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 یلیتکم یحسابدار عموم



 هايی هستند كه :هاي احتمالی، بدهیبدهی-1

 وقوع آنها قطعي ولي تاريخ سر رسيد يا مبلغ مشخص نيست. -الف

 . هايي هستند كه بايد در محدوده يك سال شمسي پرداخت شوندبدهي -ب

 دارد.  وقوع آن قطعي نيست و به وقوع يا عدم وقوع يك رويداد در آينده بستگي   -ج

 وقوع آن در سال جاري است و تا پايان سال بايد پرداخت شوند. -د

 شود؟هاي زير به عنوان دارائی نامشهود شناسايی نمیكدام يك از گزينه-2

 سرقفلي -الف

 هاي منتشر شدهكتاب  -ب

 حق االاكتشاف -ج

 تأليفحق  -د

ريالی فروخته است. كل  3.000درصد  2برگ سهام ممتاز 1.000ريالی عادي و  1.000سهم  1500شركت آلفا -3

 سرمايه شركت آلفا چند ريال است؟

 ريال  4.500.000  -الف

 ريال 5.100.000 -ب

 ريال 5.000.000 -ج

 ريال 4.000.000 -د

سال آقاي تهرانی يکی از بدهکاران سابق شركت آلفا كه مبلغی از مطالبات شركت از وي در  89سال در طی -4

سوخت شده و از دفاتر حذف شده بود، به شركت مراجعه و مقداري وجه نقد و يك فقره سفته در مقابل بدهی  85

 خود پرداخت كرد .)روش شركت حذف مستقیم( 

 

 ثبت مركب اين رويداد مالي عبارتست از: 

 بدهكاران بستانكار -بانك و اسناد دريافتني بدهكار -الف

 بستانكار ساير درآمدها   - بدهكار دريافتني  بانك، اسناد    -ب

 بدهكاران وهزينه م س بستانكار -ذخيره م س، بانك و اسناد دريافتني بدهكار  -ج

 درآمدها( بستانكارسود وزيان سنواتي يا )ساير  -بدهكاران و ذخيره م س بدهكار -د

ها شناسايی هاي ثابت معموالً به عنوان .................. در حساباي )تعمیرات اساسی(دارائیمخارج سرمايه-5

 شوند می

 هزينه سال جاري -الف

 مربوطه  دارائي  -ب

 هاي عملياتيهزينه -ج

 هاي توليدهزينه -د

 شود؟نمی كدامیك از موارد زير جزء قیمت تمام شده زمین محسوب-6

 قيمت خريد -الف

 مخارج مربوط به معامله و انتقال سند مالكيت -ب

 مخارج تسطيح و خاكريزي -ج

 سند  مخارج پذيرائي بابت انتقال  -د

 منظور از  ارزش متعارف دارائی چیست؟-7

 دارائي ارزش روز و بازار   -الف

 بهاي تمام شده دارائي منهاي استهالک انباشته -ب



 دارائي منهاي استهالک انباشتهارزش دفتري  -ج

 ارزش دفتري دارائي به اضافه استهالک انباشته -د

 ؟نیستكدامیك، از عوامل تعیین هزينه استهالك -8

 عمر مفيد -الف

 ايمنطقه قيمت   -ب

 ارزش اسقاط -ج

 قيمت تمام شده دارائي -د

اعطا كرده است. ارزش متعارف زمین متر زمین براي احداث كارخانه به طور رايگان به شركت ب  5000دولت -9

 ريال است ثبت الزم در دفاتر شركت ب به شرح زير است: 3800000اعطا شده معادل 

 بانك بستانكار -زمين بدهكار  -الف

 ساير درآمدها بستانكار -زمين بدهكار -ب

 بستانكار  سرمايه اهدائي -  زمين بدهكار  -ج

 رزمين بستانكا -سرمايه اهدائي بدهكار -د

ريال از خارج كشور خريداري كرد. تخفیف نقدي دريافتی به  10.000.000شركت الف ماشین آالتی به مبلغ -10

ريال است. مبالغ زير در ارتباط با ماشین آالت  200.000علت پرداخت بهاي ماشین آالت در دوره تخفیف مبلغ 

حمل از گمرك تا  -ريال 1.250.000مخارج حمل تا گمرك -قیمت خريد %60پرداخت شده است. مخارج گمركی 

 باشد.قیمت تمام شده اين دارائی چه مبلغی است؟ريال می 400.000ريال و مخارج نصب  150.000كارخانه 

 ريال 21600000 -الف

 ريال 17800000 -ب

 ريال 17080000 -ج

 ريال 17480000  -د

هلك شود، مجموع سنوات عمر سال برآورد شود و به روش مجموع سنوات مست 7اگر عمر مفید يك دارائی -11

 مفید دارائی برابر با چند خواهد شد؟

 21 -الف

 28  -ب

 23 -ج

 20 -د

 كدام گزينه از انواع طبقه بندي بدهی ها  نمی باشد؟-12

 آني  بدهي هاي  -الف

 بدهي هاي بلند مدت -ب

 بدهي هاي جاري -ج

 بدهي هاي احتمالي -د

 نسبت آنی)سريع( عبارتست از:-13

 دارائي جاري منهاي  بدهي جاري -الف

 دارايي آني منهاي بدهي آني -ب

 جاري  دارايي آني  منهاي پيش پرداخت و موجودي كاال تقسيم بر بدهي  -ج

 دارائي آني تقسيم بر بدهي آني -د



ريال و اسناد  2500000آن دارائی جاري و بستانکاران آن  6500000ريال كه  10000000هاي شركتجمع دارائی-14

باشد. سرمايه در گردش اين شركت چند ريال ريال می 200000هاي آن ريال و پیش دريافت 500000اختنی پرد

 است؟

 ريال 3200000 -الف

 ريال  3500000 -ب

 ريال  3300000  -ج

 ريال 6800000 -د

 شود؟پس از تحويل كاال و اتمام عملیات، اعتبارات اسنادي به چه حسابی منتقل می-15

 كاالخريد   -الف

 سود و زيان -ب

 كار در جريان -ج

 كاالي در راه -د

 شود؟ها ثبت میسود تضمین شده نسبت به اوراق قرضه پرداختنی در زمان پرداخت به چه صورت در حساب-16

 درآمد بستانكار -بانك بدهكار -الف

 اوراق قرضه بستانكار-هزينه مالي بدهكار -ب

 بستانكاربانك   - هزينه مالي بدهكار  -ج

 بانك بستانكار-اوراق قرضه بدهكار -د

 ؟باشدنمی هاي جاري كدام مورد از گروه بدهی-17

 ذخيره ماليات بر درآمد -الف

 هاي بلند مدتحصه جاري بدهي -ب

 بستانكاران -ج

 است   ماه آينده 36ديون رهني كه سر رسيد آن   -د

موجودي پايان دوره مالی كه شمارش و نسبت به  ريال و 1.900.000اي در اول سال مبلغ ابزارآالت موسسه-18

ريال برآورد شده است. ثبت مربوط به  1.080.000وضع موجودي ابزارآالت، ارزش آن تعديل گرديده، به مبلغ 

 استهالك به ترتیب بدهکار و بستانکار عبارت است از :

 820.000  موجودي ابزارآالت -ريال 820.000هزينه استهالک  -الف

 ريال 820.000استهالک انباشته  -ريال 820.000استهالک هزينه -ب

 ريال 820.000موجودي ابزارآالت   -ريال 820.000خالصه سود وزيان -ج

 ريال 820.000خالصه سود وزيان-ريال 820.000موجودي ابزارآالت -د

 پروفرما چند ريال می باشد ؟ CIFحق ثبت سفارش براي هر دالر  ارز  -19

 پروفرما 20%  -الف

 پروفرما 100%  -ب

 ريال 40  -ج

 ريال 20 -د

دارائی جاري باشد ، كدام گزينه بدهی جاري  1/2ريال و بدهی جاري  300000اگر سرمايه در گردش شركت آلفا-20

 باشد؟شركت آلفا می

 ريال 600000 -الف

 ريال 400000 -ب

 ريال  300000  -ج



 ريال 900000 -د

هاي ريال از بدهکاران وصول كرد. با توجه به اينکه فروش 49000000مبلغ 89شركت بازرگانی بیتا در طی سال -21

ريال باشد، گردش مطالبات و  7000000مبلغ  89ريال و مانده حساب بدهکاران در اول سال 45000000نسیه شركت 

 دوره وصول طلب به ترتیب چقدر خواهد بود؟

 روز 38بار و 8 -الف

 روز 38بار و 9 -ب

 روز 40بار و 8 -ج

 روز  40 بار و 9  -د

 ؟باشدنمیكدام گزينه از خصوصیات عمده دارائی ثابت -22

 نقل قابليت حمل و  -الف

 عمر دائمي يا نسبتاً طوالني -ب

 عدم اختصاص آن براي فروش به مشتريان -ج

 شوندبه قصد استفاده خود شركت خريداري مي -د

ريال خريداري كرده  6.300.000به مبلغ  82/5/31شركت آرمان يك دستگاه وسیله نقلیه خود را كه در تاريخ -23

