها تحو4000000ان سال يباشد و تا پا 10000000د يش پرداخت خرياگر مانده پ-219

 ان دوره کدام است؟يپا یاصالح

 بس  4000000پيش پرداخت خريد   -بد 4000000خريد   -الف

 بس 6000000پيش پرداخت خريد  -بد 6000000خريد  -ب

 بس 4000000خريد  -بد 4000000پيش پرداخت خريد  -ج

 بس6000000خريد  -بد 6000000پيش پرداخت خريد  -د

ماه  6د در مدت يبابت قرارداد با شرکت نور )طبق قرار داد شرکت مهتاب با 1200000افت مبلغ يدر 220-8/1

کدام  یان سال ماليشرکت نوررا انجام دهد(ثبت بستانکار در زمان اصالحات درپا یحرارت یس دستگاه هايسرو

 است؟

 1000000د پيش دريافت درآم -الف

 1000000درآمد    -ب

 1000000نه خدمات هزي -ج

 1000000ش پرداخت خدمات پي -د

بعد  یدوره مال یمانده در ابتدا یشده است مبلغ باق یمه يک سوم منقضيپبش پرداخت ب 6000000از مبلغ -221

 است؟ یتيبه چه مقدار و چه ماه

 بدهي4000000 -الف

 درآمد2000000 -ب

 دارايي4000000  -ج

 هزينه 2000000 -د



افته است يال آن تحقق نير2400000ان سال يال است که تا پاير 3000000 یافت درآمد شرکتيش دريمانده پ-222

 است؟ یتيبعد به چه مقدار و چه ماه یدوره مال یمانده در ابتدا یمبلغ باق

 درآمد600000 -الف

 بدهي 600000 -ب

 بدهي   2400000  -ج

 درآمد2400000  -د

ان سال يد. اگر در پايمه يکسال پرداخت گرديبابت ب 36000000مه به مبلغ يش پرداخت بيپ 8/1خ يدر تار-223

 ح است؟ينه صحيانجام نشود،کدام گز یثبت اصالح

 شود .بيش از واقع گزارش  مي 15000000سود به ميزان   -الف

 شود.بيش از واقع گزارش مي15000000بدهي به ميزان  -ب

 شود.بيش از واقع گزارش مي 15000000هزينه به ميزان  -ج

 شود.کمتراز واقع گزارش مي15000000دارايي به ميزان -د

 ینوبت آگه 3ان سال يد. در پايپرداخت گرد ینوبت آگه 10بابت چاپ  10000000به مبلغ  یش پرداخت آگهيپ-224

 شود؟ینشان داده م یغو با چه مبل یان سال چه حسابيهنوز چاپ نشده است در ترازنامه پا

 7000000پيش پرداخت آگهي -الف

 3000000پيش پرداخت  آگهي    -ب

 7000000هزينه آگهي  -ج

 3000000هزينه آگهي  -د

 شود؟ینوشته م یست و به چه مبلغيافت فروش چيش دريان دوره بابت پيپا یبدهکار ثبت اصالح-225

 کاالي تحويل  شده -پيش دريافت فروش  -الف

 کاالي تحويل نشده -پيش دريافت فروش -ب

 کاالي تحويل شده -فروش -ج

 کاالي تحويل نشده -فروش -د

بعد از اصالحات مانده  12/29خ يماهه ثبت شد در تار 6افت درآمد يش دريپ960000مبلغ  11/1خ   يدر تار-226

 افت درآمد چه قدر است؟يش دريحساب پ

 480000 -الف

 160000 -ب

 320000 -ج

  640000  -د

در هنگام پرداخت بدهکار  ین سال بعد پرداخت شود، چه حسابينه آب و برق اسفند ماه در فروردياگر هز-227

