
  

 

 

 : ٞايی ٞستٙس وٝ تسٞیٟاي احتٕاِی، تسٞی1-

 .ٍلَع آًْب لغؼي ٍلي تبضيد سط ضسيس يب هجلغ هطرع ًيست-الف 

 . ثسّيْبيي ّستٌس وِ ثبيس زض هحسٍزُ يه سبل ضوسي پطزاذت ضًَس-ة 

 .ٍلَع آى لغؼي ًيست ٍ ثِ ٍلَع يب ػسم ٍلَع يه ضٍيساز زض آيٌسُ ثستگي زاضز-د 

 .جبضي است ٍ تب پبيبى سبل ثبيس پطزاذت ضًَسٍلَع آى زض سبل -ز 

 ٞاي ظيط تٝ ػٙٛاٖ زاضائی ٘أطٟٛز ضٙاسايی ٕ٘یطٛز؟ وساْ يه اظ ٌعي2ٝٙ-

 سطلفلي-الف 

 وتبثْبي هٌتطط ضسُ-ة 

 حك االاوتطبف-د 

 حك تأليف-ز 

 ضياِی فطٚذتٝ است.3.000زضصس 2تطي سٟاْ ٕٔتاظ 1.000ضياِی ػازي ٚ 1.000سٟٓ 1500ضطوت آِفا 3-

 وُ

 سطٔايٝ ضطوت آِفا چٙس ضياَ است؟

 ضيبل4.500.000 -الف 

 ة -000550555ضيبل

 د -005550555ضيبل

 ز -005550555ضيبل

آلاي تٟطا٘ی يىی اظ تسٞىاضاٖ ساتك ضطوت آِفا وٝ ٔثّغی اظ ٔؽاِثات ضطوت اظ ٚي زض 89زض ؼی ساَ 4-

اضي ٚجٝ ٘مس ٚ يه فمطٜ سفتٝ زض سٛذت ضسٜ ٚ اظ زفاتط حصف ضسٜ تٛز، تٝ ضطوت ٔطاجؼٝ ٚ ٔمس85 ساَ

 (ضٚش ضطوت حصف ٔستمیٓ)ذٛز پطزاذت وطز . ٔماتُ تسٞی

 حساتساض ػٕٛٔی تىٕیّیسٛاالت 

 آٔٛظضٍاٜ آيٙسٜ تطتط



 :حجت هطوت ايي ضٍيساز هبلي ػجبضتست اظ

 ثسّىبضاى ثستبًىبض -ثبًه ٍ اسٌبز زضيبفتٌي ثسّىبض-الف 

 سبيط زضآهسّب ثستبًىبض -ثبًه، اسٌبز زضيبفتٌي ثسّىبض -ة 

 ثسّىبضاى ٍّعيٌِ م س ثستبًىبض -تٌي ثسّىبض شذيطُ م س، ثبًه ٍ اسٌبز زضيبف-د 

 سَز ٍظيبى سٌَاتي يب )سبيط زضآهسّب( ثستبًىبض -ثسّىبضاى ٍ شذيطُ م س ثسّىبض-ز 

 اي )تؼٕیطات اساسی(زاضائیٟاي حاتت ٔؼٕٛالً تٝ ػٙٛاٖ .................. زض حساتٟا ضٙاسايی ٔراضد سطٔاي5ٝ-

  ٔیطٛ٘س

 ّعيٌِ سبل جبضي-الف 

 ي هطثَعِزاضائ-ة 

 ّعيٌْْبي ػوليبتي-د 

 ّعيٌْْبي تَليس-ز 

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظيط جعء لیٕت تٕاْ ضسٜ ظٔیٗ ٔحسٛب ٕ٘یطٛز؟6-

 ليوت ذطيس-الف 

 هربضد هطثَط ثِ هؼبهلِ ٍ اًتمبل سٌس هبلىيت-ة 

 هربضد تسغيح ٍ ذبوطيعي-د 

 هربضد پصيطائي ثبثت اًتمبل سٌس-ز 

 ست؟ٔٙظٛض اظ اضظش ٔتؼاضف زاضائی چی7-

 اضظش ضٍظ ٍ ثبظاض زاضائي-الف 

 ثْبي توبم ضسُ زاضائي هٌْبي استْالن اًجبضتِ-ة 

 اضظش زفتطي زاضائي هٌْبي استْالن اًجبضتِ-د 

 اضظش زفتطي زاضائي ثِ اضبفِ استْالن اًجبضتِ-ز 

 وسأیه، اظ ػٛأُ تؼییٗ ٞعيٙٝ استٟالن ٘یست؟8-

 ػوط هفيس-الف 



 ليوت هٌغمْبي-ة 

 اضظش اسمبط-د 

 ليوت توبم ضسُ زاضائي-ز 

ٔتط ظٔیٗ تطاي احساث واضذا٘ٝ تٝ ؼٛض ضايٍاٖ تٝ ضطوت ب اػؽا وطزٜ است. اضظش ٔتؼاضف 5000زِٚت 9-

 ظٔیٗ

 :ضياَ است حثت الظْ زض زفاتط ضطوت ب تٝ ضطح ظيط است3800000اػؽا ضسٜ ٔؼازَ 

 ثبًه ثستبًىبض -ظهيي ثسّىبض -الف 

 تبًىبضسبيط زضآهسّب ثس -ظهيي ثسّىبض-ة 

 سطهبيِ اّسائي ثستبًىبض -ظهيي ثسّىبض -د 

 ظهيي ثستبًىبض -سطهبيِ اّسائي ثسّىبض-ز 

ضياَ اظ ذاضد وطٛض ذطيساضي وطز. ترفیف ٘مسي 10.000.000ضطوت اِف ٔاضیٗ آالتی تٝ ٔثّغ 10-

 ضياَ است. ٔثاِغ ظيط زض200.000ػّت پطزاذت تٟاي ٔاضیٗ آالت زض زٚضٜ ترفیف ٔثّغ  زضيافتی تٝ

ٔراضد حُٕ تا ٌٕطن  -لیٕت ذطيس60%پطزاذت ضسٜ است. ٔراضد ٌٕطوی  اضتثاغ تا ٔاضیٗ آالت

ٔیثاضس.لیٕت تٕاْ ضياَ 400.000ضياَ ٚ ٔراضد ٘صة 150.000حُٕ اظ ٌٕطن تاواضذا٘ٝ  -ضيا0.2.1.111َ

 ضسٜ ايٗ زاضائی چٝ ٔثّغی است؟

 الف -00055555ضيبل

 ة -00055555ضيبل

 د -00505555ضيبل

 ز -00005555ضيبل

ساَ تطآٚضز ضٛز ٚ تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات ٔستّٟه ضٛز، ٔجٕٛع سٙٛات 7اٌط ػٕط ٔفیس يه زاضائی 11-

 ػٕط

 ٔفیس زاضائی تطاتط تا چٙس ذٛاٞس ضس؟

 21-الف 



 ة -28

 د -23

 ز -20

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ا٘ٛاع ؼثمٝ تٙسي تسٞی ٞا ٕ٘ی تاضس؟12-

 ثسّي ّبي آًي-الف 

 ثسّي ّبي ثلٌس هست-ة 

 ثسّي ّبي جبضي-د 

 ثسّي ّبي احتوبلي-ز 

 :٘سثت آ٘ی)سطيغ( ػثاضتست اظ13-

 زاضائي جبضي هٌْبي ثسّي جبضي-الف 

 زاضايي آًي هٌْبي ثسّي آًي-ة 

 زاضايي آًي هٌْبي پيص پطزاذت ٍ هَجَزي وبال تمسين ثط ثسّي جبضي-د 

 زاضائي آًي تمسين ثط ثسّي آًي-ز 

ضياَ ٚ 2500000آٖ زاضائی جاضي ٚ تستا٘ىاضاٖ آٖ 6500000وٝ  ضيا01111111َجٕغ زاضائیٟاي ضطوت 14-

 اسٙاز

ضياَ ٔیثاضس. سطٔايٝ زض ٌطزش ايٗ ضطوت چٙس 200000ضياَ ٚ پیص زضيافتٟاي آٖ 500000پطزاذتٙی 

 ضياَ

 است؟

 ضيبل3200000 -الف 

 ة -0055555ضيبل

 د -0055555ضيبل

 ز -0055555ضيبل

 اػتثاضات اسٙازي تٝ چٝ حساتی ٔٙتمُ ٔیطٛز؟ پس اظ تحٛيُ واال ٚ اتٕاْ ػّٕیات،15-



 ذطيس وبال-الف 

 سَز ٍ ظيبى-ة 

 وبض زض جطيبى-د 

 وبالي زض ضاُ-ز 

سٛز تعٕیٗ ضسٜ ٘سثت تٝ اٚضاق لطظٝ پطزاذتٙی زض ظٔاٖ پطزاذت تٝ چٝ صٛضت زض حساتٟا حثت 16-

 ٔیطٛز؟

 زضآهس ثستبًىبض -ثبًه ثسّىبض-الف 

 طضِ ثستبًىبضاٍضاق ل-ّعيٌِ هبلي ثسّىبض-ة 

 ثبًه ثستبًىبض -ّعيٌِ هبلي ثسّىبض -د 

 ثبًه ثستبًىبض-اٍضاق لطضِ ثسّىبض-ز 

 وساْ ٔٛضز اظ ٌطٜٚ تسٞیٟاي جاضي ٕ٘ی تاضس؟17-

 شذيطُ هبليبت ثط زضآهس-الف 

 حػِ جبضي ثسّيْبي ثلٌس هست-ة 

 ثستبًىبضاى-د 

 هبُ آيٌسُ است36زيَى ضٌّي وِ سط ضسيس آى -ز 

ضياَ ٚ ٔٛجٛزي پاياٖ زٚضٜ ٔاِی وٝ ضٕاضش ٚ 1.900.000ٛسسٟاي زض اَٚ ساَ ٔثّغ اتعاضآالت 18ٔ-

 ٘سثت تٝ

ضياَ تطآٚضز ضسٜ است. حثت 1.080.000ٚظغ ٔٛجٛزي اتعاضآالت، اضظش آٖ تؼسيُ ٌطزيسٜ، تٝ ٔثّغ 

 ٔطتٛغ تٝ

 : استٟالن تٝ تطتیة تسٞىاض ٚ تستا٘ىاض ػثاضت است اظ

 0050555هَجَزي اثعاضآالت  -ضيبل0050555ّعيٌِ استْالن -الف 

 ضيبل820.000استْالن اًجبضتِ  -ضيبل0050555ّعيٌِ استْالن -ة 

 ضيبل820.000هَجَزي اثعاضآالت  -ضيبل0050555ذالغِ سَز ٍظيبى -د 



 ضيبل0050555ذالغِ سَز ٍظيبى -ضيبل0050555هَجَزي اثعاضآالت -ز 

 اَ ٔی تاضس ؟پطٚفطٔا چٙس ضيCIFحك حثت سفاضش تطاي ٞط زالض اضظ 19-

 پطٍفطهب20 %-الف 

 پطٍفطهب100 %-ة 

 ضيبل40 -د 

 ضيبل20 -ز 

زاضائی جاضي تاضس ، وساْ ٌعيٙٝ 2/1ضياَ ٚ تسٞی جاضي 011111اٌط سطٔايٝ زض ٌطزش ضطوت آِفا 20-

 ضطوت آِفا ٔیثاضس؟ تسٞی جاضي

 ضيبل600000 -الف 

 ة -055555ضيبل

 د -055555ضيبل

 ز -055555ضيبل

ضياَ اظ تسٞىاضاٖ ٚصَٛ وطز. تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ 00111111ٔثّغ 89ا٘ی تیتا زض ؼی ساَ ضطوت تاظض21ٌ-

 فطٚضٟاي

ضياَ تاضس، ٌطزش 7000000ٔثّغ 89ضياَ ٚ ٔا٘سٜ حساب تسٞىاضاٖ زض اَٚ ساَ 0.111111٘سیٝ ضطوت 

 ٔؽاِثات ٚ

 زٚضٜ ٚصَٛ ؼّة تٝ تطتیة چمسض ذٛاٞس تٛز؟

 ضٍظ00ثبض ٍ 8 -الف 

 ضٍظ38ثبض ٍ 9-ة 

 ضٍظ05ثبض ٍ 8 -د 

 ضٍظ40ثبض ٍ 9 -ز 

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ذصٛصیات ػٕسٜ زاضائی حاتت ٕ٘یثاضس؟22-

 لبثليت حول ٍ ًمل-الف 



 ػوط زائوي يب ًسجتبً عَالًي-ة 

 ػسم اذتػبظ آى ثطاي فطٍش ثِ هطتطيبى-د 

 ثِ لػس استفبزُ ذَز ضطوت ذطيساضي هيطًَس-ز 

ضياَ 6.300.000تٝ ٔثّغ 31/5/82ضا وٝ زض تاضيد  ضطوت آضٔاٖ يه زستٍاٜ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ذٛز23-

 ذطيساضي وطزٜ

تٝ ٔثّغ 1/7/84ساَ ٔستّٟه ٔیٍطزيس ضا زض تاضيد 6تٛز ٚ تٝ ضٚش ذػ ٔستمیٓ تا ػٕط ٔفیس 

 ضيا4.300.000َ

 فطٚذت. سٛز يا ظياٖ ٘اضی اظ فطٚش زاضائی فٛق چٙس ضياَ ذٛاٞس تٛز؟

 ضيبل سَز1.675.000 -الف 

 ل ظيبىضيب1.675.000 -ة 

 ضيبل سَز187.500 -د 

 ز -0000055ظيبى

 .زض زست است89اؼالػات ظيط اظ حساتٟاي ضطوت ضاظي زض پاياٖ ساَ 24-

 اٚضاق لطظٝ -ضياَ 30000تیٕٝ پطزاذتٙی  -ضيا0.1111َاظافٝ تطزاضت تا٘ىی  -ضيا011111َتستا٘ىاضاٖ 

ضياَ 90000تّٙس ٔست وٝ ٔثّغ  اسٙاز پطزاذتٙی-پطزاذت ذٛاٞس ضس.93ضياَ وٝ زض پاياٖ ساَ 400000

 آٖ

 .ضيا10000َحمٛق پطزاذتٙی -تسٛيٝ ذٛاٞس ضس25/4/90زض تاضيد 

 هغلَة است: هحبسجِ هجلغ ثسّيْبي جبضي ضطوت ضاظي ؟

 ضيبل1030000 -الف 

 ة -005555ضيبل

 د -000555ضيبل

 ز -005555ضيبل

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظيط جعء ٘سثتٟاي ٘مسيٍٙی ٘یست؟25-



 ضيًسجت جب-الف 

 گطزش هغبلجبت-ة 

 ًسجت آًي-د 

 سطهبيِ زض گطزش-ز 

ضياِی ضطوت فاضاب ضاتٝ ٕٞاٖ اضظش سٟاْ 2.000تطي سٟاْ 600ضطوت آضٔیٗ 15/4/89زضتاضيد 26-

 ذطيساضي

 ضياَ ٔیپطزاظز. اظ ايٗ ضٚيساز چٝ حساتی تا چٝ ٔثّغی تسٞىاض75.000ٔیىٙس ٚ تاتت ٞعيٟٟٙاي تٛضس ٔثّغ 

 ٔیطٛز؟

 ضيبل1.275.000ثبًه -الف 

 ضيبل1.275.000سطهبيِ گصاضيْبي وَتبُ هست -ة 

 ضيبل000550555اٍضاق لطضِ -د 

 ضيبل000550555سطهبيِ گصاضيْبي وَتبُ هست -ز 

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظيط اظ تسٞیٟاي احتٕاِی ٔیثاضس؟27-

 اسٌبز پطزاذتٌي-الف 

 ثستبًىبضاى-ة 

 اسٌبز زضيبفتٌي تٌعيل ضسُ-د 

 ضسُ تَسظ ذَز ضطوت ثطاي تبهيي ًمسيٌگي سفتِ غبزض ٍ تٌعيل-ز 

ضياَ ٚاستٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 0.111.111ضطوت اِف ٚسائُ ٘مّیٝ ذٛز ضا وٝ لیٕت تٕاْ ضسٜ آٖ 28-

 ضياَ 1.000.000ٚ

سطن ٘مسي تا ٚسائُ ٘مّیٝ ضطوت ب ٔؼاٚظٝ وطز. 011.111ضياَ تٛز تا پطزاذت 11.111..0اضظش ٔتؼاضف آٖ 

 زاضائی

 وت اِف تٝ چٝ ٔثّغی زض حساتٟا حثت ٔیطٛز؟تحصیُ ضسٜ تٛسػ ضط

 ضيبل3.000.000 -الف 



 ة -005550555ضيبل

 د -000550555ضيبل

 ز -000550555ضيبل

ضياَ تسٞىاض ٚ 90.000ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ْ.ْ ٚ حساتٟاي زضيافتٙی لثُ اظ اصالحات تٝ تطتیة 29-

ضياَ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز ، ٔا٘سٜ 120.000است. چٙا٘چٝ تطاي ساَ آيٙسٜ شذیطٜ اي ٔؼازَ  ضيا700.000َ

 پاياٖ ساَ چٝ لسض است؟حساب شذیطٜ ْ.ْ زض

 ضيبل ثسّىبض30.000 -الف 

 ضيبل ثستبًىبض30.000 -ة 

 ضيبل ثسّىبض210.000 -د 

 ضيبل ثستبًىبض210.000 -ز 

آٖ  ضياَ جٟت ضاٜ ا٘ساظي ٚ ٘صة5.000.000ضياَ ذطيساضي ٚ ٔثّغ 16.000.000ٔاضیٗ آالتی تٝ لیٕت 30-

 پطزاذت

ساَ تطآٚضز ضسٜ تاضس استٟالن ساَ چٟاضْ آٖ تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات 6ضسٜ است. اٌط ػٕطٔفیسآٖ 

 چٙس ضياَ

 است؟

 الف -1.000.000

 ة -3.000.000

 د -3.500.000

 ز -4.000.000

 ٞعيٙٝ استٟالن زاضايیٟاي حاتت تا چٝ حساتی تستٝ ٔی ضٛز؟31-

 استْالن اًجبضتِ-الف 

 ظيبىذالغِ سَز ٍ -ة 

 زاضايي حبثت-د 



 شذيطُ استْالن زاضايي حبثت-ز 

ضياَ 10.000.000ضياَ ٚ تٟاي تٕاْ ضسٜ واالي فطٚش ضفتٝ 28.000.000اٌط فطٚش ضطوت وأطاٖ 32-

 تاضس ٚ ٔثّغ

 ضياَ ٘طخ تاظزٜ سطٔايٝ چٙس زضصس ذٛاٞس تٛز؟50.000.0000سطٔايٝ ضطوت 

 36 %-الف 

 ة -25 %

 د -2/64 %

 ز -56 %

 ه اظ الالْ ظيط جعء تسٞی ٞاي تّٙس ٔست است؟وسأی33-

 تضويي ثسّي زيگطاى تَسظ هؤسسِ-الف 

 ذسبضت ًبضي اظ هحىَهيت زػبٍي-ة 

 حػِ جبضي ثسّي ّبي ثلٌس هست-د 

 اسٌبز ثلٌس هست پطزاذتٌي-ز 

 ٞعيٙٝ ٞاي ٔاِی جعء وسأیه اظ ٌطٟٚٞاي ٞعيٙٝ ٞا لطاض زاضز؟34-

 تَليس-الف 

 ػوليبتي-ة 

 فطٍش-د 

 ّعيٌِ ّبي غيط ػوليبتي-ز 

سطضىٗ وطزٖ ٚ ترصیص تٟاي تٕاْ ضسٜ زاضايی حاتت تٝ ضىُ ٔٙظٓ تٝ زٚضٜ ٞاي استفازٜ اظ زاضايی 35-

 ضا چٝ

 ٔی ٌٛيٙس؟

 ّعيٌِ يبثي-الف 

 استْالن گَيٌس-ة 



 تؼويطات زاضايي حبثت-د 

 الحبق زاضايي حبثت-ز 

ضياَ 800اَ تا آپاضتٕا٘ی تٝ اضظش ٔتؼاضف ضي600ضياَ ٚ اضظش ٔتؼاضف 800ظٔیٙی تٝ اضظش زفتطي 36-

 ٔؼاٚظٝ

 ضياَ ٚجٝ ٘مس زضيافت ضس زاضايی تحصیُ ضسٜ ٔؼازَ چٙس ضياَ زض زفاتط حثت ٔی ضٛز؟200ضس ٚ ٔثّغ 

 400-الف 

 ة -480

 د -600

 ز -800

 . زاضايی ٞايی ٞستٙس وٝ ٔٛجٛزيت فیعيىی ٚ ػیٙی ٘ساض٘س37-.....................