ريال  4.300.000به مبلغ   84/7/1گرديد را در تاريخ سال مستهلك می 6بود و به روش خط مستقیم با عمر مفید 

 فروخت. سود يا زيان ناشی از فروش دارائی فوق چند ريال خواهد بود؟

 ريال سود 1.675.000 -الف

 ريال زيان 1.675.000 -ب

 سود  ريال 187.500  -ج

 زيان 187.500 -د

 در دست است.                            89هاي شركت رازي در پايان سال اطالعات زير از حساب-24

اوراق قرضه  -ريال  30000بیمه پرداختنی  -ريال 150000اضافه برداشت بانکی -ريال 300000بستانکاران 

ريال آن  90000اسناد پرداختنی بلند مدت كه مبلغ -خواهد شد. پرداخت 93ريال كه در پايان سال  400000

 ريال.  10000حقوق پرداختنی -تسويه خواهد شد 90/4/25تاريخ در 

 

 هاي جاري شركت رازي ؟مطلوب است: محاسبه مبلغ بدهي

 ريال 1030000 -الف

 ريال 980000 -ب

 ريال 985000 -ج

 ريال 580000  -د

 ؟نیستهاي نقدينگی جزء  نسبتكدامیك از موارد  زير  -25

 نسبت جاري -الف

 مطالبات گردش   -ب

 نسبت آني -ج

 سرمايه در گردش -د

ريالی شركت فاراب رابه همان ارزش سهام خريداري  2.000برگ سهام  600شركت آرمین  89/4/15درتاريخ -26

حسابی با چه مبلغی بدهکار پردازد. از اين رويداد چه ريال می 75.000هاي بورس مبلغ كند و بابت هزينهمی

 شود؟می

 ريال 1.275.000بانك  -الف



 ريال  1.275.000هاي كوتاه مدت سرمايه گذاري  -ب

 ريال1.200.000اوراق قرضه  -ج

 ريال 1.200.000هاي كوتاه مدتسرمايه گذاري -د

 باشد؟هاي احتمالی میكدامیك از موارد زير از بدهی-27

 اسناد پرداختني -الف

 بستانكاران -ب

 شده اسناد دريافتني تنزيل   -ج

 سفته صادر و تنزيل شده توسط خود شركت براي تامين نقدينگي -د

ريال و  1.000.000ريال واستهالك انباشته آن 4.000.000شركت الف وسائل نقلیه خود را كه قیمت تمام شده آن -28

با وسائل نقلیه شركت ب معاوضه كرد. دارائی  سرك نقدي 400.000ريال بود با پرداخت 1.500.000ارزش متعارف آن

 شود؟ها ثبت میتحصیل شده توسط شركت الف به چه مبلغی در حساب

 ريال 3.000.000 -الف

 ريال 4.000.000 -ب

 ريال 3.400.000 -ج

 ريال  1.900.000  -د

ريال  700.000کار و ريال بده 90.000مانده حساب ذخیره م.م و حسابهاي دريافتنی قبل از اصالحات به ترتیب -29

ريال در نظر گرفته شود ، مانده حساب ذخیره م.م در  120.000است. چنانچه براي سال آينده ذخیره اي معادل 

 پايان سال چه قدر است؟

 ريال بدهكار 30.000 -الف

 ريال بستانكار 30.000 -ب

 ريال بدهكار 210.000 -ج

 بستانكار ريال  210.000  -د

ريال جهت راه اندازي و نصب آن پرداخت  5.000.000ريال خريداري و مبلغ  16.000.000قیمت ماشین آالتی به -30

سال برآورد شده باشد استهالك سال چهارم آن به روش مجموع سنوات چند ريال  6شده است. اگر عمرمفیدآن 

 است؟

 1.000.000 -الف

 3.000.000  -ب

 3.500.000 -ج

 4.000.000 -د

 دارايیهاي ثابت با چه حسابی بسته می شود؟هزينه استهالك -31

 استهالک انباشته -الف

 زيان و خالصه سود  -ب

 دارايي ثابت -ج

 ذخيره استهالک دارايي ثابت -د

ريال باشد و مبلغ  10.000.000ريال و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  28.000.000اگر فروش شركت كامران -32

 بازده سرمايه چند درصد خواهد بود؟ريال نرخ  50.000.0000سرمايه شركت 

 % 36  -الف

 % 25 -ب

 % 64/2 -ج



 % 56 -د

 كدامیك از اقالم زير جزء بدهی هاي بلند مدت است؟-33

 تضمين بدهي ديگران توسط مؤسسه -الف

 خسارت ناشي از محكوميت دعاوي -ب

 حصه جاري بدهي هاي بلند مدت -ج

 پرداختني اسناد بلند مدت   -د

 جزء كدامیك از گروههاي هزينه ها قرار دارد؟هزينه هاي مالی -34

 توليد -الف

 عملياتي -ب

 فروش -ج

 عملياتي غير  هزينه هاي   -د

سرشکن كردن و تخصیص بهاي تمام شده دارايی ثابت به شکل منظم به دوره هاي استفاده از دارايی را چه -35

 می گويند؟

 هزينه يابي -الف

 گويند  استهالک  -ب

 دارايي ثابتتعميرات  -ج

 الحاق دارايي ثابت -د

ريال معاوضه  800ريال با آپارتمانی به ارزش متعارف  600ريال و ارزش متعارف   800زمینی به ارزش دفتري -36

 ريال وجه نقد دريافت شد دارايی تحصیل شده معادل چند ريال در دفاتر ثبت می شود؟ 200شد و مبلغ 

 400  -الف

 480 -ب

 600 -ج

 800 -د

 . ندارند................دارايی هايی هستند كه موجوديت فیزيکی و عینی .....-37

 دارايي هاي مشهود -الف

 دارايي استهالک پذير -ب

 مشهود نا دارايي   -ج

 چنين دارايي وجود ندارد -د

 ؟نمی شودكدامیك از بدهی هاي زير در دفاتر ثبت -38

 ديگران تضمين بدهي   -الف

 اوراق قرضه پرداختني -ب

 پيش دريافت ها -ج

 اسناد پرداختني -د

 كدام مورد در بستانکار حساب اعتبار اسنادي ثبت خواهد شد ؟-39

 سپرده ثبت سفارش -الف

 پس كرايه -ب

 سفارش برگشت سپرده ثبت   -ج

 هزينه هاي ترخيص -د

 ؟نیستكدام گزينه از حقوق صاحبان سهام -40



 سرمايه -الف

 اندوخته ها -ب

 پيشنهادي سود سهام   -ج

 سود و  زيان سنواتي -د

 حسابهاي دريافتنی چگونه در ترازنامه گزارش می شوند؟-41

 افتنيي باز  خالص ارزش  -الف

 ارزش آتي -ب

 ارزش فعلي -ج

 ارزش اسمي -د

ريالی فروخته  3.000  %2برگ سهام ممتاز  1.000ريالی عادي و  1.000برگ سهام  3.000شركت سهامی همدان -42

 شركت چند ريال است ؟ است. كل سرمايه

 3.000.000 -الف

 6.000.000  -ب

 5.000.000 -ج

 5.600.000 -د

ريالی خريداري كرد اگر قیمت خريد نقدي دستگاه  400.000فقره سفته  5شركت بیتا يك دستگاه پرس را طی -43

 ريال باشد بابت خريد دستگاه پرس فوق چه ثبتی در حسابها بايد صورت پذيرد؟ 1500.000پرس 

 )بس(  2.000.000   )بد( ـ اسناد پرداختني 500.000، بهره پرداختني  1500.000دستگاه پرس     -الف

 )بس( 2.000.000)بد( ـ اسناد پرداختني  2.000.000دستگاه پرس    -ب

 )بس( 1.500.000)بد( ـ اسناد پرداختني  1.500.000دستگاه پرس    -ج

 )بس( 500.000، بهره پرداختني  1.500.000پرداختني  )بد( ـ اسناد 2.000.000دستگاه پرس    -د

 در زمان فروش دارايی هاي ثابت چگونه می توان سود و زيان را محاسبه كرد؟-44

 اختالف بين قيمت تمام شده و ارزش اسقاط دارايي -الف

 اختالف بين قيمت تمام شده و استهالک سالهاي قبل -ب

 اختالف بين قيمت فروش و ارزش دفتري  -ج

 اختالف بين ارزش دفتري و متعارف دارايي -د

در ثبت رويدادهاي حذف دارايی ثابت حادثه ديده كه بیمه بوده ، حساب دارايی مربوطه به چه مبلغی ثبت -45