 شود؟یم

 بانک -الف

 آب و  برق  پرداختني  -ب

 هزينه آب و برق -ج



 هاي عموميهزينه -د

 ح است؟ينه صحير در دفاتر انجام شده است کدام گزيثبت ز-228

 خالصه سودو زيان بدهکار

 موجودی کاال بستانکار

 بستن موجودي کاالي پايان دوره -الف

 افتتاح موجودي اول دوره -ب

 بستن موجودي  اول  دوره -ج

 فروش موجودي در روش دائمي -د

 شود. ی.................... بدهکارم یکاال به ازا یان در زمان اصالح موجوديحساب خالصه سود و ز-229

 م کاالي پايان دوره -الف

 م کاالي  اول  دوره  -ب

 هزينه -ج

 درآمد -د

ست يان دوره چيپا یشده به حساب ملزومات ثبت شده باشد، بستانکار ثبت اصالح یدارياگر ملزومات خر-230

 شود؟ینوشته م یو به چه مبلغ

 شدهملزومات مصرف  -هزينه ملزومات  -الف

 ملزومات مصرف نشده -هزينه ملزومات  -ب

 ملزومات  مصرف  شده  -ملزومات    -ج

 ملزومات مصرف نشده -ملزومات  -د

خدمات مربوطه انجام شده باشد، بعد از اصالحات 2000000 افت درآمد،يش دريپ 8000000اگر از مبلغ -231

.................... 

 ست.افزايش داشته ا2000000بدهي به مبلغ  -الف

 کاهش داشته  است  .2000000به مبلغ  بدهي  -ب

 افزايش داشته است.6000000بدهي به مبلغ  -ج

 کاهش داشته است.6000000بدهي به مبلغ  -د

د. در صورت يافت گرديدر یسال آت 2 یبابت انجام خدمات حسابدار 48000000مبلغ   88/7/30خ يدر تار-232

 ابد؟يیاز درآمدتحقق م یمبلغب چه يبه ترت 89و 88ان سال يسودو ز

 24000000و  12000000 -الف

 24000000و  10000000  -ب

 40000000و 2000000 -ج

 48000000و 24000000 -د

 شود؟یبدهکار م یدر زمان اصالح حساب ها، حساب فروش بستانکار شده است. چه حساب-233

 پيش پرداخت درآمد -الف



 پيش دريافت درآمد -ب

 دريافتنيحساب  -ج

 پيش دريافت  فروش  -د

مه در يش پرداخت بيده است مانده اصالح شده پيمنعقد گرد 90/5/1در 180000ماهه به مبلغ  9مه يقرار داد ب-234

 باشد؟می اليچند ر 90/6/31

 20000 -الف

 40000 -ب

 140000  -ج

 160000 -د

 افت درآمد کدام است؟يش دريبابت پ یثبت بدهکار اصالح-235

 پيش دريافت درآمد به ميزان خدمات انجام  شده  .  -الف

 درآمد به ميزان خدمات انجام شده. -ب

 پيش دريافت درآمد به ميزان خدمات انجام نشده. -ج

 درآمد به ميزان خدمات انجام نشده. -د

 یگزارش شد بابت ثبت اصالح2500000انبار  یموجود 12/29بود و در  1000000انبار  یموجود 1/1در-236

 ست؟ينح ينه صحيکدام گز12/29

 بد  2500000موجودي کاال  -الف

 بس 1000000موجودي کاال  -ب

 بد 1000000خالصه سود و زيان  -ج

 بد2500000خالصه سود و زيان   -د

 شود؟یبدهکار م یچه حساب پرداخت نشدهاصالح حساب درآمد ثبت و  یبرا-237

 درآمد -الف

 پبش دريافت درآمد -ب

 درآمد دريافتني  -ج

 درآمد پرداختني -د

 یچه مبلغ 89/12/29د. در ترازنامه يپرداخت گرد یسال آت2بابت اجاره 96000000مبلغ  88/ 5/30خ يدر تار-238