 هطَْز زاضايي ّبي-الف 

 زاضايي استْالن پصيط-ة 

 زاضايي ًب هطَْز-د 

 چٌيي زاضايي ٍجَز ًساضز-ز 

 وسأیه اظ تسٞی ٞاي ظيط زض زفاتط حثت ٕ٘ی ضٛز؟38-

 تضويي ثسّي زيگطاى-الف 

 اٍضاق لطضِ پطزاذتٌي-ة 

 پيص زضيبفت ّب-د 

 اسٌبز پطزاذتٌي-ز 

 س ضس ؟وساْ ٔٛضز زض تستا٘ىاض حساب اػتثاض اسٙازي حثت ذٛا39ٞ-

 سپطزُ حجت سفبضش-الف 

 پس وطايِ-ة 

 ثطگطت سپطزُ حجت سفبضش-د 



 ّعيٌِ ّبي تطذيع-ز 

 وساْ ٌعيٙٝ اظ حمٛق صاحثاٖ سٟاْ ٘یست؟40-

 سطهبيِ-الف 

 اًسٍذتِ ّب-ة 

 سَز سْبم پيطٌْبزي-د 

 سَز ٍ ظيبى سٌَاتي-ز 

 حساتٟاي زضيافتٙی چٍٛ٘ٝ زض تطاظ٘أٝ ٌعاضش ٔی ضٛ٘س؟41-

 ضظش ثبظ يبفتٌيذبلع ا-الف 

 اضظش آتي-ة 

 اضظش فؼلي-د 

 اضظش اسوي-ز 

ضياِی 2% 3.000تطي سٟاْ ٕٔتاظ 1.000ضياِی ػازي ٚ 1.000تطي سٟاْ 3.000ضطوت سٟأی ٕٞساٖ 42-

 فطٚذتٝ

 است. وُ سطٔايٝ ضطوت چٙس ضياَ است ؟

 الف -3.000.000

 ة -6.000.000

 د -5.000.000

 ز -5.600.000

ضياِی ذطيساضي وطز اٌط لیٕت ذطيس ٘مسي 400.000فمطٜ سفتٝ 5ٜ پطس ضا ؼی ضطوت تیتا يه زستٍا43-

 زستٍاٜ

 ضياَ تاضس تاتت ذطيس زستٍاٜ پطس فٛق چٝ حثتی زض حساتٟا تايس صٛضت پصيطز؟1500.000پطس 

 (ثس005550555ثس( ـ اسٌبز پطزاذتٌي ) 0550555ثْطُ پطزاذتٌي ) 1500.000زستگبُ پطس ، -الف 

 (ثس005550555ثس( ـ اسٌبز پطزاذتٌي ) 005550555 زستگبُ پطس )-ة 



 (ثس000550555ثس( ـ اسٌبز پطزاذتٌي ) 000550555زستگبُ پطس ) -د 

 (ثس0550555ثْطُ پطزاذتٌي ) 1.500.000ثس( ـ اسٌبز پطزاذتٌي ، 005550555زستگبُ پطس ) -ز 

 ٝ وطز؟زض ظٔاٖ فطٚش زاضايی ٞاي حاتت چٍٛ٘ٝ ٔی تٛاٖ سٛز ٚ ظياٖ ضا ٔحاسث44-

 اذتالف ثيي ليوت توبم ضسُ ٍ اضظش اسمبط زاضايي-الف 

 اذتالف ثيي ليوت توبم ضسُ ٍ استْالن سبلْبي لجل-ة 

 اذتالف ثيي ليوت فطٍش ٍ اضظش زفتطي-د 

 اذتالف ثيي اضظش زفتطي ٍ هتؼبضف زاضايي-ز 

ی ٔطتٛؼٝ تٝ چٝ ٔثّغی زض حثت ضٚيسازٞاي حصف زاضايی حاتت حازحٝ زيسٜ وٝ تیٕٝ تٛزٜ ، حساب زاضاي45-

 ٔی ضٛز؟ حثت

 ثستبًىبض -ضتِ  استْالن اًجب-الف 

 ثستبًىبض -ثْبي توبم ضسُ -ة 

 ثسّىبض -ظيبى ًبضي اظ حبزحِ -د 

 ثسّىبض -ثْبي توبم ضسُ زاضايي -ز 

ضياَ ذطيساضي ضسٜ 7.200.000ضياَ است تا ضطايػ ٘سیٝ 6.500.000ٔاضیٗ آالتی وٝ لیٕت ٘مسي آٖ 46-

 ٚ ٔثّغ

ضياَ تاتت حُٕ آٖ پطزاذت ٕ٘ٛز . ٔاضیٗ آالت تٝ چٝ ٔثّغی زض 150.000ضياَ تاتت ٘صة ٚ 450.000

 ضٛز؟ زفاتط حثت ٔی

 الف -6.500.000

 ة -7.100.000

 د -6.850.000

 ز -7.800.000

ضطوتی وٝ اِٚیٗ ساَ ٔاِی ضا ؼی وطزٜ ٚ زض حساتٟا شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ ٔٛجٛز ٕ٘ی 47-

 سٛذت ٔؽاِثات وساْ حساب تستا٘ىاض ذٛاٞس ضس؟ ظٔاٖتاضس زض



 ثسّىبضاى-الف 

 شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل-ة 

 ّعيٌِ هغبلجبت سَذت ضسُ-د 

 هغبلجبت غيط لبثل ٍغَل-ز 

ضياَ تؼس اظ 1.800.000ضياَ ٔی تاضس ٚ اضظش اسماغ آٖ 7.800.000لیٕت ٔاضیٗ آالت يه واضذا٘ٝ 48-

ساػت واض وٙس تطاي حثت استٟالن 2.000٘چٝ ٔاضیٗ آالت زضيه ساَ ساػت واض ٔی تاضس . چٙا111..0

 چٙس ضياَ تستا٘ىاض ٔی ضٛز؟چٝ حساتی ٚ

 0550555استْالن اًجبضتِ -الف 

 055استْالن اًجبضتِ -ة 

 0550555هبضيي آالت -د 

 005050555ّعيٌِ استْالن -ز 

ه زْٚ زاضايی جاضي تاضس وساْ ضياَ ٚ تسٞی جاضي ي15000000اٌط سطٔايٝ زض ٌطزش ضطوت پیٕاٖ 49-

 تسٞی جاضي ضطوت پیٕاٖ ٔی تاضس ؟ ٌعيٙٝ

 الف -15000000

 ة -5000000

 د -10000000

 ز -20000000

 ضياَ تطآٚضز ضسٜ تاضس ، حثت آٖ وساْ است؟5.000اٌط استٟالن ساِیا٘ٝ ساذتٕا٘ی 50-

 استْالن اًجبضتِ سبذتوبى ـ ّعيٌِ استْالن سبذتوبى-الف 

 ّعيٌِ استْالن سبذتوبى سبذتوبى ـ-ة 

 ّعيٌِ استْالن سبذتوبى ـ سبذتوبى-د 

 ّعيٌِ استْالن ـ استْالن اًجبضتِ سبذتوبى-ز 

 ٔا٘سٜ وساْ حساب زض تطاظ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ پاياٖ زٚضٜ ٘طاٖ زازٜ ٔی ضٛز؟51-



 زضآهس-الف 

 ذالغِ سَز ٍ ظيبى-ة 

 ثطزاضت-د 

 پيص زضيبفت زضآهس-ز 

ساَ 5ٚ 500000ضياَ ٚاضظش فطسٛزٜ ٚ ػٕطٔفیس آٖ تٝ تطتیة 2000000زاضايی لیٕت تٕاْ ضسٜ يه 52-

 .ٔی تاضس

چٙس ضياَ ٔی 29/12/89ذطيساضي ضسٜ تاضس اضظش زفتطي آٖ زض 30/3/89چٙا٘چٝ ايٗ زاضايی زض تاضيد 

 تاضس؟

 الف -1540000

 ة -1775000

 د -1520000

 ز -1040000

ضياَ استٟالن ا٘ثاضتٝ ٔی تاضس تٝ 650000وٝ زاضاي  ضيا1500000َساذتٕا٘ی تٝ لیٕت تٕاْ ضسٜ 53-

ضياَ ٚجٝ ٘مس تا يه لؽؼٝ ظٔیٗ ٔؼاٚظٝ ٔی ضٛز ، 1400000ٚ ٕٞطاٜ تا پطزاذت 1000000ٔتؼاضف  اضظش

 ٔثّغی زض زفاتط حثت ٔی ضٛز؟ ظٔیٗ تٝ چٝ

 الف -850000

 ة -2500000

 د -2400000

 ز -150000

ساَ تغییط ياتس ايٗ تغییط جعء وساْ الالْ تغییطات ٔی 10اَ تٝ س12اٌط ػٕط ٔفیس يه زاضايی حاتت اظ 54-

 تاضس؟

 تغييط زض اغَل-الف 

 تغييط زض ضٍش حسبثساضي-ة 



 تغييط زض ثطآٍضز-د 

 تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي-ز 

ساَ ػٕط ٔفیس 5ضياَ ٚ لیٕت فطسٛزٜ آٖ پس اظ 1.400.000لیٕت تٕاْ ضسٜ يه زستٍاٜ ٔاضیٗ 55-

 ضس . استٟالن ساَ پٙجٓ ايٗ ٔاضیٗ تا ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات چٙس ضياَ است؟ضياَ ٔی تا211.111

 ضيبل80.000 -الف 

 ضيبل40.000 -ة 

 د -0050555ضيبل

 ز -0550555ضيبل

 وسأیه اظ الالْ ظيط جعء زاضايیٟاي ٘أطٟٛز است؟56-

 احبحِ-الف 

 شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل-ة 

 حسبثْبي زضيبفتٌي-د 

 سطلفلي-ز 

ساِٝ اي تٝ اضظش اسٕی ٞط تطي 5تطي اٚضاق لطظٝ 20000تؼساز X31/6/1أیس زض تاضيد ضطوت 57-

وٝ ٞط ضص ٔاٜ لاتُ پطزاذت است ، صازض ٚ تفطٚش ضسا٘س ، زض تاضيد 15%٘طخ سٛز ضياَ تا1000

X29/12/1ٗضسٜ چٝ حثتی زض زفاتط صٛضت ٔی ٌیطز ؟ تاتت سٛز تعٕی 

 (ثس0055555ثس( ّعيٌِ هبلي ) 0055555ثبًه ) -الف 

 (ثس0555555ثس( ثبًه )0555555اٍضاق لطضِ )-ة 

 (ثس0055555ضيبلي)ثس( ثبًه ) 1500000ّعيٌِ هبلي -د 

 (ثس0555555ثس( ثبًه ) 0555555ّعيٌِ هبلي ) -ز 

 لاتُ ٔمايسٝ تٛزٖ صٛضت ٞاي ٔاِی تیاٍ٘ط وسأیه اظ ذصٛصیت صٛضتٟاي ٔاِی است ؟58-

 غَضت هبلي ويفي هحتَي اعالػبت هٌسضد زض-الف 

 ويفي چگًَگي اضائِ اعالػبت هبلي-ة 



 ويفي لبثل فْن ثَزى-د 

 ويفي هطتجظ ثَزى-ز 

ضياَ تسٞىاض تٛزٜ 50.000ضياَ تسٞىاض ٚ 1.500.000ٔا٘سٜ حساب تسٞىاضاٖ ٚ شذیطٜ ْ.ْ تٝ تطتیة 59-

 ٔا٘سٜ تسٞىاضاٖ شذیطٜ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز وساْ ٔٛضز تستا٘ىاض ٔی ٌطزز ؟10%است اٌط

 ضيبل200.000شذيطُ م0م -ف ال

 ضيبل200.000ّعيٌِ م0م -ة 

 ضيبل100.000شذيطُ م0م -د 

 ضيبل100.000سبيط زضاهس ّب -ز 

زض ضٚش حصف ٔستمیٓ ٍٞٙأی وٝ ٔؽاِثات ٚصَٛ ٘طسٜ ٚ سٛذت ضٛز چٝ حساتی تسٞىاض ٔی ضٛز 60-

 ؟

 حسبثْبي زضيبفتٌي الٍغَل-الف 

 شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل-ة 

 هغبلجبت هطىَن الَغَل ّعيٌِ-د 

 ّعيٌِ هغبلجبت سَذت ضسُ-ز 

 ٔٛجٛزي ٔٛاز ٚ واال زض وساْ ؼثمٝ اظ حساتٟا ٚ زض وساْ صٛضت ٔاِی ٘طاٖ زازٜ ٔی ضٛز ؟61-

 تطاظًبهِ -زاضايي حبثت -الف 

 غَضت حسبة سطهبيِ -زاضايي جبضي -ة 

 تطاظ ًبهِ -زاضايي جبضي -د 

 غَضت سَز ٍ ظيبى -زاضايي حبثت -ز 

 . ............... اٌط ٔٛجٛزي واالي پاياٖ زٚضٜ تیص اظ ٚالغ اضظياتی ضٛز62-

 جوغ زاضايي ّب وبّص هي يبثس-الف 

 سَز هَسسِ وبّص هي يبثس-ة 

 سَز هَسسِ افعايص هي يبثس-د 



 تبحيطي ثط سَز يب ظيبى ًساضز-ز 

 وساْ يه اظ زاضايیٟاي حاتت ظيط استٟالن پصيط ٘یستٙس ؟63-

 طظهيي ثبي-الف 

 سبذتوبى-ة 

 اثعاض آالت-د 

 ٍسبيل ًمليِ-ز 

 ٔٙظٛض اظ اصؽالح ٌستطش ٚ اِحاق زض تحج زاضايیٟاي حاتت چیست ؟64-

 . هٌظَض اًجبم تؼويطات اسبسي ثط ضٍي زاضايي حبثت است-الف 

 . هٌظَض افعٍزى زاضايي جسيس ثِ زاضايي هَجَز يب تَسؼِ آًْبست-ة 

 .يص وبضايي زاضايي استهربضد غيط هستوط ٍ ػوسُ جْت افعا-د 

 .هٌظَض اًجبم تؼويطات ػبزي ٍ هٌظن جْت ًگْساضي زاضايي است-ز 

ضياَ ٘یع صطف تؼٕیطات اساسی آٖ 1.000.000ضياَ ذطيساضي ٌطزيسٜ ٚ 5.000.000ساذتٕا٘ی تٝ ٔثّغ 65-

 ساَ ٚ ضٚش ٔحاسثٝ استٟالن ذػ ٔستمیٓ تاضس ٔا٘س15ٜصٛضتیىٝ ػٕط ٔفیس ايٗ ساذتٕاٖ ٌطزيس زض

 ا٘ثاضتٝ ساذتٕاٖ زض پاياٖ ساَ زٞٓ چمسض ذٛاٞس تٛز ؟ حساب استٟالن

 الف -3.000.000

 ة -3.333.000

 د -2.000.000

 ز -4.000.000

ساَ ٔی تاضس استٟالن ساَ 8ضياَ است 72.000.000ػٕط ٔفیس زاضايی حاتتی وٝ لیٕت تٕاْ ضسٜ آٖ 66-

 تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات چٙس ضياَ است ؟ سْٛ آٖ

 الف -10.000.000

 ة -14.000.000

 د -12.000.000



 ز -16.000.000

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ضٚضٟاي ٔحاسثٝ استٟالن ٕ٘ی تاضس ؟67-

 ضٍش ذظ هستمين-الف 

 ضٍش شذيطُ اي-ة 

 ضٍش ًعٍلي-د 

 ضٍش هجوَع سٌَات-ز 

 : حك تاِیف ػثاضت است68-

 ضًسُ ٍ سي سبل ثؼس اظ فَت اٍ ثِ ضرعحك ًطط ٍ پرص ٍ اجطاي احط ٌّطي يب ًَضتِ وِ ثِ هست ػوط پسيس آٍ-الف 

 .پسيسآٍضًسُ ٍ ٍضاث اٍ اػغب هي ضَز

حك اًحػبضي تَليس ٍ فطٍش هحػَل يه اذتطاع ذبظ ثطاي هست هؼيي است وِ هست اػتجبض آى غطاحتب شوط -ة 

 . هيطَز

اٍضزُ ّبي هطبثِ ثِ ًطبى ّبي هتوبيع وٌٌسُ اي وِ ثبػج هي ضَز وبالّب ثِ هميبس ٍسيغ تط ٍ ليوت ثبالتط اظ فط-د 

 .ثطسس فطٍش

 . زاضايي هطَْزي است وِ ثِ عَض هؼوَل ثِ هٌظَض استفبزُ زض ػوليبت ػبزي ذطيساضي ٍ تحػيل هي ضَز-ز 

 وساْ ٔٛضز زاضايی ٘ا ٔطٟٛز است؟69-

 سبذتوبى-الف 

 زيَى ضٌّي-ة 

 هربضد اًتمبلي ثِ زٍضُ آتي-د 

 اسٌبز زضيبفتٌي-ز 

 زض وساْ يه اظ حساتٟاي ظيط لطاض ٔی ٌطزز ؟ سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست70-

 زاضايي جبضي-الف 

 سطهبيِ-ة 

 زاضايي حبثت-د 



 ثسّي جبضي-ز 

ضياِی ضطوت آتازاٖ ضاتٝ ٔثّغ اسٕی ذطيساضي 2000تطي سٟاْ 300ضطوت سپیس 15/6/88زض تاضيد 71-

طزاذت ٕ٘ٛز حثت ضٚيساز ضياَ پ50000تاتت ٘مُ ٚ ا٘تماالت ٚ حك اِعحٕٝ واضٌعاضاٖ تٛضس ٘یع ٔثّغ وطز ٚ

 زفاتط ٔاِی ضطوت سپیس وساْ ٔٛضز ظيط است ؟ٔاِی فٛق زض

 (ضيبل ) ثستبًىبض650000سطهبيِ  -ضيبل ) ثسّىبض (650000ًمس ٍ ثبًه -الف 

 (ضيبل )ثستبًىبض600000ًمس ٍ ثبًه  -ضيبل ) ثسّىبض ( 600000سطهبيِ گصاضي وَتبُ هست -ة 

 ( ضيبل ) ثسّىبض600000سطهبيِ  -سّىبض ( ضيبل ) ث600000ًمس ٍ ثبًه -د 

 (ضيبل ) ثستبًىبض650000ًمس ٍ ثبًه  -ضيبل ) ثسّىبض (650000سطهبيِ گصاضي وَتبُ هست -ز 

 وساْ ٔٛضز ذصٛصیت تسٞی احتٕاِی ضا تیاٖ ٕ٘ی وٙس ؟72-

 . سطضسيس ثسّي احتوبلي هطرع ًيست-الف 

 هجلغ ثسّي احتوبلي هطرع ًيست-ة 

 . ثِ زليل ػسم لغؼيت اظ عطيك يبززاضتْبي ّوطاُ غَضت هبلي گعاضش هي ضَز ثسّي احتوبلي-د 

 . ثسّي احتوبلي هبًٌس سبيط ثسّي ّب زض هتي تطاظًبهِ لجل اظ حسبة سطهبيِ گعاضش هي ضَز-ز 

 وساْ ٔٛضز اظ تسٞی ٞاي احتٕاِی ٘یست ؟73-

 تضويي ذسهبت ثؼس اظ فطٍش-الف 

 اضبفِ ثطزاضت ثبًىي-ة 

 َلي زض زازگبُ ػليِ هَسسِزػبٍي حم-د 

 ظْطًَيسي اسٌبز زضيبفتٌي زيگطاى-ز 

 . تسٞی ٞايی وٝ سطضسیس آٟ٘ا زض زٚضٜ ٔاِی جاضي ٚ آتی تاضس ............... ٌفتٝ ٔی ضٛز74-

 ثسّي ثلٌس هست-الف 

 ثسّي جبضي-ة 

 ثسّي حبثت-د 

 ثسّي الٍغَل-ز 



 است ؟ وساْ ٔٛضز زض اضتثاغ تا سپطزٜ حسٗ ا٘جاْ واض صحیح75-

 . سپطزُ حسي اًجبم وبض يىي اظ ثسّي ّبي ثلٌس هست است-الف 

 .ثب سپطزُ حسي اًجبم وبض هبًٌس اسٌبز پطزاذتٌي ثلٌس هست ػول هي ضَز-ة 

 .سپطزُ حسي اًجبم وبض زض لسوت سطهبيِ زض تطاظًبهِ گعاضش هي ضَز-د 

 وسط هي ضَزسپطزُ اًجبم وبض تَسظ وبضفطهب اظ ٍجَُ پطزاذتٌي ثِ پيوبًىبض -ز 

 وساْ ٌعيٙٝ ترطی اظ حمٛق صاحثاٖ سٟاْ زض ضطوتٟاي سٟأی ٕ٘ی تاضس ؟76-

 سْبم-الف 

 سَز اًجبضتِ-ة 

 ثطزاضت ضطوب-د 

 اًسٍذتِ ّب-ز 

 پیص پطزاذت سفاضضات تّٙس ٔست زض وساْ ترص اظ تطاظ ٘أٝ ٌعاضش ٔی ضٛز ؟77-

 سبيط زاضايي ّب-الف 

 ثسّي ّبي جبضي-ة 

 جبضيثسّي ّبي غيط -د 

 زاضايي جبضي-ز 

 زضآٔسٞا ٚ ٞعيٙٝ ٞا اظ ػٙاصط تطىیُ زٞٙسٜ وساْ ٌعاضش ٔاِی ٞستٙس ؟78-

 غَضت سَز ٍ ظيبى جبهغ-الف 

 غَضت حسبة هبلي-ة 

 تطاظًبهِ-د 

 غَضت جطيبى ٍجِ ًمس-ز 

ٚجٝ ٘مس يا ٔؼازَ آٖ وٝ اظ فطٚش زاضايی زض ضطايػ ػازي ػّٕیات حاصُ ٔی ضٛز ضا اضظش 79-

 . ٌٛيٙس ............ٔی.........

 ثْبي توبم ضسُ تبضيري-الف 



 اضظش ثبظ يبفتٌي-ة 

 اضظش جبضي ثبظاض-د 

 اضظش فؼلي-ز 

 ٘سثت جاضي ٚ ٘سثت آ٘ی جعء وساْ يه اظ ٘سثت ٞاي ٔاِی ظيط است ؟80-

 ًسجت فؼبليت-الف 

 تَاى ٍاضيع ثسّي ّب-ة 

 ًسجت سَز آٍضي-د 

 ًسجت ًمسيٌگي-ز 

ضياَ آٖ زاضايی جاضي ٚ 12.000.000ضياَ است وٝ 20.000.000تی جٕغ زاضايی ٞاي ضطو81-

ضياَ است سطٔايٝ زض 5.000.000حاتت ٔی تاضس جٕغ تسٞی ٞاي جاضي ضطوت  ضياَ زاضايی8.000.000

 ٌطزش ضطوت چمسض است ؟

 الف -15000000

 ة -7000000

 د -3000000

 ز -13000000

ٔتٛاِی تا يىسيٍط ٔمايسٝ ضٛز ايٗ تجعيٝ ٚ تحّیُ  اٌط اضلاْ صٛضت ٞاي ٔاِی حسالُ زٚ زٚضٜ ٔاِی82-

 تجعيٝ ٚ تحّیُ صٛضت ٔاِی است ؟ وساْ ٘ٛع

 تجعيِ ٍ تحليل افمي-الف 

 تجعيِ ٍ تحليل ًسجت-ة 

 تجعيِ ٍ تحليل ػوَزي-د 

 تجعيِ ٍ تحليل افعايطي-ز 

ضياَ تاضس ٚ 10.000.000ضياَ ٚ تٟاي تٕاْ ضسٜ واالي فطٚش ضفتٝ 36.000.000اٌط فطٚش ضطوت آظاز 83-

 ضياَ تاضس ٘طخ تاظزٜ سطٔايٝ چٙس زضصس است ؟40.000.000سطٔايٝ ضطوت  ٔثّغ



 90%الف 

 ة -25%

 د -65 %

 ز -40%

 واضٔعز ٌطايص اػتثاض اسٙازي تٝ چٝ ٔیعاٖ تٛسػ تا٘ه زضيافت ٔی ٌطزز ؟84-

 پطٍفطهب ثِ ًطخ ضٌبٍضCIF 002/0 -الف 

 ضيبل ثِ ًطخ ضٌبٍض40 -ة 

 پطٍفطهبCIFضظش ضيبل ا40 -د 

 پطٍفطهب ثِ ًطخ ضٌبٍضCIF02/0 -ز 

زض وساْ يه اظ ضطايػ حُٕ لیٕت واال ضأُ تیٕٝ ٚ وطايٝ تا تٙسض ٔمصس است ٚ فطٚضٙسٜ ٔٛظف تٝ 85-

 حُٕ ٚ تیٕٝ است ؟ اجطاي

 EXW -الف

- FOBة 

- C&Fد 

- CIFز 

 حاسثٝ ٔی ضٛز ؟تاضس تطاي ٚزيؼٝ حثت سفاضش چٍٛ٘ٝ FOBٔاٌط تٟاي پطٚفطٔا ؼثك ضطايػ 86-

 . ّوبى ثْبي پطٍفطهب هجٌبي هحبسجِ لطاض هي گيطز-الف 

 . ثِ ثْبي آى اضبفِ هي ضَز20 %-ة 

 . اظ ثْبي آى وسط هي گطزز20 %-د 

 . ثْبي پطٍ فطهب هجٌبي هحبسجِ لطاض هي گيطز10 %-ز 

ٔؽاِثات زض ضياَ ٔی تاضس تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ ٔا٘سٜ 30.000.000جٕغ فطٚضٟاي ٘سیٝ ضطوت أیس 87-

ضياَ است ٌطزش ٔؽاِثات ضطوت پیٕاٖ چمسض 4.000.000ضياَ ٚ زض پاياٖ ساَ 8.000.000 اتتساي ساَ

 ذٛاٞس تٛز ؟



 -7الف 

 ة -75/3

 د -5/6

 5-ز 

 وساْ ٔٛضز تسٞی جاضي ٔحسٛب ٔی ضٛز ؟88-

 اضبفِ ثطزاضت ثبًه-الف 

 ٍام ثلٌس هست پطزاذتٌي-ة 

 اسٌبز پطزاذتٌي ثلٌس هست-د 

 اق لطضِ پطزاذتٌياٍض-ز 

 وساْ ٔٛضز وأُ وٙٙسٜ ي ٔتٗ ظيط است ؟89-

جعء اليٌفه غَضتْبي هبلي اسبسي ّستٌس وِ ثب غَضتْبي هبلي هجوَػِ اي ثْن پيَستِ ذَاٌّس  ....................."