 می شود؟

 بستانكار -استهالک انباشته  -الف

 بستانكار  -  بهاي تمام شده  -ب

 بدهكار -زيان ناشي از حادثه  -ج

 بدهكار -دارايي بهاي تمام شده  -د

ريال خريداري شده و مبلغ  7.200.000ريال است با شرايط نسیه  6.500.000ماشین آالتی كه قیمت نقدي آن -46

ريال بابت حمل آن پرداخت نمود . ماشین آالت به چه مبلغی در دفاتر ثبت می  150.000ريال بابت نصب و  450.000

 شود؟

 6.500.000 -الف

 7.100.000  -ب

 6.850.000 -ج

 7.800.000 -د



شركتی كه اولین سال مالی را طی كرده و در حسابها ذخیره مطالبات مشکوك الوصول موجود نمی باشد در -47

 خواهد شد؟حساب بستانکار زمان سوخت مطالبات كدام 

 بدهكاران  -الف

 ذخيره مطالبات مشكوک الوصول -ب

 هزينه مطالبات سوخت شده -ج

 مطالبات غير قابل وصول -د

 15.000ريال بعد از  1.800.000ريال می باشد و ارزش اسقاط آن  7.800.000قیمت ماشین آالت يك كارخانه -48

ساعت كار كند براي ثبت استهالك چه حسابی و  2.000ساعت كار می باشد . چنانچه ماشین آالت دريك سال 

 چند ريال بستانکار می شود؟

 800.000استهالک انباشته          -الف

 400تهالک انباشته        اس -ب

 800.000ماشين آالت                -ج

 1.040.000هزينه استهالک           -د

ريال و بدهی جاري يك دوم دارايی جاري باشد كدام گزينه  15000000اگر سرمايه در گردش شركت پیمان -49

 بدهی جاري شركت پیمان می باشد ؟

                    15000000  -الف

 5000000 -ب

 10000000 -ج

 20000000 -د

 ريال برآورد شده باشد ، ثبت آن كدام است؟ 5.000اگر استهالك سالیانه ساختمانی -50

 استهالک انباشته ساختمان ـ هزينه استهالک ساختمان -الف

 ساختمان ـ هزينه استهالک ساختمان -ب

 هزينه استهالک ساختمان ـ ساختمان -ج

 الک انباشته ساختماناسته  ـ هزينه استهالک   -د

 مانده كدام حساب در ترازنامه طبقه بندي شده پايان دوره نشان داده می شود؟-51

 درآمد -الف

 خالصه سود و زيان -ب

 برداشت -ج

 درآمد پيش دريافت   -د

سال می باشد.  5و  500000ريال وارزش فرسوده و عمرمفید آن به ترتیب  2000000قیمت تمام شده يك دارايی -52

 چند ريال می باشد؟ 89/12/29خريداري شده باشد ارزش دفتري آن در  89/3/30چنانچه اين دارايی در تاريخ 

 1540000 -الف

 1775000  -ب

 1520000 -ج

 1040000 -د

ريال استهالك انباشته می باشد به ارزش  650000ريال كه داراي  1500000ساختمانی به قیمت تمام شده -53

ريال وجه نقد با يك قطعه زمین معاوضه می شود ، زمین به چه  1400000همراه  با پرداخت و  1000000متعارف 

 مبلغی در دفاتر ثبت می شود؟

 850000 -الف



 2500000 -ب

 2400000  -ج

 150000 -د

 سال تغییر يابد اين تغییر جزء كدام اقالم تغییرات می باشد؟ 10سال به  12اگر عمر مفید يك دارايی ثابت از -54

 تغيير در اصول -فال

 تغيير در روش حسابداري -ب

 برآورد  تغيير در  -ج

 تغيير در رويه حسابداري -د

 200.000سال عمر مفید  5ريال و قیمت فرسوده آن پس از  1.400.000قیمت تمام شده يك دستگاه ماشین -55

 ريال می باشد . استهالك سال پنجم اين ماشین با روش مجموع سنوات چند ريال است؟

 ريال 80.000  -لفا

 ريال 40.000 -ب

 ريال 160.000 -ج

 ريال 200.000 -د

 كدامیك از اقالم زير جزء دارايیهاي نامشهود است؟-56

 اثاثه -الف

 ذخيره مطالبات مشكوک الوصول -ب

 حسابهاي دريافتني -ج

 سرقفلي  -د

ريال با  1000ساله اي به ارزش اسمی هر برگ  5برگ اوراق قرضه  20000تعداد  1/6/31Xشركت امید در تاريخ -57

بابت سود تضمین  1/12/29Xكه هر شش ماه قابل پرداخت است ، صادر و بفروش رساند ، در تاريخ  %15نرخ سود 

 شده چه ثبتی در دفاتر صورت می گیرد ؟

 )بس( 1500000)بد( هزينه مالي  1500000بانك   -الف

 )بس(3000000)بد( بانك 3000000وراق قرضه ا -ب

 )بس(   1500000ريالي)بد( بانك  1500000هزينه مالي   -ج

 )بس( 3000000)بد( بانك  3000000هزينه مالي  -د

 قابل مقايسه بودن صورت هاي  مالی بیانگر كدامیك از خصوصیت صورتهاي مالی است ؟-58

 كيفي محتوي اطالعات مندرج در صورت مالي -الف

 مالي كيفي چگونگي ارائه اطالعات   -ب

 كيفي قابل فهم بودن -ج

 كيفي مرتبط بودن -د

ريال بدهکار بوده است اگر  50.000ريال بدهکار و  1.500.000مانده حساب  بدهکاران  و ذخیره م.م  به ترتیب -59

 مانده بدهکاران ذخیره در نظر گرفته شود كدام مورد بستانکار می گردد ؟ 10%

 ريال  200.000 ره م.م ذخي  -الف

 ريال 200.000هزينه م.م  -ب

 ريال 100.000ذخيره م.م  -ج

 ريال 100.000ساير درامد ها  -د

 در روش حذف مستقیم هنگامی كه مطالبات وصول نشده و سوخت شود چه حسابی بدهکار می شود ؟-60

 حسابهاي دريافتني الوصول -الف



 ذخيره مطالبات مشكوک الوصول -ب

 البات مشكوک الوصولهزينه مط -ج

 شده هزينه مطالبات سوخت   -د

 موجودي مواد و كاال در كدام طبقه از حسابها و در كدام صورت مالی نشان داده می شود ؟-61

 ترازنامه -دارايي ثابت  -الف

 صورت حساب سرمايه -دارايي جاري  -ب

 تراز نامه  -  دارايي جاري  -ج

 صورت سود و زيان -دارايي ثابت  -د

 اگر موجودي كاالي پايان دوره بیش از واقع ارزيابی شود ...............  .-62

 جمع دارايي ها كاهش مي يابد -الف

 سود موسسه كاهش مي يابد -ب

 مي يابد افزايش   سود موسسه  -ج

 تاثيري بر سود يا زيان ندارد -د

 ؟ نیستندكدام يك از دارايیهاي ثابت زير استهالك پذير -63

 يرزمين با  -الف

 ساختمان -ب

 ابزار آالت -ج

 وسايل نقليه -د

 منظور از اصطالح گسترش و الحاق در بحث دارايیهاي ثابت چیست ؟-64

 منظور انجام تعميرات اساسي بر روي دارايي ثابت است . -الف

 آنهاست . منظور افزودن دارايي جديد به دارايي موجود يا توسعه   -ب

 يش كارايي دارايي است.مخارج غير مستمر و عمده جهت افزا -ج

 منظور انجام تعميرات عادي و منظم جهت نگهداري دارايي است. -د

ريال  نیز صرف تعمیرات اساسی آن گرديد در  1.000.000ريال خريداري گرديده و  5.000.000ساختمانی به مبلغ -65

ه حساب استهالك سال و روش محاسبه استهالك خط مستقیم باشد ماند 15صورتیکه عمر مفید اين ساختمان 

 انباشته ساختمان در پايان سال دهم چقدر خواهد بود ؟

 3.000.000 -الف

 3.333.000 -ب

 2.000.000 -ج

 4.000.000  -د

سال می باشد استهالك سال سوم آن  8ريال است  72.000.000عمر مفید دارايی ثابتی كه قیمت تمام شده آن -66

 به روش مجموع سنوات چند ريال است ؟

 10.000.000 -الف

 14.000.000 -ب

 12.000.000  -ج

 16.000.000 -د

 ؟نمی باشد كدام گزينه از روشهاي محاسبه استهالك -67

 روش خط مستقيم -الف

 روش ذخيره اي  -ب



 روش نزولي -ج

 روش مجموع سنوات -د

 حق تالیف عبارت است :-68

حق نشر و پخش و اجراي اثر هنري يا نوشته كه به مدت عمر پديد آورنده و سي سال بعد از فوت او به شخص   -الف

 مي شود.  اعطا  پديدآورنده و وراث او 

 حق انحصاري توليد و فروش محصول يك اختراع خاص براي مدت معين است كه مدت اعتبار آن صراحتا ذكر ميشود . -ب

ه اي كه باعث مي شود كاالها به مقياس وسيع تر و قيمت باالتر از فراورده هاي مشابه  به فروش نشان هاي متمايز كنند -ج

 برسد.