 شود؟یش پرداخت درج ميدر حساب پ

 28000000 -الف

 48000000 -ب

 16000000 -ج

 20000000  -د



ترازنامه انتقال داده  گر بهيد یان و بخشيبه صورت سود و زان دوره آنها يازمانده پا یکه بخش يیهاحساب-239

 شوند؟یم

 حسابهاي باز -الف

 حسابهاي دائمي -ب

 حسابهاي موقت -ج

 حسابهاي  مختلط  -د

 شوند. یب....................مير به ترتيز یدر هنگام بستن، حساب ها-240

 پيش دريافت فروش-ت برداش -سرمايه  -برگشت از فروش و تخفيفات -تخفيفات نقدی خريد

 بدهکار -بستانکار    -بدهکار  -بستانکار   -بدهکار    -الف

 بستانکار -بدهکار  -بستانکار  -بدهکار -بستانکار  -ب

 بستانکار -بدهکار -بستانکار -بدهکار -بدهکار -ج

 بدهکار -بدهکار -بستانکار -بستانکار  -بستانکار  -د

 شود؟یه بسته ميحساب سرمار به يز یهاکدام يک از حساب-241

 دارايي -الف

 هزينه -ب

 برداشت  -ج

 درآمد -د

 ستند؟ينموقت  یهار از جمله حسابيز یهانهيکدام يک از گز-242

 تخفيفات نقدي فروش -کارمزد بانکي -حساب دريافتني  -الف

 موجودي کاال-خريد  -حساب پرداختني  -ب

 اثاثه -درآمد-حساب دريافتني  -ج

 اثاثه  -پيش  دريافت  فروش   -حساب پرداختني    -د

 است؟ یميدا یهار از جمله حسابيز یکدام يک از حساب ها-243

 فروش -الف

 خالصه سودوزيان -ب

 موجودي  کاال  -ج

 خريد -د

 شود؟ ینمان بسته ير با حساب خالصه سود و زيز یهاکدام يک از حساب-244

 فروش -الف

 تخفيفات نقدي فروش -ب

 برگشت از فروش و تخفيفات -ج

 پيش دريافت فروش  -د



 هستند؟ یدائم یهانه از جمله حسابيکدام گز-245

 بانک -پيش پرداخت خريد  -فروش  -م کاال  -الف

 برداشت -تنخواه  -فروش -بانک  -سرمايه  -ب

 تنخواه  -م کاال   -سرمايه  -پ يش دريافت فروش -ج

 هزينه -درآمد  -برداشت  -فروش -خريد  -د

بسته خواهد شد؟ عنوان بدهکارو  یه با چه مبلغيد سرمايرمشخص کنيبا توجه به اطالعات داده شده ز-246

 بستانکار کدامند؟

 بستانکار800000خالصه حساب سود و زيان  -100000برداشت  - 4000000سرمايه 

 بس  4700000تراز اختتاميه   -بد4700000سرمايه  -الف

 بس4000000تراز اختتاميه  -بد 4000000سرمايه  -ب

 بس3100000هسرماي –بد 3100000تراز اختتاميه  -ج

 بس3100000تراز اختتاميه  -بد 3100000سرمايه  -د

بسته  يیب با چه حساب هايدرآمد به ترت -بانک -برداشت  -ان دوره يپا یکاال یموجود یحساب ها-247

 شوند؟یم

 سرمايه -تراز اختتامي  -زيان خالصه سود و  -خالصه سود و زيان  -الف

 خالصه سود و زيان -تراز اختتامي  -سرمايه  -خالصه سود و زيان  -ب

 تراز اختتامي -خالصه سود و زيان  -خالصه سود و زيان  -سرمايه  -ج

 خالصه سود  و  زيان -تراز اختتامي  -سرمايه  -تراز اختتامي   -د

 .................... ین حساب بستانکار شود، يعنيان، اياگر در ثبت بستن خالصه سود و ز-248