 ". الالم هٌسضد زض غَضتْبي هبلي ضا تَضيح ٍ تططيح هي وٌٌسثَز ٍ

 ثسّي ّب-الف 

 حييبززاضتْبي تَضي-ة 

 آٍضزُ غبحجبى سطهبيِ-د 

 ّعيٌِ ّب-ز 

 ٚجٜٛ ٘مس ٔسسٚز ضسٜ زض وساْ ؼثمٝ اظ حساتٟا لطاض ٔی ٌیطز ؟90-

 زاضايي ّبي جبضي-الف 

 سبيط زاضاييْب-ة 

 سطهبيِ-د 

 ثسّي ثلٌس هست-ز 

ٚ غیط  ٞطٌاٜ زض تٟیٝ تطاظ٘أٝ تطاي اضائٝ اؼالػات زاضايی ٞا ٚ تسٞی ٞا تٝ زاضايی ٞا ٚ تسٞی ٞاي جاضي91-

تمسیٓ ضٛز ٚ الالْ تٝ صٛضت ٔطرص ؼثمٝ تٙسي ٚ ٔجعا ضٛ٘س تٝ ايٗ صٛضت ٔاِی .........................  جاضي



 . ٌٛيٙس

 تطاظًبهِ عجمِ ثٌسي ضسُ-الف 

 غَضت جطيبى ٍجَُ ًمس-ة 

 تطاظ ًبهِ ضبذع-د 

 غَضت سطهبيِ گصاضي-ز 

 زضآٔس ٞاي ٕٞاٖ زٚضٜ تايس وسط ضٛز؟ٞعيٙٝ ٞاي ٞط زٚضٜ اظ  .............ؼثك ايٗ اصُ 92-

 اغل تغبثك ّعيٌِ ّبي ثب زضآهس ّوبى زٍضُ-الف 

 اغل افطبء-ة 

 اغل تحمك-د 

 فطؼ تؼْسي-ز 

 ٍٟ٘ساضي حساب تطزاضت تطاي ٔصاضف ضرصی صاحة ٔٛسسٝ زض جٟت ضػايت وساْ فطض است ؟93-

 اغل حجبت ضٍيِ-الف 

 اغل تساٍم فؼبليت-ة 

 فطؼ تفىيه ضرػيت-د 

 غل تحمكا -ز

حساتساض ضطوت أیس پیص زضيافت اظ ٔطتطياٖ ضا تٝ حساب زض آٔس ٔٙظٛض ٔی وٙس ايٗ ػُٕ 94-

 اظ اصَٛ يا ٔفاٞیٓ حساتساضي است ؟ جعءوسأیه

 اغل ثْبي توبم ضسُ-الف 

 هفَْم احتيبط-ة 

 فطؼ تساٍم فؼبليت-د 

 اغل تحمك زض آهس-ز 

ٍٞٙأی وٝ اظ يه ضٚش حساتساضي استفازٜ ٔی  تٝ ٔٛجة وساْ يه اظ اصَٛ حساتساضي حساتساضا95ٖ-

 وٙٙس



 تايستی تطاي تٕاْ ضٚيسازٞاي ٔاِی ٔطاتٝ ٚ زٚضٜ ٞاي ٔاِی تؼس ٘یع آٖ ضا تٝ واض تط٘س ؟

 اغل تغبثك -الف

 اغل افطبء -ة

 اغل ثْبي توبم ضسُ -د

 اغل حجبت ضٍيِ -ز

 جة وساْ يه اظ ٔفاٞیٓ ظيط است ؟استفازٜ اظ ٚاحس ٔطتطن تطاي ا٘ساظٜ ٌیطي ضٚيسازٞاي ٔاِی تٝ 96ٛٔ-

 فطؼ ٍاحس اًساظُ گيطي -الف

 هفَْم اّويت -ة

 فطؼ تساٍم فؼبليت -د

 اغل ثْبي توبم ضسُ -ز

 وساْ يه اظ ٔفاٞیٓ ٚ اصَٛ ظيط ضٙاسايی فٛضي ظياٖ ضا حٕايت ٔی وٙس؟97-

 اغل حجبت ضٍيِ -الف

 (هفَْم احتيبط )هحبفظِ وبضي -ة

 اغل تحمك زض آهس -د

 اّويت هفَْم -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٔا٘سٜ شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ ٔاِی تؼس اظ اصالح تٝ چٝ ٔثّغی ذٛاٞس تٛز ؟98-

حسبة ّبي 2%زض پبيبى سبل 16.000.000ثسّىبض ٍ هبًسُ حسبة ّبي زض يبفتي 160.000هبًسُ شذيطُ م0م 

 م0م زض ًظط گطفتِ هي ضَز ؟ زضيبفتٌي شذيطُ

 الف- 320.000

 ة- 480.000

 د- 160.000

 ز- 640.000

 زض صٛضت استفازٜ اظضٚش حصف ٔستمیٓ وساْ اصُ ٘مط ٔی ٌطزز؟99-



 اغل افطب -الف

 اغل ثْبي توبم ضسُ -ة

 اغل تحمك زض آهس -د

 اغل تغبثك ّعيٌِ ثب زض آهس -ز

 تاحیط حصف ٔؽاِثات سٛذت ضسٜ تط سٛز ذاِص زض ٞط يه اظ ضٚضٟاي ظيط چٍٛ٘ٝ است ؟100-

 ضٍش ايجبز شذيطُ وبّص -صف هستمين وبّص زضضٍش ح -الف

 ضٍش ايجبز شذيطُ ثسٍى تبحيط -زضضٍش حصف هستمين وبّص  -ة

 ضٍش ايجبز شذيطُ وبّص -زضضٍش حصف هستمين ثسٍى تبحيط  -د

 ضٍش ايجبز شذيطُ ثسٍى تبحيط -زضضٍش حصف هستمين ثسٍى تبحيط  -ز

ٟتطيٗ ضٚش تطاي حثت سٛذت ٔؽاِثات ذٛز زض صٛضتی وٝ ٔٛسسٝ زض اَٚ ساَ فؼاِیت ذٛز تاضس ت101-

 وساْ

 ٌعيٙٝ است ؟

 ايجبز شذيطُ ثِ ضٍش زضغسي اظ فطٍش -الف

 حصف هستمين -ة

 ايجبز شذيطُ ثِ ضٍش هجوَع سٌَات -د

 ايجبز شذيطُ ثِ ضٍش زض غسي اظ ثسّىبضاى -ز

 ٞعيٙٝ ٔؽاِثات زض صٛضت سٛز ٚظياٖ جعء ٞعيٙٝ ٞاي .........ؼثمٝ تٙسي ٔی ضٛز؟102-

 هبلي -الف

 فطٍش -ة

 ػوَهي ٍ ازاضي -د

 غيطػوليبتي -ز

احط ٚصَٛ يه حساب زض يافتٙی وٝ زض ساَ ٞاي لثُ سٛذت ضسٜ ٚ اظ حساب ٞا حصف ضسٜ تط سٛز 103-

 ذاِص



 زٚضٜ جاضي زض ٞط يه اظ ضٚضٟاي ظيط چٍٛ٘ٝ است ؟

 ضٍش ايجبز شذيطُ افعايص -ضٍش حصف هستمين افعايص  -الف

 ضٍش ايجبز شذيطُ ثسٍى احط -افعايص ضٍش حصف هستمين  -ة

 ضٍش ايجبز شذيطُ افعايص -ضٍش حصف هستمين ثسٍى احط  -د

 ضٍش ايجبز شذيطُ ثسٍى احط -ضٍش حصف هستمين ثسٍى احط  -ز

زض صٛضتی وٝ اؼالػات ظيط زض ٔٛضز ضطوت ٘سیٓ زض زست تاضس ٚ ضٚش ضطوت تطاي ايجاز شذیطٜ 104-

 زض صسي

 چٙس ضياَ است ؟96ات سٛذت ضسٜ زض ؼی اظ فطٚش تاضس ٚصَٛ ٔؽاِث

 الف- 450.000

 ة- 500.000

 د- 600.000

 ز- 650.000

زض صٛضتیىٝ اؼالػات ظيط ز ضٔٛضز ضطوت سحط زض زست تاضس ٚ ضٚش ضطوت تطاي ايجازشذیطٜ 105-

 زضصس..2

 چٙس ضياَ است ؟98فطٚش تاضس ٔا٘سٜ شذیطٜ ْ.ْ زض ا٘تٟاي ساَ 

 الف- 29.500

 ة- 32.500

 د- 37.500

 ز- 12.500

 وساْ ٌعيٙٝ صحیح است ؟106-

 زض ضٍش زض غسي اظ فطٍش ثِ هبًسُ لجلي شذيطُ م0م تَجِ هي ضَز -الف

 زض ضٍش زض غسي اظ حسبة زضيبفتٌي ثِ هبًسُ لجلي شذيطُ م0م تَجِ هي ضَ ز -ة

 زض ضٍش تجعيِ سٌي ثِ هبًسُ لجلي شذيطُ م0م تَجِ ًوي ضَز -د



 ثِ هبًسُ لجلي شذيطُ م0م0 تَجِ ًوي ضَز زض ضٍيىطز تطاظًبهِ اي -ز

 اظٔساضن حساتساضي ضطوت صسف زضزست است ؟98اؼالػات ظيط زض ساَ 107-

 اظ حسبة ّبي زض يبفتٌي غيط لبثل ٍغَل تطريع زازُ ضس ٍ اظ حسبة ّب حصف گطزيس ثط اسبس114.000عي سبل 

ي ٍ ثط آٍضز گطزيس هبًسُ شذيطُ م0م زض پبيبى فطٍش ذبلع ثِ ػٌَاى ّعيٌِ م0م0 ضٌبسبي2%تجطثيبت گصضتِ سبالًِ 

 چٌس ضيبل است ؟ 00سبل 

 الف- 13.500

 ة- 14.100

 د- 15.000

 ز- 16.500

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط تط آٚضز شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟108-

 هبًسُ حسبثْبي زض يبفتٌي ثِ ػٌَاى شذيطُ هٌظَض هي ضَز10%زض پبيبى سبل 

 0550555حسبة زضيبفتٌي  هبًسُ

 050555هبًسُ شذيطُ م0م )ثسّىبض ( 

 الف- 90.000

 ة- 10.000

 د- 170.000

 ز- 80.000

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٔا٘سٜ شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ ٔاِی تؼس اظ اصالح تٝ چٝ ٔثّغی ذٛاٞس تٛز ؟109-

ُ م0م زض ًظط گطفتِ هي ضَز )0فطٍش ًسيِ فطٍش ًسيِ شذيط10%ثسّىبض زض پبيبى سبل 40.000هبًسُ شذيطُ م0م 

0550555) 

 الف- 20.000

 ة- 60.000

 د- 100.000



 ز- 40.000

اؼالػات ظيطاظ ضطوت تٟاض استرطاد ضسٜ است اٌط ضٚش ايجازشذیطٜ تجعيٝ سٙی تاضسٚ حساب 110-

 شذیطٜ

زفاتط ا٘جاْ ٔی  ٔا٘سٜ تستا٘ىاض زاضتٝ تاضس اصالح حساب شذیطٜ زض پاياٖ ساَ چٝ حثتی زض01.111ْ.ْ 

 ضٛز؟

 ثستبًىبض20.000شذيطُ م0م  -ثسّىبض20.000ّعيٌِ م0م  -الف

 ثستبًىبض12.000شذيطُ م0م  -ثسّىبض12.000ّعيٌِ م0م  -ة

 ثستبًىبض050555شذيطُ م0م  -ثسّىبض10.000ّعيٌِ م0م  -د

 ثستبًىبض8.000شذيطُ م0م  -ثسّىبض8.000ّعيٌِ م0م  -ز

 ؟ وساْ ٌعيٙٝ صحیح ٔی تاضس111-

 حسبة شذيطُ م0م يه حسبة هَلت ثب هبّيت ثستبًىبض است -الف

 حسبة شذيطُ م0م ثِ ػٌَاى يه ضلن وبٌّسُ زض تطاظًبهِ گعاضش هي ضَز -ة

 حسبة شذيطُ م0م يه حسبة ثسّي است ٍ زض ثرص ثسّي ّبي جبضي زض تطاظ ًبهِ گعاضش هي ضَز -د

 اغل تغبثك ثِ زٍضُ ثؼس هٌتمل هي ضَزحسبة شذيطُ م0م يه حسبة هَلت است ٍ ثطاي ضػبيت  -ز

ضطوت صسف اِٚیٗ ساَ ٔاِی ذٛز ضا ؼی وطزٜ است ٚ زض حساب ٞاي ذٛز شذیطٜ ْ.ْ ٔٙظٛض ٘ىطزٜ 112-

 است

 ايٗ ضطوت زض ظٔاٖ سٛذت ٔؽاِثات وساْ حساب ضا تسٞىاض ٔی وٙس؟

 ثسّىبضاى -الف

 ّعيٌِ هغبلجبت سَ ذت ضسُ -ة

 شذيطُ م0م -د

 هغبلجبت الٍغَل -ز

تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط حساب شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ ٔاِی تٝ چٝ ٔثّغی زض حساب ٞا حثت ٔی 113-

 ٌطزز



حساتٟاي زض 2%زض پاياٖ ساَ 16.000.000تسٞىاض حساب ٞاي زض يافتٙی 160.000؟ٔا٘سٜ شذیطٜ ْ.ْ 

 يافتٙی شذیطٜ

 ْ.ْ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی ضٛز

 الف- 320.000

 ة- 480.000

 د- 160.000

 ز- 640.000

 وساْ يه اظ ضٚش ٞاي ايجاز شذیطٜ ْ.ْ ٔثتٙی تط زيسٌاٜ سٛز ٚظيا٘ی است ؟114-

 ضٍش حصف هستمين -الف

 ضٍش زض غسي اظ فطٍش ّبي ًسيِ -ة

 ضٍش ثطضسي هَضزي -د

 ضٍش تجعيِ سٌي -ز

اظ ٔؽاِثات ذٛز ضا شذیطٜ 10%ٔا٘سٜ حساب ٞاي زض يافتٙی ٚ شذیطٜ ْ.ْ ضطوت أیس وٝ ٞط ساِٝ 115-

 زض ٘ظط ٔی

تستا٘ىاض ٔی تاضس ذاِص اضظش تاظيافتٙی حساب زض يافتٙی ٚ 001.111تسٞىاض 4.000.000ٌٚیطز تٝ تطتیة 

 شذیطٜ

 الظْ تطاي ساَ ٔٛضز ٘ظط چٙس ضياَ است ؟

 الف- 3.600.000 - 400.000

 ة- 4.000.000- 400.000

 د- 3.600.000 - 370.000

 ز- 3.600.000 - 30.000

ضياَ تستا٘ىاض ٔی تاضس ؼی ساَ ٔثّغ 20.000تٝ ٔثّغ 96آضش زض اتتساي ساَ  شذیطٜ ْ.ْ ضطوت116-

 اظ15.000



اظ حساب ٞاي زض 110.000حساتٟاي زض يافتٙی سٛذت ضسٜ تّمی ٌطزيس ٚ اظ حساتٟا حصف ضس ٚ ٔثّغ 

 يافتٙی

ٚ ٞط ساِٝ 4.000.000سٛذت ضسٜ ساَ ٞاي لثُ ٚصَٛ ضس اٌط ٔا٘سٜ حساب ٞاي زض يافتٙی 

 ي زضحساتٟا%2

 يافتٙی تٝ ػٙٛاٖ شذیطٜ زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز چٝ حساتی ٚ تا چٝ ٔثّغی تسٞىاض ٔی ضٛز ؟

 000555ّعيٌِ م 0 م  -الف

 000555شذيطُ م0م  -ة

 050555ّعيٌِ م0م  -د

 050555شذيطُ م0م  -ز

 اؼالػات ظيط اظ ضطوت تٟاض استرطاد ضسٜ است117-

 ضيبل -ًبم حسبة هجلغ 

 000555هغبلجبت سَذت ضسُ 

 050555شذيطُ م0م پبيبى زٍضُ 

اظ حسبثْبي زض يبفتٌي سَذت ضسُ سبلْبي لجل ٍغَل گطزز هبًسُ شذيطُ م0م زض اثتساي سبل چٌس 050555اگط هجلغ 

 ضيبل

 ثَزُ است ؟

 الف- 20.000

 ة- 25.000

 د- 35.000

 ز- 15.000

ظ چٝ ضٚضی استفازٜ ٔؼٕٛال ٔٛسسات زض اِٚیٗ ساَ فؼاِیت ذٛز تطاي حصف ٔؽاِثات سٛذت ضسٜ ا118-

 ٔی

 وٙٙس ؟



 ضٍش تجعيِ سٌي -الف

 ضٍش حصف هستمين -ة

 ضٍش ايجبز شذيطُ -د

 ثستگي ثِ هيعاى فؼبليت هَسسِ زاضز -ز

 ٞعيٙٝ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ حساتی ........ است ٚ زض ٌعاضش ..........٘طاٖ زازٜ ٔی ضٛز ؟119-

 تطاظ ًبهِ -زائوي  -الف

 تطاظ ًبهِ -هَلت  -ة

 سَز ٍظيبى -هَلت  -د

 سَز ٍ ظيبى -زاضايي  -ز

 چٝ اصِٛی زض ضٚش ايجاز شذیطٜ جٟت سٛذت ٔؽاِثات ضػايت ٔی ٌطزز؟120-

 تطاظًبهِ -الف

 تساٍم فؼبليت -ة

 تغبثك ّعيٌِ ّب ٍ زض آهس ّب -د

 سَز ٍظيبى -ز

ٚ 1.480.000زض پاياٖ زٚض ٔاِی ٔا٘سٜ حساتٟاي زض يافتٙی ٚ حساب شذیطٜ ْ.ْ تٝ تطتیة 121-

 ضياَ ٔی100.000

ٔا٘سٜ حساتٟاي زض يافتٙی جٟت شذیطٜ الظْ زض ٘ظط ٌطفتٝ ٔی ضٛز .ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ 10%تاضس وٝ 

 ْ.ْ. پس اظ

 تؼسيُ چٝ ضلٕی ٔی تاضس ؟

 الف- 248.000

 ة- 148.000

 د- 100.000

 ز- 48.000



ضياَ اظ 1.000.000 ضياَ است ؼی زٚض900.000ٜٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ْ.ْ. زض اتتساي زٚضٜ ٔاِی 122-

ٔٛسسٝ سٛذت ٚ اظ زفاتط حصف ٌطزيس چٙا٘چٝ شذیطٜ الظْ تطاي ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ  ٔؽاِثات

 ٌطزز ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ْ .ْ چمسض ٔی تاضس ؟ضياَ تط آٚضز850.000

 الف- 950.000

 ة- 900.000

 د- 850.000

 ز- 750.000

آٖ ٔی تاضس ضلٓ ذاِص حساتٟاي 10%طٜ ْ.ْ ضياَ ٚ شذی3.500.000ٔا٘سٜ حساتٟاي زضيافتٙی 123-

 تطاظ ٘أٝ ضطوت تٙسيس چمسض است ؟زضيافتٙی زض

 الف- 3.150.000

 ة- 3.050.000

 د- 3.850.000

 ز- 350.000

زض پاياٖ زٚضٜ ٔاِی وٝ ٔثّغ ٞعيٙٝ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ تسٞىاض ٔی ٌطزز زض ٔماتُ وساْ 124-

 تستا٘ىاض ٔی ٌطزز؟ حساب

 ثبًه -الف

 شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل -ة

 حسبثْبي زض يبفتٌي -د

 ثستبًىبضاى -ز

تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ ضطوتی اِٚیٗ ساَ ٔاِی ذٛيص ضا آغاظ وطزٜ است ٚ اظ ضٚش حصف ٔستمیٓ استفازٜ 125-

 وساْ ٌعيٙٝ صحیح ٔی تاضس ؟ٕ٘ايس

 َززض ظهبى سَذت هغبلجبت حسبة شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل ثسّىبض هي ض -الف

 زض ظهبى سَذت هغبلجبت حسبة ّعيٌِ هغبلجبت سَذت ضسُ ثسّىبض هي ضَز -ة



 زض ظهبى سَذت هغبلجبت ثسّىبضاى ثسّىبض هي ضَز -د

 زض ظهبى سَذت هغبلجبت ، هغبلجبت غيط لبثل ٍغَل ثسّىبض هي ضَز -ز

ضياَ 650.000جسَٚ تجعيٝ سٙی حساتٟاي زض يافتٙی ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ ٔٛسسٝ اضس ضا 126-

ضياَ تستا٘ىاض تاضس تطاي 900.000زٞس اٌط ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ  ٘طاٖ ٔی

 ٔطىٛن اِٛصَٛ وساْ ٌعيٙٝ تسٞىاض ٔی ضٛز ؟ تؼسيُ شذیطٜ ٔؽاِثات

 ضيبل650.000 -الف

 ة- 0050555ضيبل

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0550555ضيبل

ضياَ ٚ حساب تطٌطت اظ فطٚش 2.000.000ضٜ ٔاِی ٔا٘سٜ حساب فطٚش زض ٔٛسسٝ آشض زض پاياٖ ز127ٚ-

011.111 

ضياَ تسٞىاض . اٌط ٔیعاٖ ٔؽاِثات تط اساس 50.000ضياَ است ٔا٘سٜ شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ 

 ذاِص تاضس حثت اصالحی وساْ ٌعيٙٝ ٔی تاضس ؟ اظ فطٚش%2

 000555ل شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغ82.000َ -ّعيٌِ هغبلجبت هطىَن الَغَل  -الف

 000555شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل 18.000-ّعيٌِ هغبلجبت هطىَن الَغَل  -ة

 000555شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل 32.000-ّعيٌِ هغبلجبت هطىَن الَغَل  -د

 050555شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل050555-ّعيٌِ هغبلجبت هطىَن الَغَل -ز

 . زض زست ٔی تاضس1396ٟتاب ساَ ٔا٘سٜ حساتٟاي ظيط اظ زفتط ضطوت 128ٔ-

فطٚش  -ضياَ تستا٘ىاض 70.000شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ  -ضياَ 15.000.000حساب تسٞىاضاٖ 

 ذاِص

 1.111.111.ضياَ

تسٞىاضاٖ تاضس. ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ٔؽاِثات 5%چٙا٘چٝ حساب شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ 

 اِٛصَٛ پس اظ اصالح چٙس ضياَ است؟ ٔطىٛن



 ضيبل750.000 -لفا

 ضيبل70.000 -ة

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل

ضياَ فطٚش 500.000اظ زفاتط ٔٛسسٝ تسست آٔسٜ است تسٞىاضاٖ 98اؼالػات ظيط زض پاياٖ ساَ 129-