 دارايي مشهودي است كه به طور معمول به منظور استفاده در عمليات عادي خريداري و تحصيل مي شود . -د

 كدام مورد دارايی نا مشهود است؟-69

 ساختمان -الف

 ديون رهني -ب

 نتقالي به دوره آتيمخارج ا  -ج

 اسناد دريافتني -د

 سرمايه گذاري كوتاه مدت در كدام يك از حسابهاي زير قرار می گردد ؟-70

 دارايي جاري  -الف

 سرمايه -ب

 دارايي ثابت -ج

 بدهي جاري -د

ريالی شركت آبادان رابه مبلغ اسمی خريداري كرد و  2000برگ سهام   300شركت سپید  88/6/15در تاريخ -71

ريال پرداخت نمود ثبت رويداد مالی فوق در  50000بابت نقل و انتقاالت و حق الزحمه كارگزاران بورس نیز مبلغ 

 دفاتر مالی شركت سپید  كدام مورد زير است ؟

 ريال ) بستانكار( 650000سرمايه   -ريال ) بدهكار ( 650000نقد و بانك  -الف

 ريال )بستانكار ( 600000نقد و بانك  -بدهكار ( ريال )  600000سرمايه گذاري كوتاه مدت  -ب

 ريال ) بدهكار ( 600000سرمايه  -ريال ) بدهكار (  600000نقد و بانك  -ج

 ) بستانكار(   ريال 650000نقد و بانك  -ريال ) بدهكار ( 650000سرمايه گذاري كوتاه مدت   -د

 كدام مورد خصوصیت بدهی احتمالی را بیان نمی كند ؟-72

 سررسيد بدهي احتمالي مشخص نيست . -الف

 مبلغ بدهي احتمالي مشخص نيست -ب

 بدهي احتمالي به دليل عدم قطعيت از طريق يادداشتهاي همراه صورت مالي گزارش مي شود . -ج

 .  مي شود   بدهي احتمالي مانند ساير بدهي ها در متن ترازنامه قبل از حساب سرمايه گزارش  -د

 بدهی هاي احتمالی نیست ؟كدام مورد از -73

 تضمين خدمات بعد از فروش -الف

 بانكي  اضافه برداشت  -ب

 دعاوي حقوقي در دادگاه عليه موسسه -ج

 ظهرنويسي اسناد دريافتني ديگران -د

 بدهی هايی كه سررسید آنها در دوره مالی جاري و آتی باشد  ............... گفته می شود .-74

 بدهي بلند مدت -الف

 جاري بدهي   -ب



 بدهي ثابت -ج

 بدهي الوصول -د

 كدام مورد در ارتباط با سپرده حسن انجام كار صحیح است ؟-75

 سپرده حسن انجام كار يكي از بدهي هاي بلند مدت است . -الف

 با سپرده حسن انجام كار مانند اسناد پرداختني بلند مدت عمل مي شود. -ب

 ر ترازنامه گزارش مي شود.سپرده حسن انجام كار در قسمت سرمايه د -ج

 مي شود  سپرده انجام كار توسط كارفرما از وجوه پرداختني به پيمانكار كسر  -د

 كدام گزينه بخشی از حقوق صاحبان سهام در شركتهاي سهامی نمی باشد ؟-76

 سهام -الف

 سود انباشته -ب

 برداشت شركا  -ج

 اندوخته ها -د

 ش از تراز نامه گزارش می شود ؟پیش پرداخت سفارشات بلند مدت در كدام بخ-77

 ساير دارايي ها  -الف

 بدهي هاي جاري -ب

 بدهي هاي غير جاري -ج

 دارايي جاري -د

 درآمدها و هزينه ها  از عناصر تشکیل دهنده كدام گزارش مالی هستند ؟-78

 جامع  صورت سود و زيان  -الف

 صورت حساب مالي -ب

 ترازنامه -ج

 صورت جريان وجه نقد -د

نقد يا معادل آن كه از فروش دارايی در شرايط عادي عملیات حاصل می شود را ارزش .....................می وجه -79

 گويند .

 بهاي تمام شده تاريخي -الف

 ارزش باز يافتني -ب

 بازار  ارزش جاري  -ج

 ارزش فعلي -د

 نسبت جاري و نسبت آنی جزء كدام يك از نسبت هاي مالی زير است ؟-80

 فعاليتنسبت  -الف

 توان واريز بدهي ها -ب

 نسبت سود آوري -ج

                     نقدينگي  نسبت  -د

ريال دارايی  8.000.000ريال آن دارايی جاري و  12.000.000ريال است كه  20.000.000جمع دارايی هاي شركتی -81

 ت چقدر است ؟ريال است سرمايه در گردش شرك 5.000.000ثابت می باشد جمع بدهی هاي جاري شركت 

 15000000 -الف

                       7000000  -ب

 3000000 -ج

 13000000 -د



اگر ارقام صورت هاي مالی  حداقل دو دوره مالی متوالی با يکديگر مقايسه شود اين تجزيه و تحلیل كدام نوع -82

 تجزيه و تحلیل صورت مالی است ؟

 افقي   تجزيه و تحليل  -الف

 نسبت تجزيه و تحليل -ب

 تجزيه و تحليل عمودي -ج

 تجزيه و تحليل افزايشي -د

ريال باشد و مبلغ  10.000.000ريال و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  36.000.000اگر فروش شركت آزاد -83

 ريال باشد  نرخ بازده سرمايه چند درصد است ؟ 40.000.000سرمايه شركت 

 %90 -الف

 %25 -ب

  % 65  -ج

 %40 -د

 كارمزد گشايش اعتبار  اسنادي به چه میزان  توسط بانك دريافت می گردد ؟-84

 شناور  نرخ  به پروفرما   CIF  0/002  -الف

 ريال به نرخ شناور 40 -ب

 پروفرما  CIFريال ارزش  40 -ج

 پروفرما  به نرخ شناور 0/02CIF -د

مقصد  است و فروشنده موظف به اجراي در كدام يك از شرايط حمل قیمت كاال شامل بیمه و كرايه تا بندر -85

 حمل و بیمه است ؟

 EXW -الف

 FOB -ب

 C&F -ج

 CIF  -د

 باشد براي وديعه ثبت سفارش چگونه محاسبه می شود ؟ FOBاگر بهاي پروفرما طبق شرايط -86

 همان بهاي پروفرما مبناي محاسبه قرار مي گيرد . -الف

 مي شود . به بهاي آن اضافه  %20  -ب

 بهاي آن كسر مي گردد . از %20 -ج

 بهاي پرو فرما مبناي محاسبه قرار مي گيرد . %10 -د

ريال می باشد با توجه به اينکه مانده مطالبات در ابتداي سال  30.000.000جمع فروشهاي نسیه شركت امید -87

 ؟ريال است گردش مطالبات شركت پیمان چقدر خواهد بود  4.000.000ريال و در پايان سال  8.000.000

 7 -الف

 3/75 -ب

  6/5 -ج

                    5  -د

 كدام مورد بدهی جاري محسوب می شود ؟-88

 بانك  اضافه برداشت  -الف

 وام بلند مدت پرداختني -ب

 اسناد پرداختني بلند مدت -ج

 اوراق قرضه پرداختني -د



 كدام مورد كامل كننده ي متن زير است ؟   -89

                                                                        

.....................  جزء الينفك صورتهاي مالي اساسي هستند كه با صورتهاي مالي مجموعه اي بهم پيوسته خواهند بود و "       

 "الي را توضيح و تشريح مي كنند .اقالم مندرج در صورتهاي م

 بدهي ها -الف

 توضيحي ادداشتهاي ي  -ب

 آورده صاحبان سرمايه -ج

 هزينه ها -د

 وجوه نقد مسدود شده در كدام طبقه از حسابها قرار می گیرد ؟-90

 دارايي هاي جاري -الف

 داراييها  ساير  -ب

 سرمايه -ج

 بدهي بلند مدت -د

رائه اطالعات  دارايی ها و بدهی ها به دارايی ها و بدهی هاي جاري و غیر جاري هرگاه در تهیه ترازنامه براي ا-91

 تقسیم شود و اقالم به صورت مشخص طبقه بندي و مجزا شوند به اين صورت مالی ......................... گويند .