 سود داشتيم. -الف

 زيان داشتيم .  -ب

 ها بودهدرآمدها کمتر از هزينه -ج

 مبلغ به سال آتي آنها منتقل مي شود. -د

 شوند؟یر به هنگام بستن بدهکار ميموقت ز یاز حساب هاکدام يک -249

 تخفيفات نقدي فروش -برگشت از فروش و تخفيفات  -خريد  -الف

 تخفيفات نقدي  خريد . -برگشت از خريد و تخفيفات  -فروش   -ب

 تخفيفات نقدي فروش -برداشت  -هزينه  -خريد  -ج

 تخفيفاتبرگشت از فروش و  -فروش  -درآمد  -د

 باشد؟یم یکدام بخش معادله حسابدار یشوند و اثر آن رویبسته م یموقت با چه حساب یحساب ها-250

 دارايي -خالصه سود و زيان -الف

 دارايي -تراز اختتاميه  -ب

 سرمايه -تراز اختتاميه  -ج

 سرمايه  -خالصه سود و  زيان   -د



 شوند؟یبعد منتقل م یبه دوره مال يیچه حساب ها-251

 هاي موقتحساب -الف

 هاي دائميحساب  -ب

 هاي مانده دارحساب -ج

 هاي بازحساب -د

 شود؟یبستانکار م یان به چه مبلغير در زمان بستن حسابها خالصه سود و زيبا توجه به اطالعات ز-252

 ريال 8000000ريال هزينه حقوق 3000000هزينه حمل  2000000ريال هزينه برق 25000000درآمد 

 12000000  -الف

 13000000 -ب

 11500000 -ج

 8000000 -د

 ست؟ينر يک حساب مختلط يز یکدام يک از حساب ها-253

 پيش پرداخت بيمه -الف

 پيش دريافت فروش -ب

 ملزومات -ج

 بستانکاران  -د

 شوند؟یها به هنگام بستن بستانکار مکدام يک از حساب-254

 درآمد-اثاثه  -پرداختني اسناد  -ساختمان  -حساب دريافتني  -بانک -الف

 پيش پرداخت   اجاره -اثاثه    -اسناد دريافتني   -ساختمان    -حساب دريافتني  -بانک  -ب

 پيش دريافت درآمد اجاره -درآمد اجاره  -بانک -ج

 درآمد اجاره -اثاثه  -وام پرداختني  -حساب هاي دريافتني  -بانک  -د

 شوند؟یه بسته مياختتامر باتراز يز یهاکدام يک از حساب-255

 پيش دريافت  فروش  -الف

 تخفيفات نقدي فروش -ب

 فروش -ج

 برگشت از فروش و تخفيفات -د

 ح است؟ينه صحيد کدام گزيدر سال جد يیدارا یهاافتتاح حساب یبرا-256

 تراز افتتاحي  بستانکار -ها بدهکار دارايي  -الف

 ها بستانکاردارايي -تراز افتتاحي بدهکار  -ب

 ها بستانکاردارايي -تراز اختتامي بدهکار  -ج

 تراز اختتامي بستانکار-ها بدهکار دارايي -د

 وجود دارد؟ یميدا یبستن حساب ها یچند روش برا-257

 کي -الف

 دو  -ب



 سه -ج

 چهار -د

افتتاح شده و در همان زمان بسته  یدائم یانتقال حسابها یبرا یان سال ماليواسط که در پا یبه حساب-258

 شود.یشود، .................... گفته میم

 تراز افتتاحيه -الف

 تراز  اختتاميه  -ب

 خالصه سود و زيان -ج

 تراز واسط -د

 ح است؟ير صحينه زيکدام گز-259

 اگر فرض واحد پولي مورد استفاده قرار نمي گرفت نيازي به حسابداري تعهدي نبود. -الف

 فرض تداوم فعاليت به معناي دوام و بقاي هميشگي واحد  تجاري  است .  -ب

 ها را بايد به محض پرداخت و دريافت شناسائي کرد.ها و درآمدفرض تعهدي حاکي از آن است که هزينه -ج