0.011.111 

ٔا٘سٜ حساتٟاي 4%ضياَ زض صٛضتی وٝ ٔیعاٖ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ 10.000ضياَ ٚ تطٌطت اظ فطٚش 

 وساْ است ؟98حثت تسٞىاض ٔطتٛغ تٝ تط آٚضز ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ زض پاياٖ ساَ  تاضس زضيافتٙی

 ضيبل20.000ّعيٌِ م 0 م  -الف

 ضيبل200.000ّعيٌِ م0م  -ة

 ضيبل20.000شذيطُ م0م  -د

 ضيبل44.000ّعيٌِ م0م  -ز

 حساب شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ ....... ؟130-

 ّعيٌِ است -الف

 زض آهس است -ة

 اضايي استز -د

 وبٌّسُ حسبثْبي زض يبفتٌي است -ز

ضياَ ٚ ٔا٘سٜ حساب 1.520.000ٔا٘سٜ حساب زض يافتٙی ٔٛسسٝ تجاضي آضيا 1398اسفٙس ساَ 29زض 131-

 شذیطٜ

ٔا٘سٜ حساتٟاي زض يافتٙی تؼسيُ ٔی ٌطزز ضلٓ ذاِص حساتٟاي زض 8%ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ تٝ 

 يافتٙی زض

 تطاظ ٘أٝ وساْ ٌعيٙٝ است ؟

 ضيبل000050555 -الف



 ة- 000000055ضيبل

 د- 000000055ضيبل

 ز- 0000055ضيبل

لثُ اظ ا٘جاْ اصالحات ٔطتٛغ تٝ حساب ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ 1398اؼالػات ظيط زض پاياٖ ساَ 132-

 زض

 زست است ؟

اَ ضي21.000ضياَ ٚ شذیطٜ ْ.ْ 100.000تطٌطت اظ فطٚش  -ضياَ 1.100.000فطٚش 550.000 -تسٞىاضاٖ 

 تسٞىاض

فطٚش ذاِص تاضس.ؼطف تسٞىاض ٔطتٛغ تٝ 2%ٔی تاضس . زض صٛضتیىٝ ٔیعاٖ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ 

 وساْ است ؟1398آٚضز ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ زض پاياٖ ساَ تط

 050555ّعيٌِ م0م  -الف

 000555ّعيٌِ م0م  -ة

 050555ّعيٌِ م 0 م  -د

 000555ّعيٌِ م0م  -ز

ضياَ ٔا٘سٜ تسٞىاض زاضز ٚ ٔثّغ پیص تیٙی ضسٜ 30.000ٔثّغ 29/12/98ض ٔطحّٝ حساب شذیطٜ ْ.ْ ز133-

 ضياَ ٔی تاضس حثت اصالحی الظْ حساب شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ وساْ ٌعيٙٝ است ؟011.111

 ضيبل ثستبًىبض130.000شذيطُ م0م  -ضيبل ثسّىبض 130.000ّعيٌِ م0م  -الف

 ضيبل ثستبًىبض100.000طُ م0م شذي -ضيبل ثسّىبض 100.000ّعيٌِ م0م  -ة

 ضيبل ثستبًىبض70.000شذيطُ  -ضيبل ثسّىبض 70.000ّعيٌِ م0م  -د

 چٌيي حبلتي هوىي ًيست وِ حسبة شذيطُ م0م هبًسُ ثسّىبض زاضتِ ثبضس -ز

ضياَ ٔا٘سٜ تستا٘ىاض زاضز ٚ ٔثّغ پیص تیٙی 20.000ٔثّغ 29/12/98حساب شذیطٜ ْ.ْ زض 134-

 ضياَ ٔی100.000

 ثت اصالح حساب شذیطٜ ْ.ْ زض وساْ ٌعيٙٝ است ؟تاضس ح



 ضيبل ثستبًىبض0550555ضيبل ثسّىبض ٍ شذيطُ هغبلجبت هطىَن الَغَل 0550555ّعيٌِ م0م  -الف

 ضيبل ثستبًىبض120.000 .ضيبل ثسّىبض ٍ شذيطُ م0م120.000ّعيٌِ م0م  -ة

 ضضيبل ثستبًىب050555ضيبل ثسّىبض ٍ شذيطُ م0م0 80.000ّعيٌِ م0م  -د

 ضيبل ثستبًىبض80.000 .ضيبل ثسّىبض ٍ ّعيٌِ م0م80.000شذيطُ م0م  -ز

ضياَ )تسٞىاض( ٚ 90.000ٔا٘سٜ حساب شذیطٜ ْ.ْ ٚ حساتٟاي زض يافتٙی لثُ اظ اصالحات تٝ تطتیة 135-

011.111 

 ضياَ است .چٙا٘چٝ تطاي ساَ آيٙسٜ

 چگًَِ حجت هي ضَز ؟ضيبل زض ًظط گطفتِ ضَز حسبة شذيطُ م0م 120.000شذيطُ اي هؼبزل 

 ضيبل ثسّىبض30.000 -الف

 ضيبل ثستبًىبض30.000 -ة

 ضيبل ثسّىبض210.000 -د

 ضيبل ثستبًىبض210.000 -ز

ضياَ ٚ 2.430.000ٔا٘سٜ حساب تسٞىاضاٖ ٚ شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ تٝ تطتیة 136-

 ضيا185.000َ

ضاٖ شذیطٜ ايجاز ٕ٘ايس ؼطف تستا٘ىاض ٔا٘سٜ حساب تسٞىا10%تسٞىاض است چٙا٘چٝ ؼثك ضٚاَ ٕٞٝ ساِٝ 

 حثت آٖ

 وساْ است ؟

 0000555شذيطُ م 0 م  -الف

 0000555شذيطُ م0م  -ة

 0000555ّعيٌِ م0م  -د

 000555شذيطُ م0م  -ز

ضياَ تسٞىاض ٚ 2.700.000ٔا٘سٜ حساتٟاي تسٞىاضاٖ ٚ شذیطٜ ْ.ْ زض پاياٖ ساَ تٝ تطتیة 137-

ٔا٘سٜ حساب تسٞىاضاٖ شذیطٜ ايجاز ضٛز وساْ 7%٘چٝ ٕٞٝ ساِٝ تستا٘ىاض ٔی تاضس چٙا ضيا198.000َ



 تٝ تطتیة تسٞىاض ٚ تستا٘ىاض ٔی ضٛز ؟19/12/98حثت اصالحی زض تاضيد

 00555سبيط زض آهس ّب 9.000شذيطُ م 0 م ،  -الف

 00555شذيطُ م0م 9.000ّعيٌِ م0م ،  -ة

 0000555شذيطُ م0م 189.000ّعيٌِ م0م ،  -د

 0000555سبيط زض آهس ّب 387.000ّعيٌِ م0م ،  -ز

ضياَ تٛز زض اتتساي ساَ ٚ زض ؼی 350.000ٔا٘سٜ حساب ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ ٔٛسسٝ لازض 138-

آٖ شذیطٜ 2%ضياَ است وٝ تايس 19.000.000ضياَ ٚ ٔا٘سٜ تسٞىاضاٖ 420.000ٔؽاِثات سٛذت ضسٜ  ساَ

 ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ چٙس ضياَ است ؟ ضٛز ٞعيٙٝ

 الف- 420.000

 ة- 70.000

 د- 450.000

 ز- 380.000

زض صٛضتی وٝ اضظش تاظاض ٔٛجٛزي واالي يه ٔٛسسٝ واٞص ياتس تطاي حثت ٔط تٛغ تٝ اصالح 139-

 ٔٛجٛزي

 پاياٖ زٚضٜ چٝ حساتی ......تستا٘ىاض ٔی ضٛز ؟

 ظيبى هطثَط ثِ وبّص اضظش هَجَزي ّب -الف

 شذيطُ وبّص اضظش هَجَزي ّب -ة

 َجَزي وبالاضظش زفتطي ه -د

 هَجَزي وبال -ز

آحاض ضٚش ٞاي اِٚیٗ صازضٜ اظ آذطيٗ ٚاضزٜ ٚ اِٚیٗ صازضٞاظ اِٚیٗ ٚاضزٜ ضٚي صٛضت حساب سٛزٚ 140-

 زٚضٜ ٞاي افعايص لیٕت چیست ؟ظياٖ زض

 سَز ّط زٍ ضٍش يىسبى هي ثبضس -الف

 احطي ضٍي سَز ًب ذبلع ًساضز -ة



 ثلؼىسlifoزض سَز ووتطي ضا ًطبى هي زّس fifoٍزض ضٍش  -د

 ثلؼىسlifoسَز ثيطتطي ضا ًطبى هي زّس ٍز ض fifoزض ضٍش  -ز

ٚاحس ٔی 900ٚاحس تاضس ٚ تؼساز واالي فطٚش ضفتٝ 1200چٙا٘چٝ تؼساز واالي آٔازٜ تطاي فطٚش 141-

 تاضس

 ٔٛجٛزي واالي پاياٖ زٚضٜ تٝ ضٚش اِٚیٗ صازضٜ اظ اِٚیٗ ٚاضزٜ چٙس ضياَ است ؟

 الف- 45.000

 ة- 49.500

 د- 143.500

 ز- 114.000

 زض ضٚش حثت ٔٛجٛزي ٞا تٝ ضٚش ازٚاضي وساْ حساب زض ؼَٛ ساَ فؼاَ ٘یست ؟142-

 ذطيس وبال -الف

 فطٍش وبال -ة

 هَجَزي وبال -د

 تجْيطات -ز

 وساْ يه اظ ٔٛاضز ظيط ٘ثايس زض ضٕاضش ٔٛجٛزي ٞاي پاياٖ زٚضٜ ضطوت ِحاؾ ضٛ٘س ؟143-

 طوتوبالي اهبًي زيگطاى ًعز ض -الف

 وبالي اهبًي ضطوت ًعز زيگطاى -ة

 وبالي زض ضاُ ثب ضطط فَة هجسا -د

 وبالي فطٍش ضفتِ -ز

تٟاي تٕاْ ضسٜ واالي آٔازٜ تطاي فطٚش ٔتطىُ اظ زٚ ترص است . ٔٛجٛزي اتتساي زٚضٜ ٚ 144-

 ................؟

 هَجَزي پبيبى زٍضُ -الف

 ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ -ة



 م ضسُ وبالي فطٍش ضفتِثْبي توب -د

 وبالي اهبًي فطٍش ضفتِ -ز

 ٔٛاضز ظيط ٔطتٛغ تٝ ضطوت صازق است ؟145-

 چٌس ضيبل است ؟fifoٍاحس وبال ثبلي هبًسُ ثبضس ، هَجَزي وبال ثِ ضٍش 9.000اگط زض پبيبى زٍضُ ، 

 الف- 9.900.000

 ة- 10.800.000

 د- 11.300.000

 ز- 12.400.000

 ضطوت صازق است ؟ ٔٛاضز ظيط ٔطتٛغ ت146ٝ-

 چٌس هيليَى ضيبل است ؟lifoثْبي توبم ضسُ هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ ثِ ضٍش 

 الف- 9.900.000

 ة- 10.800.000

 د- 11.300.000

 ز- 12.400.000

زض وساْ ضٚش اضظياتی ٔٛجٛزي ٞا تٟاي تٕاْ ضسٜ واالٞاي فطٚش ضفتٝ تٝ ٘طخ تاظاض ٘عزيه تط ٔی 147-

 تاضس ؟

lifo -الف 

fifo -ة 

 هيبًگيي -د

 هَضزي -ز

ٞعاض ضياَ زاضز. اٌط اضظش تاظاض ٞط يه 910ٚاحس ٔٛجٛزي واال تٝ تٟاي ٞط ٚاحس 200ضطوت ضٟاتی 148-

ٞعاض ضياَ تاضس ، ٔٛجٛزي پاياٖ زٚضٜ تٝ الُ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٚ اضظش تاظاض چٙس ٔیّیٖٛ 800واالٞا  اظ ايٗ

 ؟ضياَ ذٛاٞس تٛز



 الف- 910.000

 ة- 800.000

 د- 182.000

 ز- 160.000

 زض يه سیستٓ زايٕی حثت ٔٛجٛزي ٞا ...........؟149-

 ثب سيستن ازٍاضي هَجَزي وبال ثطاثط استlifoثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ ثِ ضٍش  -الف

 هيبًگيي ثْبي توبم ضسُ ثطاي توبهي وبالّب ثطاثط است -ة

 س وبال هحبسجِ هي ضَزپس اظ ّط ذطيس هيبًگيي جسيس ثْبي توبم ضسُ ّط ٍاح -د

 ثب سيستن ازٍاضي ثطاثط استfifoثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ ثِ ضٍش  -ز

زض ضٚش حثت زايٕی ٔٛجٛزي ٞا ظٔاٖ فطٚش ، تٟاي تٕاْ ضسٜ ٔٛجٛزي واالي فطٚش ضفتٝ تٝ چٝ 150-

 ٔٙظٛض ٔی ضٛز ؟ حساتی

 ثْبي توبم ضسُ هَجَزي وبال -الف

 ضفتِ ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش -ة

 ثْبي توبم ضسُ وبالي سبذتِ ضسُ -د

 سَز ًب ذبلع -ز

 تطاي حثت واٞص اضظش ٔٛجٛزي ٞا چٙس ضٚش زاضز ؟151-

 زٍ ضٍش -الف

 سِ ضٍش -ة

 يه ضٍش -د

 چْبض ضٍش -ز

 زض ضٚش ايجاز شذیطٜ تٝ اظاي واٞص اضظش ٔٛجٛزي چٝ حساتی تستا٘ىاض ٔی ضٛز ؟152-

 ظيبى وبّص هَجَزي -الف

 هَجَزي ّعيٌِ وبّص -ة



 هَجَزي وبال -د

 شذيطُ وبّص اضظش هَجَزي وبال -ز

ٚ 950ضياَ تاضس ٚ حس تاال 900ضياَ ٚ اضظش جايٍعيٙی 1.000زض صٛضتی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٔٛجٛزي 153-

 تٟاي ا٘تراتی چٙس ضياَ است ؟850پايیٗ حس

 الف- 1000

 ة- 900

 د- 950

 ز- 850

ضياَ تاضس ٚ حس تاال 1950ضياَ ٚ اضظش جايٍعيٙی 2000زض صٛضتی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٔٛجٛزي 154-

 تٟاي ا٘تراتی چٙس ضياَ است ؟1700پايیٗ ٚ حس1900

 الف- 1200

 ة- 2.220

 د- 19.00

 ز- 17.00

حس تاال ٚ اضياَ تاضس ٚ 900ضياَ ٚ اضظش جايٍعيٙی 1000زض صٛضتی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٔٛجٛزي 155-

 است ؟تٟاي ا٘تراتی چٙس ضياَ 750پايیٗ حسا850ٚ

 الف- 1000

 ة- 900

 د- 840

 ز- 850

ٚ 870ضياَ تاضس ٚ حس تاال 900ضياَ ٚ اضظش جايٍعيٙی 0111زض صٛضتی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٔٛجٛزي 156-

 حس

 تٟاي ا٘تراتی چٙس ضياَ است ؟850پايیٗ 



 الف- 1000

 ة- 900

 د- 870

 ز- 850

 ا چٝ حساتی تستٝ ٔی ضٛز ؟زض ضٚش حثت ازٚاضي زض پاياٖ زٚضٜ ٔاِی ٔٛجٛزي اَٚ زٚضٜ ت157-

 هَجَزي پبيبى زٍضُ -الف

 ذالغِ سَز ٍ ظيبى -ة

 ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ -د

 سطهبيِ -ز

 زضضٚش حثت ازٚاضي زض پاياٖ زٚضٜ ٔاِی ٔٛجٛزي پاياٖ زٚضٜ تا چٝ حساتی ٔماتّٝ ٔی ضٛز ؟158-

 هَجَزي اٍل زٍضُ -الف

 ذالغِ سَز ٍ ظيبى -ة

 بالي فطٍش ضفتِثْبي توبم ضسُ و -د

 تطاظ افتتبحيِ -ز

 زض ضٚش حثت زايٕی حساب ٔٛجٛزي ٞا تا چٝ حساتی اصالح ٔی ضٛز ؟159-

 ّيچ حجتي اًجبم ًوي ضَز -الف

 ذالغِ سَز ٍ ظيبى -ة

 ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ -د

 سطهبيِ -ز

ی زض حساب ٔٛجٛزي واال ضياَ واال ٘طاٖ زٞس 12.500ِٚزض صٛضتی وٝ ٔٛجٛزي ٚالؼی واال زض ا٘ثاض 160-

 ضياَ حثت ضسٜ تاضس ......زاضيٓ ؟02.011

 وسطي اًجبض -الف

 اضبفِ اًجبض -ة



 سَز ًبضي اظ اضبفِ اًجبض -د

 ظيبى ًبضي اظ ضبيؼبت -ز

ضياَ واال ٘طاٖ زٞس ِٚی زض حساب ٔٛجٛزي واال 125.000زض صٛضتی وٝ ٔٛجٛزي ٚالؼی ا٘ثاض 161-

 ضيا123.000َ

 ٝ حساتی تسٞىاض ٔی ضٛز ؟تاضس تطاي اصالح چ

 ضيبل2000هَجَزي وبال  -الف

 ضيبل2000وسط ٍ اضبفبت اًجبض  -ة

 ضيبل123.000ثْبي توبم ضسُ وبال فطٍش ضفتِ  -د

 ضيبل2000ذالغِ سَز ٍ ظيبى  -ز

 ضياَ تسٞىاض ٘طاٖ زٞس يؼٙی ....................؟4240زض صٛضتی وٝ ٔا٘سٜ حساب وسط ٚ اظافات ا٘ثاض 162-

 وسطي اًجبض ٍجَز زاضز -الف

 اضبفِ اًجبض ٍجَز زاضز -ة

 سَز ٍ ظيبى -د

 ثْبي توبم ضسُ -ز

 ٘حٜٛ ٕ٘ايص شذیطٜ واٞص اضظش ٔٛجٛزي ٞا زض تطاظ ٘أٝ ...........؟163-

 ثسّي ّبي جبضي -الف

 زاضايي جبضي -ة

 حمَق غبحجبى سْبم -د

 اظ هَجَزي ّب وبستِ هي ضَز -ز

وٝ ٌطزش واضي آٟ٘ا وٓ است اظ چٝ ضٚضی تطاي حثت ٚ اضظياتی ٔٛجٛزي فطٚضٙسٌاٖ ؼال ٚ جٛاٞطات 164-

 استفازٜ ٔی وٙٙس ؟ٞا

 fifoزايوي ٍ  -الف

 fifoازٍاضي ٍ  -ة



 زايوي ٍ هيبًگيي -د

 fifoازٍاضي ٍ  -ز

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ٚيژٌی ٞاي اصّی زاضايی ٞاي غیط جاضي ٔی تاضس ؟165-

 ثِ لػس فطٍش ذطيساضي گطزيسُ اًس -الف

 ثِ لػس استفبزُ ذطيساضي ًگطزيسُ اًس -ة

 ػوط ووتط اض زٍ زٍضُ هبلي زاضًس -د

 ثطاي استفبزُ هَسسِ تْيِ هي ضًَس -ز

 وساْ ٌعيٙٝ زض ٔٛضز زاضايی ٞاي غیط جاضي صحیح است ؟166-

 وليِ زاضايي ّبي غيط جبضي استْالن پصيط ّستٌس -الف

 ًي ٍ ثيص اظ يه زٍضُ هي ثبضسزاضايي ّبي غيط جبضي ضبهل زاضايي ّبي ثب ػوط عَال -ة

 ثؼضي اظ زاضايي ّبي غيط جبضي هي تَاًٌس زض تػطف ٍ توله ٍاحس تجبضي ًجبضٌس -د

 وليِ زاضايي ّبي غيط جبضي ثب زاضايي حبثت ثبيس لبثل ضٍيت ثبضٌس -ز

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظيط جعء لیٕت تٕاْ ضسٜ زاضايی غیط جاضي ٔٙظٛض ٕ٘ی ضٛز ؟167-

 اًساظي آظهبيطيّعيٌِ ضاُ  -الف

 ّعيٌِ ثيوِ ثبضثطي تجْيعات -ة

 ّعيٌِ ًػت هجسز -د

 ّعيٌِ ًػت هبضيي آالت -ز

ضطوت ايطإٟ٘ط اظ ضٚش ذػ ٔستمیٓ تطاي ٔحاسثٝ استٟالن ساال٘ٝ زاضايی ٞاي حاتت ذٛز استفازٜ 168-

 ٔی وٙس

تاضس ٚ ػٕط ٔفیس آٖ ضياَ 200.000ضياَ تاضس ٚ اضظش اسماغ آٖ ٘یع 11.000.000اٌط لیٕت تٕاْ ضسٜ آٖ 

 سا5َ

 ساَ چٙس ضياَ ٔا٘سٜ ذٛاٞس زاضت ؟3تاضس حساب استٟالن ا٘ثاضتٝ تؼس اظ 

 ضيبل7.386.000 -الف



 ة- 000050555ضيبل

 د- 000050555ضيبل

 ز- 000000555ضيبل

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 4.000.000اتٛٔثیّی زض تصازف وأال ٔتالضی ضس تٟاي تٕاْ ضسٜ آٖ 169- 

ضياَ است ظياٖ حاصُ اظ ايٗ ضٚيساز چٝ 2.200.000ضياَ است تیٕٝ تاتت ذساضت ٔتؼٟس ٔثّغ 0.611.111

 ٔثّغی است ؟

 ضيبل600.000 -الف

 ة- 000550555ضيبل

 د- 0550555ضيبل

 ز- 000550555ضيبل

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 20.000.000زض ضطوت پٛيا تٟاي تٕاْ ضسٜ يه ٚسیّٝ ٘میّٝ تٝ ٔثّغ 170-

0.211.111 

ضياَ است ايٗ ضطوت زض ٕٞاٖ اتتساي ساَ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ذٛز ضا تا ٚسیّٝ ٘مّیٝ ٔسَ جسيس تط تٝ لیٕت 

 ٔتؼاضف

 .ضياَ است1.600.000ضياَ ٔؼاٚظٝ ٔی وٙس ٚ اضظش ٔتؼاضف ٚسیّٝ ٘مّیٝ لسيٓ تٝ ٔثّغ 15.000.000

 ّغی حثت ٔی ضٛز ؟تا تٛجٝ تٝ اؼالػات فٛق ٔؽّٛتست زاضايی جسيس زض ضطوت پٛيا تٝ چٝ ٔث

 ضيبل1.500.000 -الف

 ة- 000550555ضيبل

 د- 000550555ضيبل

 ز- 00050055ضيبل

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 20.000.000زض ضطوت پٛيا تٟاي تٕاْ ضسٜ يه ٚسیّٝ ٘مّیٝ تٝ ٔثّغ 171-

0.211.111 

ٔسَ جسيس تط تٝ لیٕت  ضياَ است ايٗ ضطوت زض ٕٞاٖ اتتساي ساَ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ذٛز ضا تا ٚسیّٝ ٘مّیٝ