 شده ترازنامه طبقه بندي   -الف

 صورت جريان وجوه نقد -ب

 تراز نامه شاخص -ج

 صورت سرمايه گذاري -د

 شود؟ كسر بايد دوره همان هاي درآمد از دوره هر هاي هزينه ............. اصل اين طبق-92

 اصل تطابق هزينه هاي با درآمد همان دوره  -الف

 افشاء اصل -ب

 تحقق اصل -ج

 تعهدي فرض -د

 ؟ است فرض كدام رعايت جهت در موسسه صاحب شخصی مصارف براي برداشت حساب نگهداري-93

 رويه ثبات اصل -الف

 فعاليت تداوم اصل -ب

 شخصيت  فرض تفكيك  -ج

 اصل تحقق -د

 حسابدار شركت امید پیش دريافت از مشتريان را به حساب در آمد  منظور می كند اين عمل جزءكدامیك-94

 ؟   است حسابداري مفاهیم اي اصول از

 شده تمام بهاي اصل -الف

 احتياط مفهوم -ب

 فعاليت تداوم فرض -ج

 آمد  در  اصل تحقق  -د

به موجب كدام يك از اصول حسابداري حسابداران هنگامی كه از يك روش حسابداري استفاده می كنند -95

 بايستی براي تمام رويدادهاي مالی مشابه و دوره هاي مالی بعد نیز آن را به كار برند ؟

 اصل تطابق -الف

 اصل افشاء -ب



 اصل بهاي تمام شده -ج

 رويه  اصل ثبات  -د

 استفاده از واحد مشترك براي اندازه گیري رويدادهاي مالی به موجب كدام يك از مفاهیم زير است ؟-96

 گيري  فرض واحد اندازه  -الف

 مفهوم اهميت -ب

 فرض تداوم فعاليت -ج

 اصل بهاي تمام شده -د

 كند؟كدام يك از مفاهیم و اصول زير شناسايی فوري زيان را حمايت می -97

 اصل ثبات رويه -الف

 مفهوم احتياط )محافظه كاري(  -ب

 اصل تحقق در آمد -ج

 مفهوم اهميت -د

 به چه مبلغی خواهد بود ؟بعد از اصالح با توجه به اطالعات زير مانده ذخیره م.م در پايان سال مالی -98

حساب هاي دريافتني ذخيره  %2يان سال در پا 16.000.000بدهكار و مانده حساب هاي در يافتي  160.000مانده ذخيره م.م 

 م.م در نظر گرفته مي شود ؟

 320.000  -الف

 480.000 -ب

 160.000 -ج

 640.000 -د

 در صورت استفاده ازروش حذف مستقیم كدام اصل نقض می گردد؟-99

 اصل افشا -الف

 اصل بهاي تمام شده -ب

 اصل تحقق در آمد -ج

 آمد  اصل تطابق هزينه با در  -د

 تاثیر حذف مطالبات سوخت شده بر سود خالص در هر يك از روشهاي زير چگونه است ؟-100

 روش ايجاد ذخيره كاهش -درروش حذف مستقيم كاهش  -الف

 تاثير بدون  روش ايجاد ذخيره   - درروش حذف مستقيم كاهش   -ب

 روش ايجاد ذخيره كاهش -درروش حذف مستقيم بدون تاثير  -ج

 روش ايجاد ذخيره بدون تاثير -بدون تاثير  درروش حذف مستقيم -د

در صورتی كه موسسه در اول سال فعالیت خود باشد بهترين روش براي ثبت سوخت مطالبات خود كدام -101

 گزينه است ؟

 ايجاد ذخيره به روش درصدي از فروش -الف

 مستقيم حذف   -ب

 ايجاد ذخيره به روش مجموع سنوات -ج

 صدي از بدهكارانايجاد ذخيره به روش در  -د

 هزينه مطالبات در صورت سود وزيان جزء هزينه هاي .........طبقه بندي می شود؟-102

 مالي -الف

 فروش -ب

 اداري  و عمومي   -ج

 غيرعملياتي -د



اثر وصول يك حساب در يافتنی كه در سال هاي قبل سوخت شده و از حساب ها حذف شده بر سود  خالص -103

 ي زير چگونه است ؟دوره جاري در هر يك از روشها

 روش ايجاد ذخيره افزايش -روش حذف مستقيم افزايش    -الف

 اثر  بدون  روش ايجاد ذخيره -روش حذف مستقيم افزايش     -ب

 روش ايجاد ذخيره افزايش -روش حذف مستقيم بدون اثر    -ج

 روش ايجاد ذخيره بدون  اثر -روش حذف مستقيم  بدون اثر    -د

عات زير در مورد شركت نسیم در دست باشد و روش شركت براي ايجاد ذخیره در صدي در صورتی كه اطال-104

 چند ريال است ؟ 96از فروش باشد وصول مطالبات سوخت شده در طی 

 
 450.000   -الف

 500.000 -ب

 600.000 -ج

 650.000 -د

درصد 2.5ايجادذخیره در صورتیکه اطالعات زير د رمورد شركت سحر در دست باشد و روش شركت براي -105

 چند ريال است ؟ 98فروش باشد مانده ذخیره م.م در انتهاي سال 

 
 29.500  -الف

 32.500 -ب

 37.500 -ج

 12.500 -د

 كدام گزينه صحیح است ؟-106

 در روش در صدي از فروش به مانده قبلي ذخيره م.م توجه مي شود -الف

 مي شو د ذخيره م.م توجه در روش در صدي از حساب دريافتني به مانده قبلي   -ب

 در روش تجزيه سني به مانده قبلي ذخيره م.م توجه نمي شود -ج

 در رويكرد ترازنامه اي به مانده قبلي ذخيره م.م. توجه نمي شود -د

 ازمدارك حسابداري شركت صدف دردست است ؟  98اطالعات زير در سال -107

 



 
قابل وصول تشخيص داده شد و از حساب ها حذف گرديد بر اساس از حساب هاي در يافتني غير  114.000طي سال 

 98فروش خالص به عنوان هزينه م.م. شناسايي و بر آورد گرديد مانده ذخيره م.م در پايان سال  %2تجربيات گذشته ساالنه 

 چند ريال است ؟

 13.500  -الف

 14.100 -ب

 15.000 -ج

 16.500 -د

 یره م.م در پايان سال به چه مبلغی است ؟با توجه به اطالعات زير بر آورد ذخ-108

 مانده حسابهاي در يافتني به عنوان ذخيره منظور مي شود  %10در پايان سال 

      900.000مانده حساب دريافتني                                  

 80.000مانده ذخيره م.م )بدهكار (                           

 90.000 -الف

 10.000 -ب

 170.000  -ج

 80.000 -د

 با توجه به اطالعات زير مانده ذخیره م.م در پايان سال مالی بعد از اصالح به چه مبلغی خواهد بود ؟-109

 (600.000فروش نسيه ذخيره م.م در نظر گرفته مي شود .)فروش نسيه  %10بدهكار در پايان سال  40.000مانده ذخيره م.م 

 20.000  -الف

 60.000 -ب

 100.000 -ج

 40.000 -د

اطالعات زيراز شركت بهار استخراج شده است اگر روش ايجادذخیره تجزيه سنی باشدو حساب ذخیره -110

 مانده بستانکار داشته باشد اصالح حساب ذخیره در پايان سال چه ثبتی در دفاتر انجام می شود؟ 10.000م.م

 

 
 ستانكارب 20.000ذخيره م.م  -بدهكار   20.000هزينه م.م   -الف

 بستانكار 12.000ذخيره م.م  -بدهكار    12.000هزينه م.م  -ب

 بستانكار10.000ذخيره م.م   -بدهكار   10.000هزينه م.م    -ج

 بستانكار 8.000ذخيره م.م  -بدهكار   8.000هزينه م.م   -د

 كدام گزينه صحیح می باشد ؟-111



 ستحساب ذخيره م.م يك حساب موقت با ماهيت بستانكار ا -الف

 حساب ذخيره م.م به عنوان يك رقم كاهنده در ترازنامه گزارش مي شود  -ب

 حساب ذخيره م.م يك حساب بدهي است و در بخش بدهي هاي جاري در تراز نامه گزارش مي شود -ج

 حساب ذخيره م.م يك حساب موقت است و براي رعايت اصل تطابق به دوره بعد منتقل مي شود -د

مالی خود را طی كرده است و در حساب هاي خود ذخیره م.م منظور نکرده است شركت صدف اولین سال -112

 اين شركت در زمان سوخت مطالبات كدام حساب را بدهکار می كند؟

 بدهكاران -الف

 هزينه مطالبات سو خت شده  -ب

 ذخيره م.م -ج

 مطالبات الوصول -د

مالی  به چه مبلغی در حساب ها ثبت می گردد با توجه به اطالعات زير حساب ذخیره م.م در پايان سال -113

حسابهاي در يافتنی ذخیره  %2در پايان سال  16.000.000بدهکار حساب هاي در يافتنی  160.000؟مانده ذخیره م.م 

 م.م در نظر گرفته می شود

 320.000 -الف

 480.000  -ب

 160.000 -ج

 640.000 -د

 مبتنی بر ديدگاه سود وزيانی است ؟كدام يك از روش هاي ايجاد ذخیره م.م -114

 روش حذف مستقيم -الف

 روش در صدي از فروش هاي نسيه -ب

 روش بررسي موردي -ج

 روش تجزيه سني -د

از مطالبات خود را ذخیره در نظر می  %10مانده حساب هاي در يافتنی و ذخیره م.م شركت امید كه هر ساله -115