 فرض تفکيک شخصيت يعني شخصيت هر مؤسسه نسبت به نوع متفاوت است. -د

 رد؟يگیده تورم قرار مير پديتحت تاث شتر از همهيربيم زيکدام يک از مفاه-260

 بهاي تمام شده  تاريخي  -الف

 فرض واحد پولي -ب

 تحقق درآمد -ج

 فرض تداوم فعاليت -د

ن يد. اينمایشرکت ثبت م یهانهيمربوط به مالک مؤسسه را در هز یخصوص یهانهيحسابدار شرکت ، هز-261

 شود؟یم یک از مفروضات حسابدارياشتباه نقض کدام

 فرض تعهدي -الف

 فرض دوره مالي -ب

 فرض تداوم فعاليت -ج

 فرض تفکيک  شخصيت  -د

 ست؟ين یکدام مورداز اصول محدود کننده حسابدار-262

 اصل  افشاء  -الف

 اصل فزوني منافع بر مخارج -ب

 اصل اهميت -ج

 اصل محافظه کاري -د

 یاگر وجه ینمود حت يیتحقق شناسانه را به محض تحمل و درآمد را به محض يد هزيبنابر کدام فرض با-263

 م؟ينکنافت يپرداخت يا در

 فرض تداوم فعاليت -الف

 فرض واحد اندازه گيري -ب



 فرض  تعهدي  -ج

 فرض دوره مالي -د

 مثال بارز کدام فرض است؟ ینه استهالك در حسابداريدر نظر گرفتن هز-264

 فرض تداوم فعاليت -الف

 فرض  تعهدي  -ب

 فرض تفکيک شخصيت -ج

 فرض دوره مالي -د

 یبر کدام مفهوم حسابدار یمبتن یو ثبت تعهدات به عنوان بده يیبه عنوان دارا یثبت منافع اقتصاد-265

 است؟

 اهميت -الف

 بهاي تمام شده -ب

 تداوم  فعاليت  -ج

 تفکيک شخصيت -د

 نيست؟کدام يک از مفاهيم زير در مورد نرم افزار حسابداری صحيح -266

 امه مي توان از نسخه پشتيبان بازخواني نمود.در صورت پاك شدن برن -الف

 پشتيبان برنامه حسابداري فقط در نرم افزاري که پشتيبان از آن گرفته شده کاربرد دارد. -ب

 پشتيبان يک نرم افزار حسابداري را مي توان در هر نرم افزار بازخواني نمود  .  -ج

 بدار است.پشتيبان برنامه حسابدار يک اطمينان خاطر براي حسا -د

 برای بستن پنجره فعال از ترکيب کدام کليدها استفاده می شود؟-267

 ALT+C -الف

 ALT+F4  -ب

 CTRL+C -ج

 CTRL+ D -د

 است؟ یر وروديل زيکدام يک از وسا-268

 اسکنر  -الف

 مانيتور -ب

 چاپگر -ج

 بلندگو -د

 است؟ یر خروجيل زيکدام يک از وسا-269

 موس -الف

 چاپگر  -ب

 صفحه کليد -ج

 قلم نوري -د



 شود؟یف ميتعر یبه چه نحو یدر نرم افزار حسابدار یدرآمد یت حساب هايماه-270

 حساب سود و زيان -بدهکار  -الف

 حساب ترازنامه اي -بستانکار  -ب

 سود و زيان  -بستانکار    -ج

 حساب ترازنامه اي -بدهکار  -د

 نيست؟کدام يک از مفاهيم زير در مورد نرم افزار حسابداری صحيح -271

 با وجود نرم افزار حسابداري بايستي دفاتر قانوني نيز تهيه شود. -الف

 با وجود نرم افزار حسابداري نياز به دفاتر قانوني  نيست .  -ب

 نرم افزارهاي حسابداري در تهيه گزارشات انعطاف بيشتري دارند. -ج

 فزارهاي حسابداري اطالعات بهنگام به کاربر مي دهند.نرم ا -د

 کدام يک از حساب های زير تحت سرفصل اثاثه قابل انعکاس می باشد؟ یدر نرم افزار حسابدار-272