ضياَ 16.000.000ضياَ ٔؼاٚظٝ ٔی وٙس ٚ اضظش ٔتؼاضف ٚسیّٝ ٘مّیٝ لسيٓ تٝ ٔثّغ 15.000.000 ٔتؼاضف

 اؼالػات فٛق ٔؽّٛتست سٛز ٚ ظياٖ حاصُ اظ ايٗ ٔؼاٚظٝ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟ است تا تٛجٝ تٝ

 ضيبل4.200.000سَز  -الف

 ضيبل3.200.000سَز  -ة

 بلضي5.200.000سَز  -د

 ضيبل2.200.000ظيبى  -ز

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 20.000.000زض ضطوت پٛيا تٟاي تٕاْ ضسٜ يه ٚسیّٝ ٘مّیٝ تٝ ٔثّغ 172-

0.211.111 

ضياَ است ايٗ ضطوت زض ٕٞاٖ اتتساي ساَ ٚسیّٝ ٘مّیٝ ذٛز ضا تا ٚسیّٝ ٘مّیٝ ٔسَ جسيس تط تٝ لیٕت 

 ٔتؼاضف

ضياَ است تا 16.000.000ش ٔتؼاضف ٚسیّٝ ٘مّیٝ لسيٓ تٝ ٔثّغ ضياَ ٔؼاٚظٝ ٔی وٙس ٚ اضظ1.500.000

 تٛجٝ تٝ

 اؼالػات فٛق ٔؽّٛتست اضظش زفتطي زاضايی لسيٓ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟

 الف- 0000550555ضيبل

 ة- 000550555ضيبل

 د- 000550555ضيبل

 ز- 0500550555ضيبل

ضياَ 82.000.000ضياَ تٛز تا ضطايػ ٘سیٝ تٝ ٔثّغ 80.000.000ٔاضیٗ تطاضی وٝ لیٕت ٘مسي آٖ 173-

 ذطيساضي

ضياَ حك اِعحٕٝ ٘صة آٖ 400.000ضياَ ٘یع تاتت ذطيس ٔصاِح تطاي ٘صة ٔاضیٗ ٚ 1.000.000ضس ٚ ٔثّغ 

 ٌطزيس ٚ ٔاضیٗ تال فاصّٝ ٔٛضز تٟطٜ تطزاضي لطاض ٌطفت تٟاي تٕاْ ضسٜ آٖ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟ پطزاذت

 الف- 0000550555ضيبل

 ة- 0500550555ضيبل



 د- 0000550555ضيبل

 ز- 0505550555ضيبل

وساْ ٌعيٙٝ 0ساَ تاضس اظ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات ٘طخ استٟالن ساَ 15اٌط ػٕط ٔفیس زاضايی حاتت 174-

 است ؟

 00 -الف

120 

 ة- 15

120 

 د- 12

150 

 ز- 15

150 

ضياَ تٝ فطٚش 43.800.000ضياَ است تٝ ٔثّغ 60.000.000ٚسیّٝ ٘مّیٝ اي وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ آٖ 175-

 ضسیسٜ زض

 ايٗ ٔؼأّٝ سٛز يا ظياٖ حاصُ ٍ٘طزيسٜ ٔا٘سٜ حساب استٟالن ا٘ثاضتٝ وساْ ٌعيٙٝ است ؟

 الف- 0505550555ضيبل

 ة- 0000550555ضيبل

 د- 0000550555ضيبل

 ز- 0000550555ضيبل

 وساْ ٌعيٙٝ ظيط اظ ػٛأُ ٔٛحط زض تؼییٗ استٟالن ا٘ثاضتٝ ٕ٘ی تاضس ؟176-

 ػوط هفيس -لفا

 اضظش اسمبط -ة

 ثْبي توبم ضسُ زاضايي حبثت -د

 هجلغ فطٍش زاضايي حبثت -ز



حساب ٞعيٙٝ استٟالن ا٘ثاضتٝ زاضايی حاتت زض پاياٖ زٚضٜ ٔاِی تٝ حساب .........تستٝ ٔی ضٛز ٚ 177-

 ٔا٘سٜ ايٗ

 حساب زض صٛضت ......ٔٙؼىس ٔی ضٛز ؟

 تطاظ ًبهِ -سطهبيِ  -الف

 غَضت حسبة ػولىطز سَز ٍظيبى -سَز ٍ ظيبى حسبة ذالغِ  -ة

 غَضت حسبة سطهبيِ -تطاظ اذتتبهيِ  -د

 غَضت حسبة ػولىطز سَز ٍ ظيبى -زاضايي حبثت  -ز

 وساْ يه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط زاضايی حاتت استٟالن ٘اپصيط است ؟178-

 هبضيي آالت -الف

 ظهيي وطبٍضظي -ة

 ظهيي ثطاي سبذت ٍ سبظ -د

 تجْيعات -ز

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 330.000ٔؼاٚظٝ زٚ زاضايی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ زاضايی لسيٓ  زض179-

ضياَ است تا زاضايی جسيس تٝ اضظش تٟاي تٕاْ ضسٜ 300.000است ٚ اضظش ٔتؼاضف آٖ  ضيا120.000َ

ضياَ پَٛ پطزاذت ضسٜ است 60.000ضياَ ٚ زض ٘تیجٝ ٔثّغ 360.000ٔتؼاضف آٖ  ضياَ وٝ اضظش400.000

 ٔثّغی است ؟ ظش زفتطي زاضايی لسيٓ چٝاض

 ضيبل330.000 -الف

 ة- 0050555ضيبل

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 330.000زض ٔؼاٚظٝ زٚ زاضايی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ زاضايی لسيٓ 180-

 ضيا120.000َ

ضياَ وٝ 400.000تٟاي تٕاْ ضسٜ ضياَ است تا زاضايی جسيس تٝ اضظش 300.000است ٚ اضظش ٔتؼاضف آٖ 



 اضظش

ضياَ پَٛ پطزاذت ضسٜ است سٛز حاصُ اظ ٔؼاٚظٝ 60.000ضياَ ٚ زض ٘تیجٝ ٔثّغ 360.000ٔتؼاضف آٖ 

 است ؟ وساْ ٌعيٙٝ

 ضيبل05555 -الف

 ضيبل05555 -ة

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل

 ..؟زض ظٔاٖ ٔؼاٚظٝ، زاضايی ٚاٌصاض ضسٜ زض حساب ٞا .........181-

 ثسّىبض هي ضَز -الف

 هٌظَض ًوي ضَز -ة

 ثِ اضظش هتؼبضف زاضايي جسيس ثستبًىبض هي ضَز -د

 ثستبًىبض هي ضَز -ز

ضياَ ٚ استٟالن ا٘ثاضتٝ آٖ 330.000زض ٔؼاٚظٝ زٚ زاضايی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ زاضايی لسيٓ 182-

 ضيا120.000َ

ضياَ وٝ 400.000ٝ اضظش تٟاي تٕاْ ضسٜ ضياَ است تا زاضايی جسيس ت300.000است ٚ اضظش ٔتؼاضف آٖ 

 اضظش

ضياَ پَٛ پطزاذت ضسٜ است زاضايی جسيس تٝ چٝ 60.000ضياَ ٚ زض ٘تیجٝ ٔثّغ 360.000ٔتؼاضف آٖ 

 ٔثّغی زض

 زفاتط حثت ٔی ضٛز ؟

 ضيبل300.000 -الف

 ة- 0550555ضيبل

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل



ّغ حثت زاضايی جسيس زض ضطوتی وٝ زض ٔؼاٚظٝ زٚ زاضايی وساْ يه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط زض ٔٛضز ٔث183-

 يافت وطزٜ است زضست است ؟پَٛ زض

 هجلغ زاضايي جسيس = سطن ًمسي + اضظش هتؼبضف زاضايي جسيس -الف

 اضظش هتؼبضف زاضايي جسيس -هجلغ زاضايي جسيس = سطن ًمسي  -ة

 اضظش هتؼبضف زاضايي لسين -هجلغ زاضايي جسيس = سطن ًمسي  -د

 هجلغ زاضايي جسيس = سطن ًمسي + اضظش هتؼبضف زاضايي لسين -ز

ساَ تط آٚضز ضسٜ تاضس ٚ تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات ٔستّٟه ضٛز 9اٌط ػٕط ٔفیس يه زاضايی حاتت 184-

 سٙٛات ػٕط ٔفیس آٖ تطاتط است تا ..............؟ ٔجٕٛع

 00 -الف

 ة- 45

 د- 95

 ز- 85

ذطيساضي وطزٜ تٛز 8.000.000تٝ ٔثّغ 96/1/15ذٛز ضا وٝ زض تاضيد ضطوت تاضاٖ يىی اظ ٚسائػ ٘مّیٝ 185-

 تٝ

 تٝ ٔثّغ96/7/15ساَ ٔستّٟه ٔی ٕ٘ايس ضطوت ٚسیّٝ ذٛز ضا زض تاضيد 8ضٚش ذػ ٔستمیٓ تا ػٕط ٔفیس 

 ضياَ تٝ فطٚش ٔی ضسس سٛزيا ظياٖ ٘اضی اظ فطٚش ٚسیّٝ ٘مّیٝ فٛق اِصوط چٙس است ؟4.300.000

 ظيبىضيبل 1.200.000 -الف

 ضيبل سَز2.300.000 -ة

 ضيبل ظيبى3.200.000 -د

 ضيبل سَز1.200.000 -ز

 وساْ يه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط اظ ضٚضٟاي تحصیُ زاضايی ٞاي حاتت ٘یست ؟186-

 ذطيس زاضايي ثػَضت ًمس -الف

 تحػيل زاضايي ثػَضت ضايگبى -ة



 ذطيس زاضايي ثػَضت ًسيِ -د

 سيستحػيل زاضايي ثِ غَضت اًتطبض سْبم ج -ز

 تٟاي تٕاْ ضسٜ زاضايی حاتت اظ سٝ آيتٓ .......... ٚ ........... ٚ .......... تطىیُ ضسٜ است ؟187-

 آهبزُ ًوَزى -تحػيل  -هربضد هتؼبضف  -الف

 هجلغ سطن ًمسي -ّعيٌِ تؼويطات  -تحػيل  -ة

 هربضد هتؼبضف -آهبزُ ًوَزى  -ّعيٌِ تؼويطات  -د

 زُ ًوَزىآهب -هجلغ سطن ًمسي  -تحػيل  -ز

فطض وٙیس زض ضطوتی اظ ضٚش اضظياتی ٔجسز استٟالن استفازٜ ٔی وٙس حاَ اٌط زاضايی زض اتتساي 188-

ضياَ اضظياتی وٙس وساْ 8.200.000ضياَ ذطيساضي وطزٜ تاضس ٚ زض پاياٖ ساَ 9.800.000ٔثّغ  ساَ تٝ

 ٔثّغ استٟالن ا٘ثاضتٝ صحیح است ؟ٌعيٙٝ زض اضتثاغ تا

 بلضي1.200.000 -الف

 ة- 000550555ضيبل

 د- 000550555ضيبل

 ز- 000550555ضيبل

 وساْ ٌعيٙٝ زض يه فطٚضٍاٜ ِٛاظْ ذاٍ٘ی جعء زاضايی حاتت حساب ٔی ضٛز ؟189-

 اجبق گبظ -الف

 يرچبل فطيعض -ة

 ضايبًِ ضرػي -د

 ضازيَ ضجظ -ز

ْ ٔی ضٛز ضا .......... ٔراضجی ٔا٘ٙس ضٚغٗ واضي ٚ ضً٘ واضي وٝ تٝ ضىُ ٔٙظٓ تطاي زاضايی حاتت ا٘جا190-

 ٌٛيٙس

 ؟

 ثْبي توبم ضسُ زاضايي -الف



 ّعيٌِ تؼويطات اسبسي -ة

 ّعيٌِ ًگْساضي -د

 ّعيٌِ ًػت ٍ ضاُ اًساظي -ز

 اظافٝ وطزٖ زاضايی جسيس تٝ صٛضت ٔجعا ٚ جساٌا٘ٝ ٚ يا تٛسؼٝ زاضايی حاتت ضا ............ٌٛيٙس ؟191-

 ّعيٌِ ًگْساضي -الف

 هربضد سطهبيِ اي -ة

 ّعيٌِ ًػت ٍ ضاُ اًساظي -د

 هربضد هتؼبضف -ز

 ضطوت حساْ سٝ زاضايی حاتت ذٛز ضا اظ ضٚش ذطيس ٌطٚٞی زاضايی حاتت تحصیُ ٕ٘ٛزٜ است ٚ ٔثّغ192-

ضياَ جٕؼا پط زاذت ٕ٘ٛزٜ است ٚ اضظياتی ٞط وساْ اظ آٟ٘ا تٛسػ واضضٙاسی صٛضت ٌطفتٝ 20.000.000

ضياَ است حاَ 6.000.000 -ضياَ ٚ زاضايی د8.000.000 -زاضايی بضياَ ٚ 5.000.000 - زاضايی اِفاست ٚ

 ٟا تٝ چٝ ٔثّغی تايس زض حساب ٞا ٔٙظٛض ضٛز ؟ظٔاٖ حثت زاضايی

 الف -الف - 000000000ة - 000000000د - 9.456.744

 الف -ة - 005550555ة - 005550555د -6.000.000

 الف -د - 005550555ة - 000000500د -6.315.789

 الف -ز - 000000000ة -000000500د -6.315.789

 زض ضٚش زض صسي اظ اضظش زفتطي ................؟193-

 ًطخ استْالن حبثت ًيست -الف

 ّعيٌِ استْالن سبالًِ حبثت است -ة

 اظ اضظش اسمبط غحجتي ثِ هيبى ًوي آيس -د

 زض غس استْالن سبالًِ تغييط هي وٌس -ز

ضياَ 20.000.000ضياَ است ٚ جٕغ وُ زاضايیٟا 13.000.000اضي زض ضطوت سثعيٙٝ جٕغ زاضايی ج194-

 ضياَ است ٔؽّٛتست جٕغ زاضايی ٞاي حاتت ؟800.000استٟالن ا٘ثاضتٝ ٔاضیٗ آالت است ٚ



 ضيبل7.800.000 -الف

 ة- 005550555ضيبل

 د- 000550555ضيبل

 ز- 000550555ضيبل

اء ضسٜ است ٞعيٙٝ ٞاي ا٘تماَ ٔاِىیت ضياَ تٝ ضطوت اٞس1.600.000ذٛزضزيی تٝ اضظش تاظاض 195-

 ضيا50.000َ

 است ايٗ زاضايی تٝ چٝ ٔثّغی زض حساب ٞا حثت ٔی ضٛز ؟

 ضيبل1.600.000 -الف

 ة- 000050555ضيبل

 د- 000050555ضيبل

 ضيبل50.000 -ز

 ٔطرصٝ تٕاْ زاضايی ٞا ػثاضتٙس اظ .:............؟196-

 ضسُ هطرعتؼلك ثِ ثٌگبُ التػبزي ثب ثْبي توبم  -الف

 زاضتي هَجَزيت ػيٌي ٍ ثْبي توبم ضسُ هطرع -ة

 لبثليت هطبّسُ ٍ ثبظ ثيٌي -د

 زاضتي هٌبفغ آتي التػبزي ٍ تؼلك ثِ ثٌگبُ التػبزي -ز

 ٔراضد ٔطتٛغ تٝ ٍٟ٘ساضي ٚ تىاض ٌیطي زاضايی ٞاي حاتت تٝ وساْ ٌطٜٚ ظيط تمسیٓ ٔی ضٛز ؟197-

 هربضد هتغيط -هربضد حبثت  -الف

 هربضد غيط ػبزي -ػبزي  هربضد -ة

 هربضد سط هبيِ اي -هربضد جبضي  -د

 ّعيٌِ ّبي جبضي -هربضد جبضي  -ز

ضياَ ٔؼاٚظٝ ٚ تٝ ٔثّغ 700.000ضياَ ٚ تا اضظش ٔتؼاضف 600.000يه زاضايی تٝ اضظش زفتطي 198-

 ضيا50.000َ



 ٔی ضٛز ؟ سطن ٘مسي زض يافت ٔی ضٛز زاضايی تحصیُ ضسٜ ٔؼازَ چٝ ٔثّغی زض حساتٟا تسٞىاض

 ضيبل750.000 -الف

 ة- 0050555ضيبل

 د- 0550555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل

ضياَ ذطيساضي ضس ٚ ضٚش استٟالن 24.000تٝ ٔثّغ 1395يه ٚسیّٝ ٘مّیٝ زض اَٚ ذطزاز ٔاٜ ساَ 199-

 ذػ

تٝ ٔثّغ 1396ساَ ٚ تسٖٚ اضظش اسماغ ٚ ٚسیّٝ ٔعتٛض زض پاياٖ ٔاٜ زْٚ ساَ 10ٔستمیٓ ٚ ػٕط ٔفیس 

 ضيا18.000َ

 فطٚذتٝ ضس تا تٛجٝ تٝ اؼالػات استٟالن ا٘ثاضتٝ ساَ اَٚ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟

 ضيبل1.200 -الف

 ضيبل7.200 -ة

 ضيبل2.000 -د

 ضيبل2.400 -ز

ضطوت ٟٔسا زاضايی ٞاي ذٛز ضا تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات ػٕط ٔفیس ٔستّٟه ٔی وٙس ٚ اضظش 200-

 ٔاضیٗ آالت

ضياَ 5.000.000ساَ ٔی تاضس ٚ اضظش اسماغ آٖ 10ط ٔفیس آٖ ضياَ است ٚ ػ60.000.000ٕايٗ ضطوت 

 چمسض است ؟5استٟالن ا٘ثاضتٝ ساَ است ٚ

 ضيبل7.000.000 -الف

 ة- 005550555ضيبل

 د- 0005550555ضيبل

 ز- 000550555ضيبل

ضطوت ٟٔسا زاضايی ٞاي ذٛز ضا تٝ ضٚش ٔجٕٛع سٙٛات ٔستّٟه ٔی وٙس ٚ اضظش ٔاضیٗ آالت ايٗ 201-



 ضطوت

ضياَ است ٔا٘سٜ 5.000.000ساَ ٔی تاضس ٚ اضظش اسماغ آٖ 10ضياَ است ٚ ػٕط ٔفیس آٖ 60.000.000

 استٟالن

 ا٘ثاضتٝ زض پاياٖ ساَ چٟاضْ تٝ چٝ ٔثّغی است ؟

 ضيبل2.000.000 -الف

 ة- 005550555ضيبل

 د- 005550555ضيبل

 ز- 005550555ضيبل

ضياَ ٚ تاتت ٞعيٙٝ حُٕ ٚ 400.000تٝ تٟاي ٘سیٝ زض صٛضتی وٝ ضطوت آٚاي اتحاز تجٟیعات ذٛز ضا 202-

 ضاٜ

ضياَ تاضس تجٟیعات زض 350.000ضياَ پطزاذت ٕ٘ايس ٚ لاتُ شوط است تٟاي ٘مس زاضايی 10.000ا٘ساظي 

 تٝ چٝ تٟايی حثت ٔی ٌطزز؟ زفاتط ضطوت

 ضيبل400.000 -الف

 ة- 0050555ضيبل

 د- 0050555ضيبل

 ز- 0050555ضيبل

 اع ضا ٔی تٛاٖ جعء .............ٔحسٛب ٕ٘ٛز ؟ظٔیٗ ٚ حك االذتط203-

 زاضايي حبثت هطَْز -زاضايي حبثت هطَْز  -الف

 زاضايي جبضي هطَْز -زاضايي جبضي هطَْز  -ة

 زاضايي غيط جبضي ًبهطَْز -زاضايي غيط جبضي هطَْز  -د

 زاضايي حبثت هطَْز -زاضايي حبثت ًب هطَْز  -ز

 پصيط است ؟اظ زاضايی ٞاي ظيط وساْ ٘مصاٖ 204-

 سبذتوبى -الف



 ظهيي -ة

 هؼبزى -د

 هبضيي آالت -ز

 وسأیه اظ ٔٛاضز ظيط جعء ٚيژٌی ٞاي سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست ٔحسٛب ٕ٘ی ٌطزز؟205-

 ػسم هحسٍزيت ثطاي اًتمبل -الف

 زاضاي هٌبفغ هي ثبضس -ة

 ثِ لػس ًگِ زاضي ذطيساضي هي ضًَس -د

 هؼوَال ثي ًبم ّستٌس -ز

أیه اظ ضطايػ ظيط ٕٔىٗ است اضظش تاظاض ٔثٙايی تطاي اضظياتی اضظش جاضي سطٔايٝ تط اساس وس206-

 ٌصاضي

 وٛتاٜ ٔست زض اٚضاق تٟازاض تٝ واض ٌطفتٝ ضٛز ؟

 لػس هسيطيت زض ضاثغِ ثب ًگْساضي اٍضاق ثْبزاض ثطاي هستي ووتط اظ يه سبل -الف

 اظ سطهبيِ گصاضي ّب ووتط ثبضس اضظش ثبظاض هجوَػِ سطهبيِ گصاضي اظ ثْبي توبم ضسُ ّط يه -ة

 اضظش ثبظاض ثبيس تمطيجب هسبٍي ثْبي توبم ضسُ هجوَػِ سطهبيِ گصاضي ثبضس -د

اضظش ثبظاض هجوَػِ سطهبيِ گصاضي زض اٍضاق ثْبزاض ثبيس ووتط اظ ثْبي توبم ضسُ ول ايي هجوَػِ سطهبيِ گصاضي  -ز

 ثبضس

اِی وٝ لثال تٝ ػٙٛاٖ سطٔايٝ ٌصاضي تٝ ٔثّغ ضي10.000تطي اٚضاق لطظٝ 100ضطوت آِفا تؼساز 207-

 ضيا1.020.000َ

ضياَ ٘یع تاتت واض ٌعاض 40.000ضياَ تفطٚضس ٚ ٔثّغ 10.400تٝ لیٕت ٞط ٚضلٝ 8.30ذطيساضي ٕ٘ٛز ضا زض 

 ضٚيساز تطاتط است تا ؟ ظپطزاذت ٕ٘ايس سٛز ٚظياٖ ٘اضی اظ ا٘مسا

 ضيبل ظيبى20.000 -الف

 ضيبل سَز20.000 -ة

 ضيبل سَز40.000 -د



 ضيبل سَز40.000 -ز

ضطوت تتا تا تٛجٝ تٝ ٔثّغ پَٛ ٘مس ٔٛجٛز زض ضطوت تصٕیٓ ٌطفتٝ است الساْ تٝ سطٔايٝ ٌصاضي 208-

ضياَ ذطيساضي 2.000ضياِی ضطوت تعضٌٕٟط ضا تٝ ٔثّغ 1.200تطي سٟاْ 2.000ٔست ٕ٘ايس تٙاتطايٗ  وٛتاٜ

اِی ضطوت پٛيا ضا ذطيساضي وطزٜ است ايٗ ضطوت ضي1.500تطي اٚضاق لطظٝ 1.000ٕٞچٙیٗ وطزٜ است ٚ

 زض أساَ تٝ چٝ ٔثّغ

 پَٛ ٘مس ضا زض سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست ٔٛضز استفازٜ لطاض زازٜ است ؟

 ضيبل4.560.000 -الف

 ة- 000550555ضيبل

 د- 000550555ضيبل

 ز- 005050555ضيبل

ذطيساضي ضٛز وساْ ٌعيٙٝ زض ٔٛضز  چٙا٘چٝ اٚضاق لطظٝ وٛتاٜ ٔست تیٗ تاضيد ٞاي پطزاذت تٟط209ٜ-