ستانکار می باشد خالص ارزش بازيافتنی حساب در يافتنی و ذخیره ب370.000بدهکار و 4.000.000گیرد به ترتیب 

 الزم براي سال مورد نظر چند ريال است ؟

 400.000 - 3.600.000 -الف

 400.000 -4.000.000 -ب

 370.000   -  3.600.000  -ج

 30.000 - 3.600.000 -د

از  15.000ر می باشد طی سال مبلغ ريال بستانکا 20.000به مبلغ  96ذخیره م.م شركت آرش در ابتداي سال -116

از حساب هاي در يافتنی  110.000حسابهاي در يافتنی سوخت شده تلقی گرديد و از حسابها حذف شد و مبلغ 

حسابهاي در  %2و هر ساله  4.000.000سوخت شده سال هاي قبل وصول شد اگر مانده حساب هاي در يافتنی 

 چه حسابی و با چه مبلغی بدهکار می شود ؟ يافتنی به عنوان ذخیره در نظر گرفته شود

 35.000 م  . م  هزينه  -الف

 35.000ذخيره م.م  -ب

 80.000هزينه م.م  -ج

 80.000ذخيره م.م  -د

 اطالعات زير از شركت بهار استخراج شده است -117

 ال ير -نام حساب                                       مبلغ 



 15.000            مطالبات سوخت شده           

  20.000ان دوره                      يره م.م پايذخ

ال يسال چند ر يره م.م در ابتدايقبل وصول گردد مانده ذخ يسوخت شده سالها يافتنيدر  ياز حسابها10.000اگر مبلغ 

 بوده است ؟

 20.000 -الف

 25.000  -ب

 35.000 -ج

 15.000 -د

سال فعالیت خود براي حذف مطالبات سوخت شده از چه روشی استفاده می معموال موسسات در اولین -118

 كنند ؟

 روش تجزيه سني -الف

 مستقيم  روش حذف  -ب

 روش ايجاد ذخيره -ج

 بستگي به ميزان فعاليت موسسه دارد -د

 هزينه مطالبات مشکوك الوصول حسابی ........ است و در گزارش ..........نشان داده می شود ؟-119

 تراز نامه -ائمي د -الف

 تراز نامه -موقت  -ب

 سود وزيان  -  موقت  -ج

 سود و زيان -دارايي  -د

 چه اصولی در روش ايجاد ذخیره جهت سوخت مطالبات رعايت می گردد؟-120

 ترازنامه -الف

 تداوم فعاليت -ب

 در آمد ها و   تطابق هزينه ها  -ج

 سود وزيان -د

ريال  می  100.000و  1.480.000فتنی و حساب ذخیره م.م به ترتیب در پايان دور مالی مانده حسابهاي در يا-121

مانده حسابهاي در يافتنی جهت ذخیره الزم در نظر گرفته می شود .مانده حساب ذخیره م.م. پس از  %10باشد كه 

 تعديل چه رقمی می باشد ؟

 248.000 -الف

 148.000  -ب

 100.000 -ج

 48.000 -د

ريال از مطالبات  1.000.000ريال است طی دوره  900.000ابتداي دوره مالی مانده حساب ذخیره م.م. در -122

ريال بر آورد  850.000موسسه سوخت و از دفاتر حذف گرديد چنانچه ذخیره الزم براي مطالبات مشکوك الوصول 

 گردد مانده حساب ذخیره م .م  چقدر می باشد ؟

 950.000 -الف

 900.000 -ب

 850.000  -ج

 750.000 -د

آن می باشد رقم خالص حسابهاي دريافتنی در  %10ريال و ذخیره م.م  3.500.000انده حسابهاي دريافتنی م-123

 تراز نامه شركت تنديس چقدر است ؟



  3.150.000  -الف

 3.050.000 -ب

 3.850.000 -ج

 350.000 -د

مقابل كدام حساب در پايان دوره مالی كه مبلغ هزينه مطالبات مشکوك الوصول بدهکار می گردد در -124

 بستانکار می گردد؟

 بانك -الف

               الوصول  ذخيره مطالبات مشكوک  -ب

 حسابهاي در يافتني -ج

 بستانكاران -د

با توجه به اينکه شركتی اولین سال مالی خويش را آغاز كرده است و از روش حذف مستقیم استفاده نمايد -125

 كدام گزينه صحیح می باشد ؟

 ن سوخت مطالبات حساب ذخيره مطالبات مشكوک الوصول بدهكار مي شوددر زما -الف

 مي شود در زمان سوخت مطالبات حساب هزينه مطالبات سوخت شده بدهكار   -ب

 در زمان سوخت مطالبات بدهكاران بدهكار مي شود -ج

 در زمان سوخت مطالبات ، مطالبات غير قابل وصول بدهكار مي شود -د

ريال نشان می  650.000بهاي در يافتنی مطالبات مشکوك الوصول موسسه ارس را جدول تجزيه سنی حسا-126

ريال بستانکار باشد براي تعديل ذخیره مطالبات  900.000دهد اگر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

 مشکوك الوصول كدام گزينه بدهکار می شود ؟

 ريال 650.000 -الف

                        ريال  250.000  -ب

 ريال 350.000 -ج

 ريال 100.000 -د

 400.000ريال و حساب برگشت از فروش  2.000.000مانده حساب فروش در موسسه آذر در پايان دوره مالی -127

از فروش  %2ريال بدهکار . اگر میزان مطالبات بر اساس  50.000ريال است مانده ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

 كدام گزينه می باشد ؟خالص باشد ثبت اصالحی 

 82.000ذخيره مطالبات مشكوک الوصول  -  82.000هزينه مطالبات مشكوک الوصول  -الف

 18.000 ذخيره مطالبات مشكوک الوصول-18.000الوصول  هزينه مطالبات مشكوک -ب

  32.000  الوصول ذخيره مطالبات مشكوک   -32.000الوصول  هزينه مطالبات مشكوک   -ج

 50.000ذخيره مطالبات مشكوک الوصول-50.000هزينه مطالبات مشكوک الوصول -د

 در دست می باشد . 1396مانده حسابهاي زير از دفتر شركت مهتاب سال -128

فروش خالص  -ريال بستانکار  70.000ذخیره مطالبات مشکوك الوصول  -ريال  15.000.000حساب بدهکاران 

 ريال  50.000.000

بدهکاران باشد. مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك  %5چنانچه حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

 الوصول پس از اصالح چند ريال است؟

 ريال  750.000  -الف

 ريال 70.000 -ب

 ريال 680.000 -ج

 ريال 820.000 -د



 1.300.000ريال فروش  500.000از دفاتر موسسه بدست آمده است بدهکاران  98اطالعات زير در پايان سال -129

مانده حسابهاي دريافتنی  %4ريال در صورتی كه میزان مطالبات مشکوك الوصول  10.000ريال و برگشت از فروش 

 كدام است ؟ 98ه بر آورد مطالبات مشکوك الوصول در پايان سال مربوط بثبت بدهکار باشد 

 ريال  20.000م  . هزينه م  -الف

 ريال 200.000هزينه م.م  -ب

 ريال 20.000ذخيره م.م  -ج

 ريال 44.000هزينه م.م  -د

 حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول ....... ؟-130

 هزينه است -الف

 در آمد است -ب

 دارايي است -ج

 است  هنده حسابهاي در يافتنيكا  -د

ريال و مانده حساب ذخیره  1.520.000مانده حساب در يافتنی موسسه تجاري آريا  1398اسفند سال  29در -131

مانده حسابهاي در يافتنی تعديل می گردد رقم خالص حسابهاي در يافتنی در  %8مطالبات مشکوك الوصول به 

 تراز نامه كدام گزينه است ؟

 ريال1.520.000 -الف

 ريال 1.641.600 -ب

 ريال  1.398.400  -ج

 ريال 121.600 -د

قبل از انجام اصالحات مربوط به حساب مطالبات مشکوك الوصول در  1398اطالعات زير در پايان سال -132

 دست است ؟

ر ريال بدهکا 21.000ريال و ذخیره م.م  100.000برگشت از فروش  -ريال  1.100.000فروش  - 550.000بدهکاران 

مربوط به بر طرف بدهکار فروش خالص باشد. %2می باشد . در صورتیکه میزان مطالبات مشکوك الوصول 

 كدام است ؟ 1398آورد مطالبات مشکوك الوصول در پايان سال 

 40.000هزينه م.م  -الف

 41.000هزينه م.م  -ب

  20.000م  . هزينه م  -ج

 21.000هزينه م.م  -د

 100.000ريال مانده بدهکار دارد و مبلغ پیش بینی شده  30.000مبلغ  98/12/29مرحله حساب ذخیره م.م در -133