 ميز  کامپيوتر  -الف

 ملزومات -ب

 نوشت افزار -ج

 ماشين آالت -د

 از اطالعات کدام است؟ یريبان گيپشت یله براين وسيمطمئن تر-273

 فلش -الف

 cd  -ب

 فالپي -ج

 استفاده از قفل هاي سخت افزاري -د

 ست؟ين یحسابدار یدر نرم افزارها یمن سازينه از موارد ايکدام گز-274

 استفاده از نام کاربر و رمز ورود براي برنامه -الف

 استفاده از حسابهاي چند  سطحي  -ب

 سخت افزاري استفاده از قفلهاي نرم افزاري و -ج

 تهيه نسخه پشتيبان -د

 شود؟یاستفاده م یبيترک یدهايل از کدام کليانتقال يک فا یبرا-275

 -Ctrl + c الف

 Ctrl + X   -ب

 -Ctrl + s ج

 -Ctrl + w د

 شود؟یاستفاده م یبيد ترکيل از کدام کليکردن يک فا یکپ یبرا-276

 Ctrl + c  -الف

 -Ctrl + v ب

 -Ctrl + s ج



 -Ctrl + w د

به مجموعه عملياتی که روی داده های ورودی انجام می شود تا نتايج مورد نظر بدست آيد .................... -277

 گويند.می

 سيستم -الف

 اطالعات -ب

 پردازش  -ج

 داده -د

 مفهوم پشتيبان در نرم افزارهای حسابداری چيست؟-278

 ذخيره اطالعات حسابداري در  درايوهاي  مربوطه  -الف

 ذخيره نرم افزار حسابداري در درايوهاي مربوطه -ب

 Aکپي کردن برنامه حسابداري به درايو -ج

 پاسخگويي به سواالت نرم افزار -د

 شود؟یانجام م ینه توسط نرم افزار حسابداريکدام گز-279

 تعيين نوع و ماهيت حساب ها -الف

 گروه بندي کاالهاتعريف و  -ب

 تهيه دفتر  کل  -ج

 اصالحات -د

 باشد؟یح مينه صحيکدام گز-280

 در نرم افزار حسابداري اگر ثبتي اشتباه زده شود، امکان اصالح وجود ندارد. -الف

 معموال در نرم افزار حسابداري ثبت اشتباه را بايد پاك کرد و آن را دوباره ثبت نمود. -ب

 توان يک اشتباه را رويت و اصالح  نمود .سابداري ميمعموال در نرم افزار ح  -ج

 در نرم افزار حسابداري اگر ثبتي اشتباه زده شود، حتما بايد با ثبت ديگري آن را اصالح نمود. -د

ن يتوان به شکل دلخواه عمل کرد ایف کاال هم ميندارد و در تعر یتيز کردن حساب ها محدوديامکان ر-281

 ................ است..... یف مختص حساب هايتعر

 تک سطحي -الف

 چند  سطحي  -ب

 دو سطحي -ج

 سه سطحي -د

 ( چيست؟iconمنظور از مفهوم آيکن )-282

 هر يک از نمادهاي موجود در صفحه روميزي که نام آنها در زيرشان درج شده است  -الف

 پنجره اي کوچک است -ب

 کامپيوتر استفاده مي شود.يک برنامه اجرائي است که جهت خاموش کردن  -ج

 دهدها وجود دارد را نشان ميآدرس و مسير فايل ها و برنامه هايي که در پنجره -د



 توان استفاده کرد؟یم یبيد ترکياز کدام کل start یباز کردن منو یبرا-283

 alt+ Esc الف

 -Alt +a ب

 -Alt + Ctrl ج

 ctrl + esc  -د

شود و هر یده ميسمت چپ آن د یدر انتها startقرار دارد و دکمه  Desktopن ييکه در پا یافق یبه نوار-284