 تٟطٜ

 زضيافتٙی صسق ٔی وٙس ؟

 ثْطُ زضيبفتٌي جعء ثْبي توبم ضسُ اٍضاق لطضِ هحسَة ًوي ضَز ٍ ثسّىبض هي گطزز -الف

 ثْطُ زضيبفتٌي ثِ غَضت هجعا هحبسجِ هي ضَز ٍ ثستبًىبض هي ضَز -ة

 ضَزثْطُ زضيبفتٌي اظ ثْبي توبم ضسُ وسط هي ضَز ثستبوبض هي  -د

 ثْطُ زضيبفتٌي ثِ هجلغ پطزاذتٌي اضبفغ هي ضَز ثسّىبض هي ضَز -ز

 جايٍاٜ سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست ٚ تّٙس ٔست زض تطاظ ٘أٝ تٝ چٝ صٛضت است ؟210-

 سطهبيِ گصاضي وَتبُ هست ثيي زاضايي جبضي ٍ حبثت ٍ سطهبيِ گصاضي ثلٌس هست ثؼس اظ زاضايي جبضي -الف

 هست زض ضزيف زاضايي جبضي ٍ سطهبيِ وصاضي ثلٌس هست ثؼس اظ زاضايي ًب هطَْزسطهبيِ گصاضي وَتبُ  -ة

 سطهبيِ گصاضي وَتبُ هست ثيي زاضايي جبضي ٍ حبثت ٍ سطهبيِ گصاضي ثلٌس هست زض ضزيف زاضايي جبضي -د

 سطهبيِ گصاضي وَتبُ هست زض ضزيف زاضايي جبضي ٍ سطهبيِ گصاضي ثلٌس ثيي زاضايي غيط جبضي -ز

عايص لیٕت سٟاْ زض تاظاض ضا زض زفاتط ٘طاٖ ٕ٘ی زٞیٓ ِٚی واٞص لیٕت سٟاْ زض تاظاض ضا ٘طاٖ اف211-



 ا٘جاْ ايٗ ػُٕ ضػايت وساْ يه اظ اصَٛ اصّی حساتساضي است ؟ ٔی زٞیٓ

 اغل تفىيه ضرػيت -الف

 اغل تحمك زض آهس -ة

 اغل افطبء -د

 اغل هحبفظِ وبضي -ز

ساِٝ ٚ 5ٚضلٝ لطظٝ 10جٟت تأیٗ ٔاِی فؼاِیت ٞاي ذٛز 0...0006ضطوت سٟأی تیجاض زض تاضيد 212-

 سٛز

ٔاٜ يه تاض پط زاذت 6ضياَ ٔٙتطط وطز تٟطٜ اٚضاق لطظٝ ٞط 100.000تٝ لیٕت اسٕی ٞط ٚضلٝ 0.08ساال٘ٝ 

 ٔی ٌطزز

 وساْ است ؟11.1حثت ٔطتٛغ تٝ ضٚيساز 

 050555زض آهس ثْطُ 050555ثبًه 11.1 - -الف

 00000طُ پط زاذتٌي اٍضاق لطضِ ث13333ّْعيٌِ ثْطُ  -ة

 050555ثبًه 40.000ّعيٌِ ثْطُ  -د

 00000زض آهس ثْطُ 13333ثبًه  -ز

ٍٞٙأی وٝ اٚضاق لطظٝ تیٗ زٚ تاضيد پطزاذت تٟطٜ ذطيساضي ٔی ضٛز تٟطٜ تحمك يافتٝ تا تاضيد 213-

 ذطيس

 ؟............

 اظ حسبة زض آهس ثْطُ وسط هي گطزز -الف

 ثْطُ هٌظَض هي ضَزثِ حسبة ّعيٌِ  -ة

 ثِ حسبة ثْطُ زضيبفتي ثسّىبض هي ضَز -د

 جع ثْبي توبم ضسُ هحسَة هي ضَز -ز

اؼالػات ٔطتٛغ تٝ يىی اظ الالْ سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست ضطوت اِف تٝ ضطح ظيط است تٟاي تٕاْ 214-

 ضسٜ



ظش جايٍعيٙی ضياَ ٚ اض205.000ضياَ ٚ ذاِص اضظش تاظيافتٙی 15.000ضياَ سٛز ٔتؼاضف 235.000

 ضياَ تا195.000

تٛجٝ تٝ اؼالػات زازٜ ضسٜ سطٔايٝ ٌصاضي فٛق تط اساس لاػسٜ اضظياتی الُ تٟاي تٕاْ ضسٜ تا لیٕت تاظاض 

 تٝ چٝ

 ٔثّغی تايس زض صٛضت ٞاي ٔاِی ا٘ؼىاس ياتس ؟

 ضيبل190.000 -الف

 ة- 0000555ضيبل

 د- 0000555ضيبل

 ز- 0500555ضيبل

ضياَ 150.000ٔاضیٗ ساظاٖ سٟاْ ػازي فٛالز واضاٖ ضا تٝ ٔثّغ 1395زض اَٚ فطٚضزيٗ ساَ 215-

 ذطيساضي ٕ٘ٛز

ٔاضیٗ 95/12/29ضياَ ٌعاضش ٔی وٙس زض تطاظ ٘أٝ 130.000ٔثّغ 1396سٛز ٚيژٜ فٛالز واضاٖ تطاي ساَ 

 ساظاٖ

 حساب سطٔايٝ ٌصاضي تٝ چٝ ٔثّغی ٌعاضش ٔی وٙس ؟

 ضيبل140.000 -الف

 ة- 0050555ضيبل

 د- 0000555ضيبل

 ز- 0000055ضيبل

زض زست است وساْ ٌعيٙٝ تطتیة 95.12.29اؼالػات ظيط زض تٟیٝ تطاظ ٘أٝ ضطوت آساٖ زض تاضيد 216-

 زضستی

 (اظ ايٗ ٔٛاضز ضا زض تطاظ ٘ا ٔٝ ايٗ ضطوت ٘طاٖ ٔی زٞس ؟) اظ ضاست تٝ چپ

 سبيط زاضايي ّب4-هبضيي آالت 3سطهبيِ گصاضي زض اٍضاق لطضِ 2-احبحِ 1-

 الف- 4،3،1،2



 ة- 3،2،1،4

 د- 4،2،3،1

 ز- 4،1،3،2

سطٔايٝ ٌصاضي وٛتاٜ ٔست زض سٟاْ ضطوت ٞا ي ٔرتّف زض تطاظ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ تٝ ػٙٛاٖ يه 217-

 زض ؼثمٝ ........زض تطاظ ٘أٝ حثت ٔی ضٛز ؟........ ٚ

 زاضايي حبثت -زاضايي  -الف

 زاضايي جبضي -زاضايي  -ة

 يسبيط زاضاي -زاضايي  -د

 ثسّي ثلٌس هست -ثسّي  -ز

 وساْ ٌعيٙٝ ٘حٜٛ ٌعاضش تسٞی احتٕاِی ضا ٘طاٖ ٔی زٞس؟218-

 اظ عطيك هتي غَضت سَز ٍظيبى -الف

 اظ عطيك تطاظًبهِ -ة

 اظ عطيك يبززاضت ّبي ّوطاُ غَضت ّبي هبلي -د

 اظ عطيك تطاظًبهِ ٍ يبززاضت -ز

 ُ صٛضت ٞاي ٔاِی ٕ٘ی تاضٙس ؟وساْ ٌعيٙٝ ظيط اظ استفازٜ وٙٙسٌاٖ تجعيٝ ٚ تحّی219-

 ثَضس اٍضاق ثْبزاض -الف

 وسبًي وِ هيرَاٌّس سطهبيِ گصاضي وٌٌس -ة

 هسئَليي غٌسٍق -د

 زٍلت -ز

 زض تٟیٝ سٛز يا ظياٖ يه ٔٛسسٝ تاظضٌا٘ی وساْ ٌعيٙٝ ظيط اظ سٛز ٘ا ذاِص وسط ٕ٘ی ضٛز ؟220-

 ّعيٌِ حول وبالي ذطيساضي ضسُ -الف

 ش ضفتِّعيٌِ حول وبالي فطٍ -ة

 ّعيٌِ هلعٍهبت -د



 ّعيٌِ اجبضُ سبذتوبى -ز

 وساْ ٌعيٙٝ زض اضتثاغ تا ٔؼٙاي سايط زاضايی ٞا صحیح است ؟221-

ّط گبُ هَ سسِ زاضايي زاضتِ ثبضس وِ ًتَاًس زض ضاثغِ زاضايي جبضي ٍ غيط جبضي لطاض زّس اظ ػٌَاى سبيط زاضايي  -الف

 ّب

 استفبزُ هي وٌس

 طَْز هخل سطلفلي ٍ حك اذتطاع جعء سبيط زاضايي ّب هَسسِ ذسهبتي ّستٌسّوِ زاضايي ّبي ًب ه -ة

 ايي زاضايي ّب ًطبى زٌّسُ حمَق لبًًَي يبزض اضتجبط التػبزي ذبظ ّستٌس وِ ٍجَز فيعيىي ًساضًس -د

 طزايي زاضايي ّب الالم هطَْز ثب ػوطي عَالًي ّستٌس وِ زض جطيبى ػوليبت هَسسِ هَضز استفبزُ لطاض هي گي -ز

حساب سايط زض آٔس ٞا ٚ سايط ٞعيٙٝ ٞا زض وساْ ترص اظ صٛضت سٛز ٚظياٖ ٔٛسسات تاظضٌا٘ی ٚاضز 222-

 ضٛز ؟ ٔی

هجلغ سبيط ّعيٌِ ّب ثؼس اظ تْيِ هجلغ ّعيٌِ ّب ي ػوَهي حجت هي ضَز ٍ هجلغ سبيط زض آهس ّب ثب ول زض آهس  -الف

 ضسُ ٍ سپس سَز ًب ذبلع ثِ زست هي آيس فطٍش جوغ

 ؼس اظ تْيِ سَز ٍيژُ ػوليبتي زض آهس ّب اضبفِ ٍ جوغ سبيط ّعيٌِ ّب اظ سَز ٍيژُ وسط ٍ سپس سَز ٍيژُ ثِث -ة

 زست هي آيس

 ّط زٍ حسبة اظ ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ وسط ضسُ ٍ زض ًْبيت سَز ٍيژُ زٍضُ اي ثِ زست هي آيس -د

توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ ضا وبّص زازُ ٍ زض  ّط زٍ حسبة اظ فطٍش ذبلع وسط ضسُ ٍ سپس هجلغ ثْبي -ز

 ثِ زست هي آيسًْبيت سَز

 وساْ ٌعيٙٝ ٕ٘اياٍ٘ط صٛضت ٞاي ٔاِی اساسی زض ٔٛسسات ٚ ضطوت ٞاي تاظضٌا٘ی ٔی پطزاظز ؟223-

 جبهغ -تطاظ ًبهِ  -غَضت سَز ٍظيبى  -الف

 وبضثطي -تطاظ آظهبيطي  -تطاظ ًبهِ  -سطهبيِ  -ة

 تطاظ ًبهِ -طاظ آظهبيطي ت -سَز ٍ ظيبى  -د

 سطهبيِ -تطاظ ًبهِ  -سَز ٍ ظيبى  -وبض ثطي  -ز

 تطاظ ٘أٝ زض ٔٛسسات تاظضٌا٘ی تٝ صٛضت .......تٟیٝ ٔی ضٛز ؟224-



 ذالغِ ثٌسي ضسُ -الف

 عجمِ ثٌسي ضسُ -ة

 تلريع ضسُ -د

 گستطزُ -ز

 ؟ زاضايی ٞازض تطاظ ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ تٝ چٙس زستٝ تمسیٓ ٔی ضٛ٘س225-

 زستِ :زاضايي ّب1 -الف

 زستِ : جبضي ٍ غيط جبضي2 -ة

 سبيط زاضايي ّب -حبثت  -زستِ :جبضي 3 -د

 ثلٌس هست -وَتبُ هست  -سبيط زاضايي ّب  -حبثت  -زستِ : جبضي 5 -ز

 وساْ يه اظ حساتٟاي ظيط جعء تسٞی ٞا زض تطاظ ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ ٕ٘ی تاضس ؟226-

 پيص پطزاذت اجبضُ -الف

 پيص زضيبفت اجبضُ -ة

 اجبضُ پطزاذتٌي -د

 ٍام زضيبفتي -ز

 وسأیه اظ حساتٟاي ظيط جعء تسٞی ٞاي جاضي زض تطاظ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ است ؟227-

 پيص پطزاذتْب -الف

 اٍضاق لطضِ -ة

 اضبفِ ثطزاضت ثبًىي -د

 ٍام ثبًىي ثلٌس هست -ز

 ياٖ ............. ٔی ٌطزز؟تفاظُ ٞعيٙٝ ٞا ٚ زض آٔس ٞاي غیط ػّٕیاتی تٝ سٛز ٚ ظ228-

 اضبفِ -الف

 وسط -ة

 اضبفِ ٍ وسط -د



 ثي تبحيط -ز

 وسأیه اظ زض آٔس ٞاي ظيط زض آٔس غیط ػّٕیاتی ٔٛسسٝ تاظضٌا٘ی است ؟229-

 زض آهس حك العحوِ ثبثت ثبظاضيبثي -الف

 زض آهس حبغل اظ فطٍش -ة

 زض آهس سَز سْبم -د

 زض آهس سْبم ذبلع -ز

 ٔٛسسات تاظضٌا٘ی تٝ صٛضت .......تٟیٝ ٔی ضٛز ؟ سٛز ٚظياٖ زض230-

 ذالغِ ثٌسي ضسُ -الف

 گعاضضي ٍ زٍضُ اي -ة

 تلريع ضسُ -د

 گستطزُ -ز

 صٛضت سٛز ٚ ظياٖ اظ چٝ لسٕت ٞاي تطىیُ ضسٜ است وساْ ٌعيٙٝ صحیح ٔی تاضس؟231-

 يبتسَز ٍظيبى لجل اظ وسط هبل -سَز ٍظيبى ذبلع  -سَز ٍظيبى حبغل اظ ػوليبت  -الف

 سَز ٍظيبى لجل اظ وسط هبليبت -سَز ٍظيبى ذبلع  -سَز ٍظيبى حبغل اظ ػوليبت غيط هتطلجِ  -ة

 سَز ٍظيبى لجل اظ وسط هبليبت -سَز ٍظيبى ػوليبتي  -سَز ٍظيبى ًب ذبلع  -د

 سَز ٍظيبى ػوليبتي -سَز ٍظيبى حبغل اظ ػوليبت غيط هتطلجِ  -سَز ٍظيبى ذبلع  -ز

 ٛضز ترص ٞعيٙٝ ٞاي ػّٕیاتی زض سٛز ٚظياٖ ٔٛسسات تجاضي صحیح است ؟وساْ ٌعيٙٝ زض 232ٔ-

 ّعيٌِ ّبي غيط ػوليبتي -ّعيٌِ ّبي ػوليبتي  -الف

 ّعيٌِ ّبي ازاضي تطىيالتي -ّعيٌِ ّبي تَظيغ ٍ فطٍش  -ة

 ّعيٌِ ّبي تَظيغ ٍ فطٍش -ّعيٌِ ّبي ػوليبتي  -د

 ّعيٌِ ّبي ازاضي تطىيالتي -ّعيٌِ ّبي ػوليبتي  -ز

 ٔؼٙاي زاضايی جاضي زض تطاظ ٘أٝ وساْ ٌعيٙٝ است ؟233-

 زاضايي وِ ضست جطيبى ٍضٍز ٍ ذطٍد ٍجِ ًمس ثط آى ووتط است -الف



 زاضايي وِ ضطوت جْت زاز ٍستس زض زٍضُ جبضي وست ًوَزُ است -ة

 زاضايي وِ ضست احط گصاضي ثبالي ضٍي سَزضطوت ضا زاضا است -د

 ِ ًمس زض زٍضُ جبضي تْيِ ضسُ استزاضايي وِ غطف تجسيل ثِ ٍج -ز

 وساْ ٌعيٙٝ تؼطيف ٔراضد ا٘تماِی تٝ زٚضٜ آتی است ؟234-

 هربضجي وِ ثطاي وست سَز زض آيٌسُ غطف هي ضَز -الف

 هربضجي وِ ٍلَع آًْب هلعم ثِ ايجبز زض آهس زض زٍضُ جبضي است -ة

 هربضجي وِ ضٍي سَز ضطوت تبحيطات همغؼي زاضز -د

 ايجبز هٌفؼت زض زٍضُ ّبي آتي غطف هي ضَز هربضجي وِ ثطاي -ز

 ٕ٘ايص اذتالف لیٕت زاضايی ٞاي تٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ ٚ اضظش ضٚظ زض تطاظ٘أٝ تٝ چٝ صٛضت است ؟235-

 ثِ ػٌَاى تَضيحي يب ظيط ًَيس زض يبززاضت ّبي هبلي تطاظ ًبهِ افطبء هي ضَز -الف

 ي ّب احط زاضزثِ غَضت يه حسبة وبٌّسُ زض تطاظًبهِ ثط ضٍي زاضاي -ة

 تطاظ ًبهِ ثِ ليوت توبم ضسُ تبضيري است ٍ اضظش ضٍظ ضٍي آى ّيچ احطي ًساضز -د

 ثْبي ليوت زاضايي ّب ثب اضظش ضٍظ آًْب زض تطاظ ًبهِ جبثجب هي ضَز -ز

 سطٔايٝ زض تطاظ٘أٝ پاياٖ ساَ تٝ چٝ صٛضت ٌعاضش ٔی ضٛز ؟236-

 هجلغ سطهبيِ اي وِ ضطوت افتتبح ضسُ است -الف

 هجلغ سطهبيِ اي وِ ضطوت افتتبح ضسُ است ثب اضبفِ ضسى سطهبيِ هجسز ٍ ثب وسط پطزاذت غبحت هَسسِ -ة

 هجلغ سطهبيِ افتتبحيِ ضطوت ثب اضبفِ ضسى سَز هَسسِ لجل اظ وس هبليبت -د

 س اظهجلغ سطهبيِ افتتبحيِ ضطوت ثب اضبفِ ضسى سطهبيِ گصاضي هجسز ٍ وسط ضسى ثطزاضت ٍ اضبفِ ضسى سَز پ -ز

 وسط هبليبت

ضطوت پٛيا تصٕیٓ ٌطفتٝ است ضٚش استٟالن زاضايی حاتت ضا تؼسيُ وٙس ٚ يا ايٗ تصٕیٓ ٞعيٙٝ 237-

 استٟالن

ضياَ افعايص پیسا وطزٜ است ايٗ تغییط چٝ احطي ضٚي صٛضت 200.000ساَ جسيس ٘سثت تٝ ساَ لثُ 

 حساب سٛز



 ٚظياٖ ٚ تطاظ ٘أٝ ضطوت زاضز ؟

 وبّص سَز -يي حبثت افعايص جوغ زاضا -الف

 افعايص سَز-افعايص جوغ زاضايي حبثت  -ة

 افعايص سَز-وبّص جوغ زاضايي حبثت  -د

 وبّص سَز -وبّص جوغ زاضايي حبثت  -ز

 زض زست است ؟1396.12.29اؼالػات ظيط اظ ضطوت ٔیٙٛ زض تاضيد 238-

 ضيبل ًطخ10.000آهس سطهبيِ گصاضي ضيبل زض 30.000ضيبل ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 70.000زض آهس فطٍش 

 است سَز لجل اظ وسط هبليبت چِ هجلغ است ؟25%هبليبت 

 ضيبل50.000 -الف

 ضيبل34.500 -ة

 ضيبل35.500 -د

 ضيبل70.000 -ز

 زض زست است ؟1396.12.29اؼالػات ظيط اظ ضطوت ٔیٙٛ زض تاضيد 239-

ضيبل 10.000ضيبل زض آهس سطهبيِ گصاضي 30.000ضيبل ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 70.000زض آهس فطٍش 

 است سَز ثؼس اظ وسط هبليبت چِ هجلغ است ؟25%ضيبل ًطخ هبليبت 4.000اظ آتص سَظي  ظيبى ًبضي

 ضيبل50.000 -الف

 ضيبل37.500 -ة

 ضيبل050555 -د

 ضيبل34.500 -ز

 ؟ تغییط زض ٔیعاٖ زض صس شذیطٜ ٔؽاِثات ٔطىٛن اِٛصَٛ يه ٘ٛع ..........است240-

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -الف

 تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي -ة

 تغييط زض ضرػيت حسبثساضي -د



 ثِ ػلت اغل حجبت ضٍيِ هجبظ ثِ تغييط ًيستين -ز

اٌط تطریص تیٗ تغییط زض ضٚيٝ حساتساضي ٚ تغییط زض تط آٚضز حساتساضي تسیاض ٔطىُ تٛز زض چٙیٗ 241-

 حاِتی

 اٖ ....... تّمی ٌطزز ٚ تٝ ٌٛ٘ٝ ٔٙاسثی افطاء ضٛز ؟تغییط ٔٛضز ٘ظط تايس تٝ ػٙٛ

 تغييط زضضٍيِ حسبثساضي -الف

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -ة

 تغييط زض ضرػيت حسبثسا -د

 تغييط حسبة ثسٍى شوط ًَع آى -ز

 تغییط زض تط آٚضز ػٕط ٔفیس يه زاضايی تط ٞعيٙٝ استٟالن ......... تاحیط زاضز ؟242-

 زٍضُ جبضي -الف

 زٍضُ آتي -ة

 زٍضُ جبضي ٍ زٍضُ ّبي آتي ثبليوبًسُ اظ ػوط هفيس زاضايي -د

 زٍضُ گصضتِ -ز

تغییط ٘ازضست يا ٘ازيسٜ ٌطفتٗ ٚالؼیت ٞاي ٔٛجٛز زض ظٔاٖ تٟیٝ صٛضت ٞاي ٔاِی يه ٘ٛع 243-

 .........است ؟

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -الف

 تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي -ة

 حسبثساضي تغييط زض ضرػيت -د

 اضتجبُ حسبثساضي -ز

 اضايٝ صٛضت ٞاي ٔاِی تّفیمی تٝ جاي صٛضت ٞاي جساٌا٘ٝ ٞط ٚاحس ......... است ؟244-

 تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي -الف

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساض ي -ة

 تغييط زض ضرػيت حسبثسا ضي -د



 اضتجبُ حسبثساضي -ز

 ٛع تغییطي ٞستٙس ؟تغییطات ظيط تٝ تطتیة اظ ضاست تٝ چپ چٝ 245٘-

 تغييط زضزض غس شذيطُ م0م -ضٍضْبي ضٌبسبيي زض آهس  -تغييط اضظش اسمبط يه زاضايي 

 تغييط زض ضرػيت حسبثساضي -تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي -تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -الف

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي-تغييط زض ضرػيت حسبثساضي  -تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي  -ة

 تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي -تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -تغييط زض ضرػيت حسبثساضي  -د

 تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي-تغييط زض ضٍيِ حسبثساضي  -تغييط زض ثط آٍضز حسبثساضي -ز

 وساْ ٌعيٙٝ جعء اصَٛ ٔحسٚز وٙٙسٜ حساتساضي ٔی تاضس ؟246-

 اغل افطبء -الف

 (اغل هحبفظِ وبضي )احتيبط -ة

 اغل تحمك -د

 فطؼ تؼْسي -ز

اٌط زض زٚضٜ جاضي اضتثاٞات ٔطتٛغ تٝ صٛضتٟاي ٔاِی ٌصضتٝ وطف ٌطزز ٚ اضتثاٞات تا إٞیت 247-

 تاضس

 ؟.........