 ريال می باشد ثبت اصالحی الزم حساب ذخیره م.م در پايان سال كدام گزينه است ؟

 بستانكار ريال  130.000ذخيره م.م  -ريال بدهكار  130.000هزينه م.م   -الف

 ريال بستانكار 100.000ذخيره م.م  -ريال بدهكار  100.000هزينه م.م  -ب

 ريال بستانكار 70.000ذخيره  -ريال بدهكار  70.000هزينه م.م  -ج

 چنين حالتي ممكن نيست كه حساب ذخيره م.م مانده بدهكار داشته باشد -د

 ريال می 100.000ريال مانده بستانکار دارد و مبلغ پیش بینی  20.000مبلغ  98/12/29حساب ذخیره م.م در -134

 باشد ثبت اصالح حساب ذخیره م.م در كدام گزينه است ؟

 ريال بستانكار100.000ريال بدهكار و ذخيره مطالبات مشكوک الوصول  100.000هزينه م.م -الف

 ريال بستانكار 120.000ريال بدهكار و ذخيره م.م.  120.000هزينه م.م  -ب

 بستانكار  ريال  80.000ريال بدهكار و ذخيره م.م. 80.000هزينه م.م   -ج



 ريال بستانكار 80.000ريال بدهكار و هزينه م.م.  80.000ذخيره م.م  -د

 700.000ريال )بدهکار( و  90.000مانده حساب ذخیره م.م و حسابهاي در يافتنی قبل از اصالحات به ترتیب -135

 ريال است .چنانچه براي سال آينده

 اب ذخيره م.م چگونه ثبت مي شود ؟ريال در نظر گرفته شود حس 120.000ذخيره اي معادل 

 ريال بدهكار 30.000 -الف

 ريال بستانكار 30.000 -ب

 ريال بدهكار 210.000 -ج

 بستانكار ريال  210.000  -د

ريال  185.000ريال و  2.430.000مانده حساب بدهکاران و ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به ترتیب -136

مانده حساب بدهکاران ذخیره ايجاد نمايد طرف بستانکار ثبت آن  %10بدهکار است چنانچه طبق روال همه ساله 

 كدام است ؟

 428.000م  . ذخيره م  -الف

 243.000ذخيره م.م  -ب

 243.000هزينه م.م  -ج

 58.000ذخيره م.م  -د

ريال  198.000ريال بدهکار و  2.700.000مانده حسابهاي بدهکاران و ذخیره م.م در پايان سال به ترتیب -137

مانده حساب بدهکاران ذخیره ايجاد شود كدام ثبت اصالحی در تاريخ  %7انکار می باشد چنانچه همه ساله بست

 به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود ؟98/12/19

 9.000آمد ها  در  ، ساير  9.000 م  . ذخيره م  -الف

 9.000، ذخيره م.م  9.000هزينه م.م  -ب

 189.000ذخيره م.م ،  189.000هزينه م.م  -ج

 387.000، ساير در آمد ها  387.000هزينه م.م  -د

ريال بود در ابتداي سال و در طی سال  350.000مانده حساب مطالبات مشکوك الوصول موسسه قادر -138

آن ذخیره شود هزينه  %2ريال است كه بايد  19.000.000ريال و مانده بدهکاران  420.000مطالبات سوخت شده 

 مطالبات مشکوك الوصول چند ريال است ؟

 420.000 -الف

 70.000 -ب

 450.000  -ج

 380.000 -د

در صورتی كه ارزش بازار موجودي كاالي يك موسسه كاهش يابد براي ثبت مر بوط  به اصالح موجودي -139

 پايان دوره چه حسابی ......بستانکار می شود ؟

 زيان مربوط به كاهش ارزش موجودي ها -الف

 موجودي ها  ذخيره كاهش ارزش  -ب

 ارزش دفتري موجودي كاال -ج

 موجودي كاال -د

آثار روش هاي اولین صادره از آخرين وارده و اولین صادرهاز اولین وارده روي صورت حساب سودو زيان در -140

 دوره هاي افزايش قیمت چیست ؟

 سود هر دو روش يكسان مي باشد -الف

 اثري روي سود نا خالص ندارد -ب



 بلعكس lifoسود كمتري را نشان مي دهد ودر  fifoدر روش  -ج

 بلعكس lifoسود بيشتري را نشان مي دهد ود ر  fifoدر روش   -د

واحد می باشد  900واحد باشد و تعداد كاالي فروش رفته  1200چنانچه تعداد كاالي آماده براي فروش -141

 ارده چند ريال است ؟موجودي كاالي پايان دوره به روش اولین صادره از اولین و

 

                      
 45.000  -الف

 49.500 -ب

 143.500 -ج

 114.000 -د

 ؟ فعال نیستدر روش ثبت موجودي ها به روش ادواري كدام حساب در طول سال -142

 خريد كاال -الف

 فروش كاال -ب

 موجودي كاال  -ج

 تجهيرات -د

 موجودي هاي پايان دوره شركت لحاظ شوند ؟كدام يك از موارد زير نبايد در شمارش -143

 كاالي اماني ديگران نزد شركت  -الف

 كاالي اماني شركت نزد ديگران -ب

 كاالي در راه با شرط فوب مبدا -ج

 كاالي فروش رفته -د

 بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش متشکل از دو بخش است . موجودي ابتداي دوره و ................؟-144

 موجودي پايان دوره -الف

 شده  بهاي تمام شده كاالي خريداري  -ب

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -ج

 كاالي اماني فروش رفته -د

 موارد زير مربوط به شركت صادق است ؟-145

    



                                
 

 چند ريال است ؟ fifoروش واحد كاال باقي مانده باشد ، موجودي كاال به  9.000اگر در پايان دوره ، 

 9.900.000 -الف

 10.800.000 -ب

 11.300.000  -ج

 12.400.000 -د

 موارد زير مربوط به شركت صادق است ؟-146

                                                   

 
     

 چند ميليون ريال است ؟ lifoبهاي تمام شده موجودي كاالي پايان دوره به روش 

 9.900.000 -الف

 10.800.000 -ب

 11.300.000 -ج

 12.400.000  -د

 در كدام روش ارزيابی موجودي ها بهاي تمام شده كاالهاي فروش رفته به نرخ بازار نزديك تر می باشد ؟-147

  lifo  -الف

 fifo -ب

 ميانگين -ج

 موردي -د

اگر ارزش بازار هر يك از اين هزار ريال دارد.  910واحد موجودي كاال به بهاي هر واحد  200شركت شهابی -148

هزار ريال باشد ، موجودي پايان دوره به اقل بهاي تمام شده و ارزش بازار چند میلیون ريال خواهد بود  800كاالها 

 ؟

 910.000 -الف

 800.000 -ب

 182.000 -ج



 160.000  -د

 در يك سیستم دايمی ثبت موجودي ها ...........؟-149

 با سيستم ادواري موجودي كاال برابر است lifoش رفته به روش بهاي تمام شده كاالي فرو -الف

 ميانگين بهاي تمام شده براي تمامي كاالها برابر است -ب

 مي شود  پس از هر خريد ميانگين جديد بهاي تمام شده هر واحد كاال محاسبه  -ج

 با سيستم ادواري برابر است fifoبهاي تمام شده كاالي فروش رفته به روش  -د

روش ثبت دايمی موجودي ها زمان فروش ، بهاي تمام شده موجودي كاالي فروش رفته به چه حسابی  در-150

 منظور می شود ؟

 بهاي تمام شده موجودي كاال -الف

 رفته فروش  بهاي تمام شده كاالي   -ب

 بهاي تمام شده كاالي ساخته شده -ج

 سود نا خالص -د

 د ؟براي ثبت كاهش ارزش موجودي ها چند روش دار-151

 روش  دو  -الف

 سه روش -ب

 يك روش -ج

 چهار روش -د

 می شود ؟ چه حسابی بستانکاردر روش ايجاد ذخیره به ازاي كاهش ارزش موجودي -152

 زيان كاهش موجودي -الف

 هزينه كاهش موجودي -ب

 موجودي كاال -ج

 كاال  موجودي ذخيره كاهش ارزش   -د

و حد  950ريال باشد و حد باال  900ريال و ارزش جايگزينی  1.000در صورتی كه بهاي تمام شده موجودي -153

 بهاي انتخابی چند ريال است ؟ 850پايین 

 1000 -الف

 900  -ب

 950 -ج

 850 -د

و حد  1900ريال باشد و حد باال  1950ريال و ارزش جايگزينی  2000در صورتی كه بهاي تمام شده موجودي -154

 است ؟بهاي انتخابی چند ريال  1700پايین 

 1200 -الف

 2.220 -ب

 19.00  -ج

 17.00 -د

و حد  850ريال باشد و حد باال و  900ريال و ارزش جايگزينی  1000در صورتی كه بهاي تمام شده موجودي -155

 بهاي انتخابی چند ريال است ؟ 750پايین 

 1000 -الف

 900 -ب

 840 -ج

 850  -د



و حد  870ريال باشد و حد باال  900ش جايگزينی ريال  و ارز1000در صورتی كه بهاي تمام شده موجودي -156