 شود.یرد .................... گفته ميگین نوار قرار ميا یکه باز شود، عنوان آن رو یابرنامه

 Titlebarنوار عنوان )) -الف

 (Task Barنوار وظيفه   )  -ب

 (Status barنوار وضعيت ) -ج

 (Address barآدرس )نوار  -د

 ست؟ين یحسابدار ینرم افزارها زب استفاده اير از معايکدام يک از موارد ز-285

 از بين رفتن اطالعات در صورت ويروسي شدن -الف

 از بين رفتن اطالعات در صورت تعويض ويندوز -ب

 از بين رفتن اطالعات در صورت حذف فايل هاي اطالعاتي برنامه -ج

 استفاده از حساب هاي چندسطحي  -د

 دهند.یل ....................را ميتشکExcelسطرو ستون در نرم افزار  یسلول ها-286

 work bookکارپوشه -الف

 cellسلول -ب

 sheetکاربرگ  -ج

 name boxکادر نام -د

 رود؟یاعداد به کار م یقالب بند ینه برايکدام گزExcelدر نرم افزار -287

 number  -الف

 Alignment -ب

 font -ج

 Border -د

 شود؟ینه استفاده مياضافه کردن سطر يا ستون از کدام گز یبراExcelدر نرم افزار -288

 Rename -الف

 Format cell -ب

 Delete -ج

 Insert  -د

 شود؟ینه استفاده ميداز کدام گزيد در کاربرگ جديجاد نمودار جديا یبراExcelدر نرم افزار -289

 Object in -الف



 Legend -ب

 Title -ج

 New sheet  -د

 ند.يگو یاز يک يا چند کاربرگ ....................م یبيبه ترک Excelدر برنامه -290

 cellسلول -الف

 sheetکاربرگ -ب

 name boxکادر نام -ج

 work bookکارپوشه   -د

 چه نام دارد؟Excel یها در صفحه کارهر يک از خانه-291

 work bookکارپوشه -الف

 cellسلول   -ب

 sheetکاربرگ -ج

 name boxکادر نام -د

 رود؟یجاد کادر به کار ميا ینه برايکدام گزExcelدر نرم افزار -292

 number -الف

 Alignment-ب

 font- ج

 Border  -د

 شود؟ینه استفاده ميحذف کردن سطر يا ستون از کدام گز یبراExcelدر نرم افزار -293

 Rename -الف

 Format cell -ب

 Delete  -ج

 Insert -د

 شود؟ینه استفاده مير ارتفاع يک سطر از کدام گزييتغ یبراExcelدر نرم افزار -294

 Column Width- الف

 Row Height  -ب

 Rename- ج

 insert-د

 شود؟یجاد نمودار از کدام زبانه و بخش استفاده ميا یبرا Excelدر نرم افزار -295

 Chartبخش  -Homeزبانه -الف

 Chartبخش  -viewزبانه -ب

 Chartبخش  -insertزبانه   -ج

 Chartبخش  -page layoutزبانه -د



 شود؟ینه استفاده ميجاد راهنما از کدام گزيا یدر بخش نمودار برا Excelدر نرم افزار  -296

 Chart Title- الف

  legend  -ب

 Gridline -ج

 Data table -د

 مجاور کدام است؟ یانتخاب سطرها و ستون ها یبرا یبيد ترکيکل-297

 Ctrl- الف

 Shift  -ب

 Enter- ج

 Alt- د

 کند؟یم یرييبا اضافه کردن سطر يا ستون تعداد سطرها يا ستون ها چه تغ-298

 ابديتعداد مجموع سطرها يا ستون ها به اندازه سطر يا ستون اضافه شده  افزايش   مي  -الف