 ثبيس اضلبم غَضتْبي هبلي سبلْبي لجل اضايِ هجسز گطز ز -الف

 زض غَضت سَز ٍظيبى زٍضُ جبضي هٌظَض ضَز -ة

 ذٌخي گطزز اظ عطيك حجت هؼىَس احط اضتجبُ -د

 اظ عطيك حجتْبي غحيح اضتجبُ اغالح ضَز -ز

 اٌط اضتثاٜ زض ٕٞاٖ زٚضٜ اي وٝ تٝ ٚلٛع پیٛستٝ وطف ٌطزز..............؟248-

 ثبيس اضلبم غَضتْبي هبلي سبل ّبي لجل اضايِ هجسز گطزز -الف

 زض غَضت سَز ظيبى زٍضُ جبضي هٌظَض ضَز -ة

 جبم حجت غحيح هؼبهلِ اًجبم گيط زا ظ عطيك حجت هؼىَس ذٌخي ٍ سپس اً -د



 فمظ ثبيس زض يبززاضت ّبي تَضيحي افطب گطزز -ز

اٌط زض زٚضٜ جاضي اضتثاٞات ٔطتٛغ تٝ صٛضتٟاي ٔاِی ٌصضتٝ وطف ٌطزز ٚ اضتثاٞات تی إٞیت 249-

 ؟............تاضس

 ثبيس اضلبم غَضتْبي هبلي سبل ّبي لجل اضايِ هجسز گطزز -الف

 بى زٍضُ جبضي هٌظَض ضَززض غَضت سَز ظي -ة

 اظ عطيك حجت هؼىَس احط اضتجبّبت ذٌخي گطز ز -د

 اظ عطيك حجتْبي غحيح اضتجبُ اغالح ضَز -ز

تٟیٝ صٛضت ٞاي ٔاِی ساال٘ٝ زض يه ٚاحس التصازي تط اساس ......... ٚؼثمٝ تٙسي زاضايی ٞا ٚ تسٞی 250-

 .. ا٘جاْ ٔی ضٛز ؟تطاظ ٘أٝ تٝ ػٙٛاٖ جاضي ٚ غیط جاضي تط اساس ....ٞا زض

 فطؼ زٍضُ هبلي -فطؼ تفىيه ضرػيت  -الف

 فطؼ تساٍم فؼبليت -فطؼ زٍضُ هبلي  -ة

 فطؼ ٍاحس اًساظُ گيطي -فطؼ تساٍم فؼبليت  -د

 فطؼ تساٍم فؼبليت -فطؼ تفىيه ضرػيت  -ز

 ی ضٛز ؟ظٕا٘ت ٘أٝ زضيافتی ٚ چىٟاي تعٕیٙی زض ياززاضتٟاي ٕٞطاٜ صٛضتٟاي ٔاِی چٍٛ٘ٝ اضائٝ 251ٔ-

 حسبة ّبي زضيبفتٌي -الف

 حسبة ّبي اًتظبهي -ة

 حسبة ّبي پطزاذتٌي -د

 اسٌبز زضيبفتٌي -ز

 وسأیه اظ حساب ٞاي ظيط جعء تسٞی ٞاي تّٙس ٔست ٔحسٛب ٔی ضٛز ؟252-

 شذيطُ هبليبت ثط زض آهس -الف

 شذيطُ هعايبي پبيبى ذسهت -ة

 پيص زضيبفت اظ هطتطيبى -د

 بلي زضيبفتيحػجِ جبضي تسْيالت ه -ز



 زاضايی ٞاي ٘أطٟٛز زض تطاظ ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ زض وساْ ؼثمٝ اظ زاضايی ٞا لطاض ٔی ٌیط٘س ؟253-

 زاضايي ّبي جبضي -الف

 زاضايي ّبي آتي -ة

 سطهبيِ گصاضي ّبي ثلٌس هست -د

 زاضايي ّبي غيط جبضي -ز

ٖ فؼاِیت ٞاي ٔٛسسٝ ٔٙفؼتی ضا تٝ ػثاضت ) الالٔی وٝ ػیٙیت ٘ساض٘س ِٚی زض آيٙسٜ ٘عزيه زض جطيا254-

 ٕٞطاٜ

 زاض٘س ( ٔؼطف وساْ ٌعيٙٝ ٔی تاضس ؟

 زاضايي ّبي حبثت -الف

 زاضايي ّبي جبضي -ة

 زاضايي ّبي غيط جبضي -د

 زاضايي ّبي ًب هطَْز -ز

 اظ ٔطرصات زاضايی ٞاي حاتت ٘ا ٔطٟٛز وسأٙس ؟255-

 ػسم اذتػبظ ثطاي فطٍش -الف

 ػوط ثيص اظ يه سبل -ة

 استْالن ًب پصيطي آًْب -د

 استْالن پصيطًس ٍ ػوط ثب زٍام ٍ ػسم اذتػبظ ثطاي فطٍش -ز

 حك اِٙطط ٚ حك اِتاِیف جعء وساْ ؼثمٝ اظ حساب ٞايی زاضايی ٞاست ؟256-

 زاضايي ّبي ًب هطَْز -الف

 زاضايي ّبي حبثت هطَْز -ة

 زاضايي ّبي هتغيط -د

 زاضايي ّبي سطهبيِ اي -ز

ٔیّیٖٛ ضياَ 12ٔیّیٖٛ تٗ شغاَ اظ ٔؼس٘ی وٝ تٟاي تٕاْ ضسٜ آٖ 20تظاض زاضز وٝ ضطوت ّٔىٛتی ا257٘-



ٔیّیٖٛ 2است استرطاد ٕ٘ايس اٌط اضظش تالی ٔا٘سٜ ٔؼسٖ صفط زض ٘ظط ٌطفتٝ ضٛز .تا ايٗ فطض وٝ  تٛزٜ

 استرطاد ٚ فطٚذتٝ ضٛز حثت تٟی ضسٖ تٝ چٝ صٛضت ذٛاٞس تٛز ؟ تٗ شغاَ

 ضيبل ثسّىبض هي ضَز2.000.000 (الن هٌبثغ عجيؼياستْالن اًجبضتِ ) استْ -الف

 ضيبل ثستبًىبض هي ضَز1.200.000 ( ّعيٌِ ًمػبى )استْالن هٌبثغ عجيؼي -ة

 ضيبل ثسّىبض هي ضَز1.200.000ّعيٌِ ًمػبى  -د

 ضيبل ثستبًىبض هي ضَز2.000.000استْالن اًجبضتِ هٌبثغ عجيؼي  -ز

 وساْ ٌعيٙٝ ٘ازضست است ؟258-

 ًبهطَْز وِ زاضاي ػوط هحسٍز است ثبيس هستْله ضَز زاضايي -الف

 سبل ثبضس20زٍضُ اًمضبء )استْالن ( زاضايي ًب هطَْز ًوي تَاًس ثيص اظ  -ة

 سطلفلي تٌْب ٌّگبم ذطيس اظ ٍاحس تجبضي زيگط ايجبز ٍ حجت هي ضَز -د

بهي وِ هٌجط ثِ حك اهتيبظي ّعيٌِ تحمك ٍ تَسؼِ ٌّگبم ٍلَع ثِ ّعيٌِ ّبي زٍضُ هٌظَض هي ضَز ثِ جعء ٌّگ -ز

 ضًَس

 اضظش ػالئٓ تجاضي جعء زاضايی ٞاي غیط جاضي ........ٚ......ٔی تاضس ؟259-

 اسْالن پصيط -ًبهطَْز  -الف

 استْالن ًب پصيط -ًبهطَْز  -ة

 استْالن پصيط -هطَْز  -د

 استْالن ًبپصيط -هطَز  -ز

 وساْ ٌعيٙٝ صحیح است؟260-

ًب هطَْز فبلس هبّيت تجبضي ثبضٌس تٌْب ثبيس زض يبززاضت ّبي غَضت ّبي هبلي افطبء  ٌّگبهي وِ زاضايي ّبي -الف

 ضًَس

 سطلفلي ثبيس ثِ ػٌَاى حسبة هتمبثل زض ثرص حمَق غبحجبى سْبم گعاضش ضَز -ة

هي تَاى جوغ سطفػل ّبي هْن زاضايي ّب ضا زض تطاظ ًبهِ ًطبى زاز ٍجعئيبت زاضايي ضا زض يبززاضت ّبي ّوطاُ  -د

 غَضت



 هبلي افطب ًوَز

زاضايي ّبي ًب هطَْز ، زاضايي ّب حبثت ٍ هٌبثغ عجيؼي هؼوَال ازغبم ضسُ ٍ زض ثرص زاضايي ّبي حبثت هطَْز  -ز

 ًطبى زازُ

 هي ضَز

 سطلفّی جعء وساْ ؼثمٝ اظ حساب ٞاي زاضايی است ؟261-

 زاضايي ّبي حبثت ًب هطَْز -الف

 زاضايي ّبي سطهبيِ اي -ة

 ت هطَْززاضايي حبث -د

 سبيط زاضايي ّب -ز

زض ؼثمٝ تٙسي حساب ٞا زض تطاظ ٘أٝ حساب حك االٔتیاظ جعء وساْ يه اظ ؼثمات حساب ٞاي ظيط 262-

 است ؟

 ّعيٌِ ّبي هتفطلِ -الف

 زاضايي جبضي -ة

 ثسّي جبضي -د

 زاضايي غيط جبضي ًب هطَْز -ز

 تاضس ؟وسأیه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط زاضايی غیط جاضي ٘ا ٔطٟٛز ٕ٘ی 263-

 حك االهتيبظ -الف

 حك االذتطاع -ة

 حك الىطف -د

 حك الَوبلِ -ز

 ظٔیٗ وطاٚضظي ٚ ٔؼازٖ جعء وسأیه اظ ٌطٜٚ حساتٟا ٔی تاضس ؟264-

 زاضايي غيط جبضي هطَْز ًمػبى پصيط -زاضايي غيط جبضي هطَْز استْالن پصيط  -الف

 َْززاضايي ًب هط -زاضايي غيط جبضي ًب هطَْز استْالن پصيط  -ة



 زاضايي هطَْز استْالن پصيط -زاضايي غيط جبضي ًبهطَْز استْالن پصيط  -د

 زاضايي ًب هطَْز استْالن پصيط -زاضايي غيط جبضي هطَْز استْالن ًب پصيط  -ز

 وساْ ٌعيٙٝ زض ٔٛضز زاضايیٟا غیط جاضي ٘أطٟٛز صحیح ٘یست ؟265-

 ذظ هستمين استفبزُ هي ضَز ثطاي استْالن زاضاييْب ي ًب هطَْز هؼوَال اظ ضٍش -الف

 زاضاييْبي غيط جبضي ًب هطَْز ثِ ثْبي توبم ضسُ حجت هي گطزز -ة

 ثطاي زاضاييْبي ًب هطَْز اضظش اسمبط زض ًظط گطفتِ ًوي ضَز -د

 حك االذتطاع جعء زاضاييْبي ًب هطَْز هحسَة هي ضَز -ز

ٝ ذطيس حك االذتطاع ٚ ٞعيٙٝ ػٛاضض ٔطتٛغ ت3.000.000اٌط لیٕت ذطيس حك االذتطاع 266-

 ضياَ تاضس1.000.000

 ذطيس حك االذتطاع زض زفتط ضٚظ ٘أٝ تٝ چٝ حساتی .............ٔٙظٛض ٔی ضٛز ؟

 ضيبل ثسّىبض3.000.000حك االذتطاع  -الف

 ضيبل ثسّىبض4.000.000حك االذتطاع  -ة

 ضيبل ثستبًىبض3.000.000حك االذتطاع  -د

 بًىبضضيبل ثست4.000.000حك االذتطاع  -ز

 زاضايی ٞاي ٘أطٟٛز حساوخط ٔی تايست تٝ ٔیعاٖ چٙس ساَ ٔستّٟه ضٛز ؟267-

 05 -الف

 ة- 20

 د- 30

 ز- 40

 ٔراضد تحمك ٚ تٛسؼٝ جعء وسأیه اظ حساب ٞا زض تطاظ ٘أٝ ٌعاضش ٔی ضٛز ؟268-

 ّعيٌِ ّبي زٍضُ -الف

 ّعيٌِ ّبي ازاضي ٍ تطىيالتي -ة

 سبيط زاضايي ّب -د



 زاضايي جبضي -ز

سطٔايٝ ٌصاضي ٞاي غیط جاضي زض تطاظ ٘أٝ ؼثمٝ تٙسي ضسٜ ظيط ٌطٜٚ وساْ يه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط 269-

 است ؟

 ثسّي ّبي غيط جبضي -الف

 زاضايي ّبي ًب هطَْز -ة

 سبيط زاضايي ّبي غيط جبضي -د

 حمَق غبحجبى سْبم -ز

 وسأیه اظ ٔطاحُ ظيط ٔطتٛغ تٝ ٔطحّٝ تٛسؼٝ ٕ٘ی ضٛ٘س؟270-

 ى پصيطي تىويل زاضايي ًب هطَْز اظ ًظط فٌياهىب -الف

 تَاًبيي ٍاحس تجبضي ثطاي استفبزُ يب فطٍش زاضايي ًب هطَْز -ة

 ايجبز هٌبفغ التػبزي آتي تَسظ زاضايي ًب هطَْز -د

 فطهَلِ وطزى ، عطاحي ، اضظيبثي ٍ اًتربة ًْبيي -ز

 وسأیه اظ ٌعيٙٝ ظيط ٔطتٛغ تٝ فؼاِیت ٞاي تحمیك ٕ٘ی ضٛ٘س ؟271-

 جستجَي جبيگعيي هَاز -الف

 جستجَ ثطاي اضظيبثي ٍ اًتربة ًْبيي هَاضز وبضثط يبفتِ تحميك -ة

 فؼبليت ّبي ثب ّسف زستيبثي ثِ زاًص جسيس -د

 زستطسي ثِ هٌبفغ وبفي ًت -ز

 وسأیه اظ ٞعيٙٝ ٞاي ظيط جع ء ٞعيٙٝ ٞاي تاسیس ٔحسٛب ٕ٘ی ضٛز ؟272-

 ّعيٌِ تْيِ اسبسٌبهِ ضطوت -الف

 يٌِ ّبي حك هطبٍضُّع -ة

 ّعيٌِ هجوغ هَسس -د

 هبليبت ػلي الحسبة -ز

 وسأیه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط جع ء فؼاِیت ٞاي ٔطحّٝ تٛسؼٝ ٕ٘ی تاضس؟273-



 عطاحي ٍ سبذت هسلْب لجل اظ هطحلِ تَليس -الف

 عطاحي تجْيعات ٍ الگَ -ة

 فطهَل سبظي هَاز ثطاي تَليس -د

 آظهبيص جبيگعيي هَاز ثطاي تَليس -ز

 تؼسيُ پیص پطزاذت ٞعيٙٝ ٞا )زاضايی( ؟274-

 زاضايي ضا وبّص ٍ زض آهس ّب افعايص هي زّس -الف

 ّعيٌِ ّب وبّص ٍ زاضايي ّب ضاافعايص هي زّس -ة

 زاضايي ّب وبّص ٍ ّعيٌِ ّب افعايص هي زّس -د

 زض آهس ضا وبّص ٍ زاضايي ّب ضا افعايص هي زّس -ز

 ست .ذؽطات ذطيس زاذّی .............؟وساْ يه اظ ٌعيٙٝ ٞاي ظيط زضست ا275-

 اظ ذطيس ّبي ذبضجي ثيطتط است -الف

 اظ ذطيس ّبي ذبضجي ووتط است -ة

 ثطاثط ذطيسّبي ذبضجي است -د

 هسبٍي ذطيس ّبي ذبضجي است -ز

 وساْ يه اظ ٌعيٙٝ اي ظيط صحیح است .زض اػتثاضات اسٙازي تطٌطت ٘اپصيط .................؟276-

 حك تغييط ضطايظ اػتجبض ضا زاضزذطيس اظ  -الف

 ثبًه گطبيص وٌٌسُ اػتجبض حك تغييط ضطايظ اػتجبض ضا زاضز -ة

 فطٍضٌسُ حك تغييط ضطايظ اػتجبض ضا زاضز -د

 فطٍضٌسُ حك تغييطضطايظ اػتجبض ضا ًساضز -ز

 حساب اػتثاضات اسٙازي زض چٝ ظٔا٘ی تستا٘ىاض ٕ٘ی ضٛز ؟277-

 زض غَضت ثيوِ ثَزى زض يبفت ذسبضت اظ ضطوت ثيوِ -الف

 ثطگطت لسوتي اظ سفبضش اًجبم ًطسُ -ة

 اًتمبل ثِ حسبة زاضايي -د



 حجت وبض هعز حجت سفبضش -ز

زض صٛضتی وٝ ضطوت ايطاٖ تطاي ذطيس ٔاضیٗ آالت اظ ؼطيك اػتثاضات اسٙازي الساْ ٕ٘ايس زض پاياٖ 278-

 حساب

 اػتثاضات اسٙازي تا چٝ حساتی تستٝ ٔیطٛز ؟

 بالهَجَزي و -الف

 ثبًه -ة

 سپطزُ حجت سفبضش -د

 هبضيي آالت -ز

زالض 100.000اضظش پطٚفطٔا است. زض صٛضتی وٝ اضظش پطٚفطٔا 0.0005ٔثٙاي ٔحاسثٝ حثت سفاضش 279-

 ٚ لیٕت

 ضياَ تاضس .حك حثت سفاضش چٝ ٔثّغی است ؟10.000ٞط زالض 

 ضيبل50.000 -الف

 ة- 005550555ضيبل

 د- 0050555ضيبل

 ز- 000550555ضيبل

 زض ضطايػ حُٕ سی ا٘س اف ٞعيٙٝ حُٕ واال تا تٙسض ٔمصس تطػٟسٜ ویست ؟280-

 ثبًه گطبيص وٌٌسُ اػتجبض -الف

 ذطيساض -ة

 فطٍضٌسُ -د

 گوطن -ز

 تطاي تؼسيُ ذطيسّٔعٚٔات وٝ زض ظٔاٖ ذطيس تٝ حساب ٞعيٙٝ ّٔعٚٔات ٔٙظٛض ضسٜ است تايس ؟281-

 ايص زاززاضايي ّب ضا وبّص ٍ زض آهس ّب ضا افع -الف

 ّعيٌِ ضا وبّص ٍ زاضايي ضا افعايص زاز -ة



 زاضايي ّب ضا وبّص ٍ ّعيٌِ ّب افعايص زاز-د 

 زض آهس ّب ضا وبّص ٍ زاضايي ّب ضا افعايص زاز-ز 

 ........ٍٞٙاْ تحٛيُ واالي ذطيساضي ضسٜ وٝ لثال پیص پطزاذت ذطيس آٖ پطزاذت ضسٜ تٛز حثت  282-

 ا٘جاْ ٔی ضٛز ؟

 ثس )غٌسٍق ( -ثس  )ذطيس وبال-الف 

 ثس )پيص زض يبفت فطٍش وبال -ثس ) غٌسٍق–(ة 

 )پيص پطزاذت وبال )ثس -ذطيس وبال ) ثس( -د 

 (فطٍش وبال )ثس -پيص زض يبفت فطٍش وبال ) ثس(  -ز

اف(يؼٙی پیص فاوتٛض تط اساس .........ٔحاسثٝ ضسٜ  -اي -ٔٙظٛض اظ اضظش پطٚفطٔا تط اساس )سی 283-

 است ؟

 مظ ليوت توبم ضسُ وبالف -الف

 ليوت توبم ضسُ وبال ٍ وطايِ حول آى تب همػس -ة

 ليوت توبم ضسُ وبال ٍثيوِ آى تب همػس -د

 ليوت توبم ضسُ وبال ، ثيوِ ٍ وطايِ حول آى تب همػس -ز

زستٍاٜ ضازيٛ ظثػ(ٚ اتٕاْ اػتثاض اسٙازي حساب اػتثاض اسٙازي تا چٝ 0111پس اظ تحٛيُ واال ) 284-

 ستٝ ٔی ضٛز ؟ت حساتی

 ذطيس وبال -الف

 زاضايي جبضي -ة

 فطٍش وبال -د

 ثسّي ّبي جبضي -ز

تٝ 4.5ضياَ تستا٘ىاض است ٚ زض تاضيد 4.000.000زض ٔٛسسٝ ٟٔتاب حساب پیص زض يافت فطٚش واال 285-

 ٔیعاٖ

ىاض ٔی ضياَ تٝ ذطيساض واال تحٛيُ زازٜ ٔی ضٛز . اظ ايٗ تاتت چٝ حساتی تٝ چٝ ٔثّغی تستا4.200.000٘



 ضٛز ؟

 000550555فطٍش  -الف

 005550555پيص زضيبفت  -ة

 ثبًه -د 4.200.000

 0550555پيص زض يبفت  -ز

 تطزاضت تا٘ه تاتت ٞعيٙٝ تاذیط ٚ ٚاضيع ٚجٝ اػتثاض اسٙازي ، چٝ حساتی تسٞىاض ٔی ضٛز ؟286-

 اػتجبضات اسٌبزي -الف

 ّعيٌِ تبذيط -ة

 ثبًه -د

 ّعيٌِ ّبي ػوَهي -ز

 ٌعيٙٝ ظيط صحیح ٕ٘ی تاضس ؟وساْ 287-

 ذطيس ّبي زاذلي يىي اظ اًَاع ذطيس ّب هي ثبضس -الف

 ذطيس ّبي ذبضجي ثِ غَضت اػتجبض اسٌبزي غَضت هي پصيطًس -ة

 اًجبض شاضي يىي اظ فؼبليت ّبي ذطيس وبال هي ثبضس -د

 استؼالم ليوت اظ فطٍضٌسُ جعء فؼبليت ذطيس هي ثبضس -ز

 ْ تطاي ضطٚع فطايٙس ذطيس ٔی تاضس ؟وساْ ٌعيٙٝ اِٚیٗ السا288-

 حسبثساضي ذطيس وبال -الف

 اًجبض زاضي -ة

 تْيِ زض ذَاست ذطيس -د

 تؼييي تبضيد تحَيل وبال -ز

 وساْ ٌعيٙٝ ظيط صحیح ٕ٘ی تاضس ؟289-

ي اثٌبض زاض زض ٌّگبم زض يبفت وبال ٍ اجٌبس ذطيساضي ضسُ ضا هَضز ضوبضش ٍ اظ لحبػ آسيت زيسگي هَضز ثطضس -الف

 لطاض هي



 . زّس ٍ ضسيسگي هي وٌس تب هغبثك ثب سفبضش ذطيس ثبضس

زض لسوت وبض پطزاظي اگط فطٍضٌسُ وبال هطرع ًجبضس ثب استؼالم ثْبء ليوت ٍ ضطايظ فطٍش فطٍضٌسگبى ضا  -ة