 ابديتعداد سطرها ثابت است ولي تعداد ستون ها افزايش مي -ب

 ابديتعداد ستون ها ثابت است ولي تعداد سطرها افزايش مي -ج

 ماندتعداد سطرها و ستون ها ثابت باقي مي -د

 رود؟ینه به کار مير رنگ زمييتغ ینه برايدام گزکExcelدر نرم افزار -299

 number -الف

 Alignment -ب

 font- ج

 fill  -د

 شود؟ینه استفاده مير عرض يک ستون از کدام گزييتغ یبراExcelدر نرم افزار -300

 Column Width  -الف

 Row Height- ب

 Rename -ج

 insert- د

 شود؟ینه استفاده ميجاد خطوط راهنما از کدام گزيا یدر بخش نمودار برا Excelدر نرم افزار -301

 Chart Title -الف

 legend -ب

 Gridline  -ج

 Data table -د

 چگونه است؟Excelنه سلول ها در يش فرض رنگ زميبه طور پ-302

 whiteسفيد  -الف

 no fillبدون رنگ   -ب

 بستگي دارد. -ج



 defaultسفيد  -د

 رود؟یمتن به کار م یترازبند ینه برايکدام گزExcelدر نرم افزار -303

 number -الف

 Alignment  -ب

 font -ج

 Border -د

 رود؟یها به کار مادغام سلول ینه برايکدام گزExcelدر نرم افزار -304

 Merge cell  -الف

 wrap text -ب

 number3 -ج

 Alignment -د

 یداخل سلول شکسته شوند تا فضا یدر خط ها یطوالن ینکه متن هايا یبرانه يکدام گزExcelدر نرم افزار -305

 رود؟یرند به کار ميبگ یکمتر

 Merge cell-الف

 wrap text  -ب

 Number -ج

 Alignment -د

 وجود دارد؟ EXCELد يش فرض چند کاربرگ درکارپوشه جديبه طور پ-306

 سه  -الف

 دو -ب

 کي -ج

 بستگي دارد. -د

 ست؟يرکورد چمنظور از -307

 ستون -الف

 داده هاي وارد شده دريک  سطر  -ب

 حداقل مقادير -ج

 حداکثر مقادير -د

 شود.یکه انتخاب شده )سلول فعال( در ....................نشان داده م یآدرس سلول-308

 کادر  نام  -الف

 کادر فرمول -ب

 داخل سلول -ج

 ريبون -د



 شود؟ یانبر استفاده ميد مياز کدام کل یانتخاب صفحه کار یبراExcelدر نرم افزار -309

 Ctrl + C -الف

 Ctrl + Y -ب

 Ctrl + A  -ج

 Ctrl + Z -د

 ر مجاور کدام است؟يغ یانتخاب سطرها و ستون ها یبرا یبيد ترکيکل-310

 Ctrl  -الف

 Shift-ب

 Enter -ج

 Alt -د

 کدام است؟Excel یل هايپسوند فا-311

 Xls  -الف

 Xlp -ب

 Xld -ج

م شده است از کدام يآن ترس یکه نمودار از رو یجادجدوليا یدر بخش نمودار برا Excelدر نرم افزار Xel -د-312

 شود؟ینه استفاده ميگز

 Chart Title -الف

 legend -ب

 Gridline -ج

 Data table  -د

 ست؟يننه درست يکدام گزExcelدر نرم افزار -313

 براي جمع کردن اعداد sumتابع -الف

 براي ضرب کردن  اعداد  Averageتابع   -ب

 براي پيداکردن بشترين مقدارmaxتابع  -ج

 : تابعي براي گرد کردن اعدادRoundتابع -د

 وجود دارد؟ يیشناور در چه نرم افزارها یليتفض-314

 تک سطحي -الف

 چند  سطحي  -ب

 دو سطحي -ج

 سه سطحي -د

 

 

 

 