 . ثْتطيي آًْب ضا اظ لحبػ هٌبفغ اًتربة هي ًوبيسثطضسي ٍ

 . است وٌٌسُ ًجبيس هطرع ثبضسزض ثطگِ زض ذَاست وٌٌسُ ذطيس ًبم ٍاحس زضذَ -د

تؼييي ًيبظ وبال اظ ضٍي وبضت تؼساز هَجَزي وبال وِ زض آى حس الل ٍ حساوخط هَجَزي هطرع است غَضت هي  -ز

 پصيطز

 وساْ ٌعيٙٝ ظيط صحیح ٕ٘ی تاضس ؟290-

 ذطيس ّبي وبال اظ وطَض ّبي زيگط ضا ٍاضزات هي گَيٌس -الف

 تجِ اي ٍثِ غَضت هصاوطات غيط حضَضي اًجبم هي پصيطزذطيس ّبي زاذلي غطفب ثِ غَضت هىب -ة

اػتجبض اسٌبزي تؼْس يه ثبًه ثطاي پطزاذت هجلغ هؼيي ثِ فطٍضٌسُ وبال است ثب ايٌىِ فطٍضٌسُ اسٌبز هطثَط ثِ  -د

 حول

 وبالي ذطيساضي ضسُ ضا زض هْلت همطض تحَيل زّس

جت آى ثبًه ثبظ وٌٌسُ اػتجبض ثٌب ثِ زض ذَاست ٍ عجك اػتجبض اسٌبزي ػجبضت است اظ ّط ًَع لطاض زازي وِ ثِ هَ -ز

 زستَض ٍاضز

 . وٌٌسُ هبهَض است وِ زض همبثل اسٌبز هؼيي ٍجْي ضا ثِ ضرع حبلخي يب شيٌفغ پط زاذت ًوبيس

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ا٘ٛاع اػتثاض اسٙازي ٕ٘ی تاضس ؟291-

 اػتجبض اسٌبزي غيط لبثل اًتمبل -الف

 اتىبءاػتجبض اسٌبزي غيط لبثل  -ة

 اػتجبض اسٌبزي غيط لبثل ثطگطت -د

 اػتجبض اسٌبزي غيط لبثل ثطگطت تبييس ضسُ -ز

اػتثاض اسٙازي وٝ تسٖٚ ضظايت شيٙفغ اػتثاض ٚ تا٘ه ٞاي شيطتػ ٕ٘ی تٛاٖ اصالح ٚ يا فسد وطز ٚ يا 292-

 زض ٚالغ

 زي ........... ٌٛيٙس ؟تؼٟسي لؽؼی تطاي تا٘ه تاظ وٙٙسٜ زض ظٔیٙٝ پطزاذت تٝ ٚجٛز ٔی آٚضز اػتثاضاسٙا



 لبثل ثطگطت -الف

 غيط لبثل ثطگطت -ة

 لبثل ثطگطت تبييس ًطسُ -د

 اػتجبض اسٌبزي غيط لبثل ثطگطت تبييس ضسُ -ز

اػتثاض اسٙازي وٝ شيٙفغ حك زاضز اظ تا٘ه پطزاذت وٙٙسٜ زض ذٛاست ٕ٘ايس وٝ اػتثاض ضا وال يا جعء 293-

 اسٙازي ......... ٌٛيٙس ؟اذتیاض ضرص حاِج لطاض زٞس . اػتثاض زض

 لبثل اًتمبل -الف

 لبثل ثطگطت -ة

 غيط لبثل ثطگطت -د

 لبثل ثطگطت تبييس ضسُ -ز

 وسأیه اظ ٔساضن ظيط جعء اسٙاز حُٕ واال ٔی تاضس ؟294-

 گَاّي هجسا -الف

 ضسيس ثيوِ ثبض ًبهِ -ة

 غَضت حسبة فطٍش -د

 ليست ثستِ ثٌسي -ز

 سٙازي چیست ؟ٔثٙاي ٔحاسثٝ سپطزٜ اػتثاض ا295-

 ًطخ ضٌبٍض -الف

 ًطخ غبزضاتي -ة

 ًطخ زالض -د

 ًطخ فَة -ز

 ضياَ ............. ٔی تاضس ؟40ٔثٙاي ٔحاسثٝ حك حثت سفاضش تٝ اظاي ٞط زالض 296-

 اضظش سي اي اف -الف

 اضظش فَة -ة



 ًطخ ضٌبٍض -د

 ًطخ غبزضاتي -ز

 وساْ ٌعيٙٝ اظ فؼاِیت ٞاي ذطيس واال ٕ٘ی تاضس ؟297-

 سفبضش وبال -الف

 زض يبفت وبال -ة

 اًجبض زاضي -د

 تحَيل وبال زض ضطايظ فَة -ز

 وساْ ٌعيٙٝ تطتیة ٔطاحُ ذطيس ضا ٘طاٖ ٔی زٞس ؟298-

 اًتربة فطٍضٌسُ -تْيِ سفبضش ذطيس جٌس  -تؼييي اجٌبس هَضز ًيبظ  -الف

 تؼييي ًيبظ -اًتربة فطٍضٌسُ  -تْيِ سفبضش ذطيس جٌس  -ة

 اًتربة فطٍضٌسُ تْيِ سفبضش ذطيس -ًيبظ  تؼييي اجٌبس هَضز -د

 تْيِ سفبضش ذطيس جٌس -تؼييي اجٌبس هَضز ًيبظ  -اًتربة فطٍضٌسُ  -ز

ظٔا٘ی وٝ تحٛيُ واال تط ضٚي ػطضٝ وطتی زض تٙسض ٔثسا است ٚ فطٚضٙسٜ تؼٟسي زض ٔٛضز تیٕٝ وطزٖ 299-

 ٘ساضز لطاض زاضز حُٕ وساْ ٌعيٙٝ است ؟ واال

 فَة -الف

 فسي اي ا -ة

 سي اًس اف -د

 سي اچ آ -ز

 ٘سثت ٞاي ٘مسيٍٙی ٘طاٖ زٞٙسٜ تٛا٘ايی ضطوت ..........است ؟300-

 ثطاي پبسرگَيي ثِ تؼْسات وَتبُ هست -الف

 ثطاي ثبظ پطزاذت ثسّي ّبي وَتبُ هست ٍ ثلٌس هست -ة

 ثطاي استفبزُ وبض آهس اظ زاضايي ّبي ضطوت -د

 ّبثطاي تحػيل ثبظزُ ذبلع سطهبيِ گصاضي  -ز



 وساْ ٌعيٙٝ اظ ٘سثت ٞاي ٘مسيٍٙی است ؟301-

 ًسجت آًي -الف

 ًسجت گطزش هَجَزي وبال -ة

 ًسجت ثبظزُ حمَق غبحجبى سطهبيِ -د

 ًسجت گطزش زاضايي حبثت -ز

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ٘سثت ٞاي سٛز آٚضي ٘یست ؟302-

 حبضيِ فطٍش -الف

 ًسجت ثبظزُ ول زاضايي -ة

 ًسجت ثبظزُ حمَق غبحجبى سطهبيِ -د

 ًسجت گطزش ول زاضايي -ز

 وساْ ٌعيٙٝ اظ ٘سثت ٞاي اٞطْ ٔاِی است ؟303-

 ًسجت ثسّي ثِ حمَق غبحجبى سطهبيِ -الف

 ًسجت گطزش هَجَزي وبال -ة

 هتَسظ زٍضُ ٍغَل هغبلجبت -د

 حبضيِ فطٍش -ز

 ٘سثت پايیٗ ٌطزش ٔٛجٛزي واال تٝ ٔؼٙی ...............؟304-

 ست ٍ ضطوت ثب ووجَز هَجَزي وبال هَاجِ استهمساض هَجَزي وبال اًسن ا -الف

 .سطهبيِ گصاضي ثيص اظ حس زض هَجَزي وبال زض همبيسِ ثب همساض هَضز ًيبظ ثطاي فطٍش است -ة

 همساض هَجَزي وبال اًسن است ٍايي ثبػج زضگيط سبذتي هٌبثغ ثِ ضىل هَلس است -د

 ت زازى هطتطيبى ضطوت ذَاّس ضسهمساض هَجَزي وبال ووتط اظ حس ًيبظ است ٍايي ثبػج اظ زس -ز

 ٘سثت جاضي پايیٗ ٔی تٛا٘س تٝ ايٗ ٔؼٙی تاضس وٝ .................؟305-

 الالم زاضايي ثبيس حبثت ثبضس -الف

 يه يب چٌس للن اظ الالم ثسّي ّب ) حسبة ّب ٍ اسٌبز پط زاذتٌي ( ًجبيس وبّص يبثس -ة



 سطهبيِ گصاضي ثيطتطي ثبيس اًجبم ضَز -د

 .چٌس للن اظ الالم زاضايي ّب ) ٍجِ ًمس ، حسبة ّبي زض يبفتٌي ٍ ثب هَجَزي ّب ( ثبيس افعايص يبثٌس يه يب -ز

 ٚاْ زٞٙسٌاٖ ٔؼٕٛال ٘سثت تسٞی تٝ حمٛق صاحثاٖ سٟاْ ........... ضا تطجیح ٔی زٞٙس ؟306-

 پبييي تط -الف

 ثبالتط -ة

 هتٌبست -د

 زٍ ثطاثط -ز

 ٖ ٔی زٞس ؟حاضیٝ سٛز .......... ضا ٘طا307-

 وبضايي ّبي الظم -الف

 وٌتطل ليوت -ة

 وٌتطل سطهبيِ -د

 .وٌتطل هٌبست ّعيٌِ ذطيس ثب ثْبي توبم ضسُ تَليس -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط حاضیٝ سٛز چمسض است ؟308-

 ضيبل -ًبم حسبة هجلغ 

 0050555سَز ذبلع 

 050555جوغ ّعيٌِ ّب 

 000050555ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 

 زضغس00 -الف

 زض غس00 -ة

 زض غس10 -د

 زض غس12 -ز

 اٌط الالْ صٛضت ٞاي ٔاِی يه زٚضٜ تا الالْ صٛضت ٞاي ٔاِی زٚضٜ اي وٝ تٝ ػٙٛاٖ ٔثٙا ا٘تراب ضس309ٜ-

 ٔمايسٝ ٌطزز...... صٛضت پصيطفتٝ است ؟



 تجعيِ ٍ تحليل هبلي -الف

 تجعيِ ٍ تحليل افمي -ة

 تجعيِ ٍ تحليل ػوَزي -د

 ٍ تحليل هَضة تجعيِ -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٘سثت ٌطزش ٔٛجٛزي چمسض است ؟310-

 000550555ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ 

 0050555هَجَزي وبالي اٍل زٍضُ 

 0050555هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ 

 00 -الف

 ة- 10.75

 د- 12

 ز- 13.25

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط حاضیٝ سٛز چمسض است ؟311-

 000550555ي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ ثْب

 فطٍش 9.500.000

 0550555ثطگطت اظ فطٍش ٍ ترفيفبت 

 000550555ترفيفبت ًمسي فطٍش 

 0550555جوغ ّعيٌِ ّب 

 زضغس00 -الف

 زضغس37.5 -ة

 زضغس25 -د

 زضغس65 -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ٔٛجٛز زض تطاظ ٘أٝ ضطوت ٔطٚاضيس ٘سثت آ٘ی چمسض است ؟312-



 يي ّب ثسّي ّبزاضا

 0050555حسبة پطزاذتٌي 450.000ٍجِ ًمس 

 0550555پيص زضيبفت فطٍش 100.000ح 0 زض يبفتٌي 

 0050555هَجَزي وبال 

 0050555اٍضاق لطضِ پطزاذتٌي 200.000پيص پطزاذت ثيوِ 

 احبحِ 000550555سطهبيِ 1.500.000

 000550555جوغ ثسّي ّب ٍسطهبيِ 2.500.000جوغ زاضايي ّب 

 0 -الف

 ة- 1.2

 د- 2.6

 ز- 1.8

تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ٔٛجٛز زض تطاظ ٘أٝ ضطوت ٔطٚاضيس ٘سثت تسٞی تٝ جٕغ تسٞی ٚ حمٛق صاحثاٖ 313-

 است ؟ سٟاْ

 زاضايي ّب ثسّي ّب

 0050555حسبة پطزاذتٌي 450.000ٍجِ ًمس 

 0550555پيص زضيبفت فطٍش 100.000ح 0 زض يبفتٌي 

 0050555هَجَزي وبال 

 0050555اٍضاق لطضِ پطزاذتٌي 200.000ثيوِ  پيص پطزاذت

 احبحِ 000550555سطهبيِ 1.500.000

 000550555جوغ ثسّي ّب ٍسطهبيِ 2.500.000جوغ زاضايي ّب 

 زضغس40 -الف

 زضغس66 -ة

 زضغس00 -د



 زضغس0 -ز

سض تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ٔٛجٛز زض تطاظ ٘أٝ ضطوت ٔطٚاضيس ٘سثت تسٞی تٝ حمٛق صاحثاٖ سطٔايٝ چم314-

 است ؟

 زاضايي ّب ثسّي ّب

 0050555حسبة پطزاذتٌي 450.000ٍجِ ًمس 

 0550555پيص زضيبفت فطٍش 100.000ح 0 زض يبفتٌي 

 0050555هَجَزي وبال 

 0050555اٍضاق لطضِ پطزاذتٌي 200.000پيص پطزاذت ثيوِ 

 احبحِ 000550555سطهبيِ 1.500.000

 000550555جوغ ثسّي ّب ٍسطهبيِ 2.500.000جوغ زاضايي ّب 

 زضغس40 -الف

 زضغس66 -ة

 زضغس00 -د

 زضغس3 -ز

 وساْ ٌعيٙٝ زض ضاتؽٝ تا تجعيٝ ٚ تحّیُ افمی صحیح ٘یست ؟315-

 الالم غَضتْبي هبلي يه زٍضُ ثب الالم غَضتْبي هبلي زٍضُ هجٌب همبيسِ هي ضَز -الف

بيِ اظ سبلي ثِ سبل زيگط تغييط ًوي هي تَاى زٍضُ هجٌب )سبل پبيِ ( ضا حبثت زض ًظط گطفت زض ايي غَضت سبل پ -ة

 وٌس

هي تَاى زض ّط سبل سبل لجل ضا ثِ ػٌَاى هجٌب زض ًظط گطفت وِ زض ايي غَضت سبل پبيِ اظ سبلي ثِ سبل زيگط  -د

 وٌس تغييط هي

 .الالم غَضتْبي هبلي ًسجت ثِ يه ضلن وليسي زض ّوبى غَضت هبلي سٌجيسُ هي ضًَس -ز

 ٔؽّٛب است ٔحاسثٝ حاضیٝ سٛز ؟ تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط316-

 غَضت سَز ٍ ظيبى



 000550555فطٍش ذبلع 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ 

 005550555هَجَزي وبالي اٍل زٍضُ 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي آهبزُ ثطاي فطٍش 

 0550555وسط هي ضَز هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ 

 000550555تِ ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضف

 005550555سَز ًبذبلع 

 005550555وسط هي ضَز جوغ ّعيٌِ ّبي ػوليبتي 

 سَز ذبلع 

 زضغس41.66 -الف
1.000.000 

 زضغس12.5 -ة

 زضغس55.5 -د

 زضغس18.5 -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٔؽّٛب است ٔحاسثٝ زفؼات ٌطزش ٔٛجٛزي واال ؟317-

 غَضت سَز ٍ ظيبى

 000550555فطٍش ذبلع 

 005550555بي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ ثْ

 005550555هَجَزي وبالي اٍل زٍضُ 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي آهبزُ ثطاي فطٍش 

 0550555وسط هي ضَز هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ 

 000550555ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 

 005550555سَز ًبذبلع 

 005550555وسط هي ضَز جوغ ّعيٌِ ّبي ػوليبتي 



 سَز ذبلع 

 0 -الف
1.000.000 

 0 -ة

 0 -د

 0 -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٔؽّٛب است زٚضٜ ٔتٛسؽٝ فطٚش ؟318-

 غَضت سَز ٍ ظيبى

 000550555فطٍش ذبلع 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ 

 005550555هَجَزي وبالي اٍل زٍضُ 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي آهبزُ ثطاي فطٍش 

 0550555وسط هي ضَز هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ 

 000550555ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 

 005550555سَز ًبذبلع 

 005550555وسط هي ضَز جوغ ّعيٌِ ّبي ػوليبتي 

 005550555سَز ذبلع 

 005 -الف

 ة- 90

 د- 120

 ز- 72

ٚ ٔٛجٛزي 800.000ٞاي جاضي ضطوت تاضس ٚ تسٞی 2ٚ 0اٌط ٘سثت جاضي ٚ ٘سثت آ٘ی تٝ تطتیة 319-

 تطاتط پیص پطزاذت ٞاي ضطوت تاضس پیص پطزاذت چٙس ضياَ است ؟ واال سٝ

 الف- 2.400.000



 ة- 1.600.000

 د- 400.000

 ز- 200.000

ٚ زض پاياٖ زٚضٜ 1.600.000تاضسٚ حساب زض يافتٙی زض اتتسا ي زٚضٜ 12اٌط زٚضٜ ٚصَٛ ٔؽاِثات 320-

 فطٚش ٘سیٝ ضطوت زض ؼَٛ ساَ چٙس ضياَ است ؟تاضس ٔیعاٖ 2.111.111

 الف- 1.800.000

 ة- 54.000.000

 د- 1.500.000

 ز- 4.600.000

زضصس تاضس سٛز حاصُ اظ 25ٚ ٘طخ تاظزٜ سطٔايٝ ٌصاضي 12.000.000اٌط ٔثّغ وُ سطٔايٝ ٌصاضي 321-

 ٌصاضي چمسض است ؟ سطٔايٝ

 الف- 3.000.000

 ة- 9.000.000

 د- 48.000.000

 ز- 27.000.000

ٚ جٕغ ٞعيٙٝ ٞاي 10.000.000ٚ تٟاي تٕاْ ضسٜ واالي فطٚش ضفتٝ 14.500.000اٌط فطٚش ذاِص 322-

 تاضس تاظزٜ فطٚش چمسض است ؟150.000 ػّٕیاتی

 زضغس32 -الف

 زضغس30 -ة

 زضغس31 -د

 زضغس33 -ز

 فطَٔٛ زفؼات ٚاضيع تستا٘ىاضاٖ وساْ ٌعيٙٝ است ؟323-

 هتَسظ ثستبًىبضاى ش ضفتِثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍ -الف



 هتَسظ ثستبًىبضاى ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ -ة

 زٍضُ ٍاضيع ثستبًىبضاى  – 360 *د

 اٍل زٍضُ م + م آذط زٍضُ -ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ  -ز

 هتَسظ ثستبًىبضاى

 فطَٔٛ ٔحاسثات زفؼات ٌطزش ٔؽاِثات وساْ است ؟324-

 هتَسظ هغبلجبت ٍش ضفتِثْبي توبم ضسُ وبالي فط -الف

 هتَسظ هغبلجبت فطٍش ًسيِ -ة

 زفؼبت گطزش هغبلجبت - 360 *  د

   هتَسظ هغبلجبت *- 360 ز

 فطهَل زفؼبت گطزش وبال وسام است ؟ 325-

 هتَسظ هَجَزي وبال تٟاي تٕاْ ضسٜ واالي فطٚش ضفتٝ -اِف

 فطٍش ًسيِ -ة

 هتَسظ هَجَزي وبال

 وبالي فطٍش ضفتِ ثْبي توبم ضسُ هتَسظ هَجَزي وبال -360 * د

 ػسم هَجَزي وبال ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ -ز

 وساْ ٘سثت ٘طاٖ زٞٙسٜ تٛا٘ايی ضطوت تطاي استفازٜ واض آٔس اظ زاضايی ٞاي ضطوت است ؟326-

 ًسجت سَز آٍضي -الف

 ًسجت ًمسيٌگي -ة

 ًسجت اّطم هبلي -د

 ًسجت فؼبليت -ز

 تطاي تاظ پطزاذت تسٞی ٞاي وٛتاٜ ٔست ٚ تّٙس ٔست است ؟وساْ ٘سثت ٘طاٖ زٞٙسٜ تٛا٘ائی ضطوت 327-

 ًسجت اّطم هبلي -الف

 ًسجت فؼبليت -ة



 ًسجت ًمسيٌگي -د

 ًسجت سَز آٍضي -ز

 تا تٛجٝ تٝ اؼالػات ظيط ٔؽّٛب است ٔحاسثٝ زٚضٜ ٌطزش ٔٛجٛزي واال ؟ 328-

 غَضت سَز ٍ ظيبى

 000550555فطٍش ذبلع 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي ذطيساضي ضسُ 

 005550555هَجَزي وبالي اٍل زٍضُ 

 005550555ثْبي توبم ضسُ وبالي آهبزُ ثطاي فطٍش 

 0550555وسط هي ضَز 0 هَجَزي وبالي پبيبى زٍضُ 

 000550555ثْبي توبم ضسُ وبالي فطٍش ضفتِ 

 005550555سَز ًب ذبلع 

 005550555وسط هي ضَز جوغ ّعيٌِ ّبي ػوليبتي 

 005550555سَز ذبلع 

 005 -الف

 ة- 130

 0 -د

 0 -ز

ٚ حساب زضيافتٙی اتتساي زٚضٜ 45.000.000ٚ فطٚش ٘سیٝ 15اٌط زفؼات ٌطزش ٔؽاِثات 329-

 حساب زض يافتٙی آذط زٚضٜ چٙس ضياَ است ؟تاضس1.500.000

 الف- 3.000.000

 ة- 2.500.000

 د- 6.000.000

 ز- 4.500.000



س تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ تسٞی ٞاي جاضي يه سْٛ ٔی تاض5.000.000سطٔايٝ زض ٌطزش ضطوت اِف 330-

 جاضي است . تسٞی ٞاي جاضي چٙس ضياَ است ؟ زاضايی ٞاي

 الف- 7.500.000

 ة- 2.500.000

 د- 3.000.000

 ز- 6.000.000

جٕغ زاضايی ٞا 2.000.000ٔی تاضس تا تٛجٝ تٝ ايٙىٝ تسٞی ٞاي جاضي 3٘سثت جاضي ضطوت زضيا 331-

 ی ٞاي غیط جاضي ضطوت چٙس ضياَ است ؟ٔی تاضس زاضاي01.111.111

 الف- 4.000.000

 ة- 6.000.000

 د- 8.000.000

 ز- 12.000.000

 تٝ صٛضت ظيط است ؟97ٚ 96ترطی اظ تسٞی ٞاي جاضي زض تطاظ ٘أٝ ضطوت سحط زض ساَ 332-

 00سبل 96ًبم حسبة سبل 

 حسبة پط زاذتٌي 5.800.000 6.000.000

 اذتٌياسٌبز پط ز 8.400.000 8.128.000

 005550555 000550555پيص زضيبفت زض آهس 

 ؟97هغلَثست هحبسجِ زض غس افعايص يب وبّص حسبة پطزاذتٌي زض سبل 

 زض غس افعايص97 -الف

 زضغس وبّص97 -ة

 زضغس افعايص3 -د

 افعايص3 -ز