 بهاي انتخابی چند ريال است ؟ 850پايین 

 1000 -الف

 900 -ب

 870  -ج

 850 -د

 در روش ثبت ادواري در پايان دوره مالی موجودي اول دوره با چه حسابی بسته می شود ؟-157

 موجودي پايان دوره -الف

 زيان  و خالصه سود   -ب

 شده كاالي فروش رفتهبهاي تمام  -ج

 سرمايه -د

 درروش ثبت ادواري در پايان دوره مالی موجودي پايان دوره با چه حسابی مقابله می شود ؟-158

 موجودي اول دوره -الف

 زيان  و  خالصه سود  -ب

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -ج

 تراز افتتاحيه -د

 می شود ؟در روش ثبت دايمی حساب موجودي ها با چه حسابی اصالح -159

 نمي شود  هيچ ثبتي انجام  -الف

 خالصه سود و زيان -ب

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -ج

 سرمايه -د

 12.300ريال كاال نشان دهد ولی در حساب موجودي كاال  12.500در صورتی كه موجودي واقعی كاال در انبار -160

 ريال ثبت شده باشد ......داريم ؟

 كسري انبار -الف

 اضافه انبار  -ب

 سود ناشي از اضافه انبار -ج

 زيان ناشي از ضايعات -د

ريال  123.000ريال كاال نشان دهد ولی در حساب موجودي كاال  125.000در صورتی كه موجودي واقعی انبار -161

 باشد براي اصالح چه حسابی بدهکار می شود ؟

 ريال   2000  موجودي كاال  -الف

 ريال 2000كسر و اضافات انبار  -ب

 ريال 123.000بهاي تمام شده كاال فروش رفته  -ج

 ريال 2000خالصه سود و زيان  -د

 ريال بدهکار نشان  دهد يعنی ....................؟ 4240در صورتی كه مانده حساب كسر و اضافات انبار -162

 دارد  كسري انبار وجود  -الف

 اضافه انبار وجود دارد -ب

 سود و زيان -ج

 تمام شدهبهاي  -د

 نحوه نمايش ذخیره كاهش ارزش موجودي ها در تراز نامه ...........؟-163

 بدهي هاي جاري -الف



 دارايي جاري -ب

 حقوق صاحبان سهام -ج

 مي شود از موجودي ها كاسته   -د

فروشندگان طال و جواهرات كه گردش كاري آنها كم است  از چه روشی براي ثبت و ارزيابی موجودي ها -164

 ی كنند ؟استفاده م

 fifo  و  دايمي  -الف

 fifoادواري و  -ب

 دايمي و ميانگين -ج

 fifoادواري و  -د

 كدام گزينه از ويژگی هاي اصلی دارايی هاي غیر جاري می باشد ؟-165

 به قصد فروش خريداري گرديده اند -الف

 به قصد استفاده خريداري نگرديده اند -ب

 عمر كمتر ار دو دوره مالي دارند -ج

 اي استفاده موسسه تهيه مي شوندبر  -د

 كدام گزينه در مورد دارايی هاي غیر جاري صحیح است ؟-166

 كليه دارايي هاي غير جاري استهالک پذير هستند -الف

 دارايي هاي غير جاري شامل دارايي هاي با عمر طوالني و بيش از يك دوره مي باشد  -ب

 تصرف و تملك واحد تجاري نباشندبعضي از دارايي هاي غير جاري مي توانند در  -ج

 كليه دارايي هاي غير جاري با دارايي ثابت بايد قابل رويت باشند -د

 كدامیك از موارد زير جزء قیمت تمام شده دارايی غیر جاري منظور نمی شود ؟-167

 هزينه راه اندازي آزمايشي -الف

 هزينه بيمه باربري تجهيزات -ب

 هزينه نصب مجدد  -ج

 اشين آالتهزينه نصب م -د

شركت ايرانمهر از روش خط مستقیم براي محاسبه استهالك ساالنه دارايی هاي ثابت خود استفاده می كند -168

سال  5ريال باشد و عمر مفید آن  200.000ريال باشد و ارزش اسقاط آن نیز  11.000.000اگر قیمت تمام شده آن 

 خواهد داشت ؟ سال چند ريال مانده 3باشد حساب استهالك انباشته بعد از 

 ريال 7.386.000 -الف

 ريال  6.480.000  -ب

 ريال 6.840.000 -ج

 ريال 7.839.000 -د

 1.600.000ريال و استهالك انباشته آن  4.000.000اتومبیلی در تصادف كامال متالشی شد بهاي تمام شده آن -169

 اين رويداد چه مبلغی است ؟ريال است زيان حاصل از  2.200.000ريال است بیمه بابت خسارت متعهد مبلغ 

 ريال 600.000 -الف

 ريال 2.400.000 -ب

 ريال  200.000  -ج

 ريال 1.800.000 -د



 7.200.000ريال و استهالك انباشته آن  20.000.000در شركت پويا بهاي تمام شده يك وسیله نقیله به مبلغ -170

یله نقلیه مدل جديد تر به قیمت متعارف ريال است اين شركت در همان ابتداي سال وسیله نقلیه خود را با وس

 ريال است. 1.600.000ريال معاوضه می كند و ارزش متعارف وسیله نقلیه قديم به مبلغ  15.000.000

 با توجه به اطالعات فوق مطلوبست دارايی جديد در شركت پويا به چه مبلغی ثبت می شود ؟

 ريال 1.500.000 -الف

 ريال  1.600.000  -ب

 ريال 1.200.000 -ج

 ريال 1.203500 -د

 7.200.000ريال و استهالك انباشته آن  20.000.000در شركت پويا بهاي تمام شده يك وسیله نقلیه به مبلغ -171

ريال است اين شركت در همان ابتداي سال وسیله نقلیه خود را با وسیله نقلیه مدل جديد تر به قیمت متعارف 

ريال است با توجه به  16.000.000ش متعارف وسیله نقلیه قديم به مبلغ ريال معاوضه می كند و ارز 15.000.000

 اطالعات فوق مطلوبست سود و زيان حاصل از اين معاوضه به چه مبلغی است ؟

 ريال 4.200.000سود  -الف

 ريال  3.200.000سود   -ب

 ريال 5.200.000سود  -ج

 ريال 2.200.000زيان  -د

 7.200.000ريال و استهالك انباشته آن  20.000.000وسیله نقلیه به مبلغ در شركت پويا بهاي تمام شده يك -172

ريال است اين شركت در همان ابتداي سال وسیله نقلیه خود را با وسیله نقلیه مدل جديد تر به قیمت متعارف 

توجه به ريال است با  16.000.000ريال معاوضه می كند و ارزش متعارف وسیله نقلیه قديم به مبلغ  1.500.000

 اطالعات فوق مطلوبست ارزش دفتري دارايی قديم به چه مبلغی است ؟

 ريال  12.800.000  -الف

 ريال 8.800.000 -ب

 ريال 7.800.000 -ج

 ريال 10.800.000 -د

ريال خريداري  82.000.000ريال بود با شرايط نسیه به مبلغ  80.000.000ماشین تراشی كه قیمت نقدي آن -173

ريال حق الزحمه نصب آن پرداخت  400.000ريال نیز بابت خريد مصالح براي نصب ماشین و  1.000.000شد و مبلغ 

 گرديد و ماشین بال فاصله مورد بهره برداري قرار گرفت بهاي تمام شده آن به چه مبلغی است ؟

 ريال 81.400.000  -الف

 ريال 80.400.000 -ب

 ريال 83.400.000 -ج

 ريال 80.000.000 -د

 كدام گزينه است ؟ 4سال باشد از روش مجموع سنوات نرخ استهالك سال 15ر عمر مفید دارايی ثابت اگ-174

 12  -الف

 120 

 15 -ب

120 

 12 -ج

150 

 15 -د



150 

ريال به فروش رسیده در  43.800.000ريال است به مبلغ  60.000.000وسیله نقلیه اي كه بهاي تمام شده آن -175

 نگرديده مانده حساب استهالك انباشته كدام گزينه است ؟اين معامله سود يا زيان حاصل 

 ريال 60.000.000 -الف

 ريال 43.800.000 -ب

 ريال 16.200.000  -ج

 ريال 34.800.000 -د

 كدام گزينه زير از عوامل موثر در تعیین استهالك انباشته نمی باشد ؟-176

 عمر مفيد -الف

 ارزش اسقاط -ب

 بهاي تمام شده دارايي ثابت -ج

 مبلغ فروش دارايي ثابت  -د

حساب هزينه استهالك انباشته دارايی ثابت در پايان دوره مالی به حساب .........بسته می شود و مانده اين -177

 می شود ؟  حساب در صورت ......منعکس

 تراز نامه -سرمايه  -الف

 صورت حساب عملكرد سود وزيان -حساب خالصه سود و زيان   -ب

 صورت حساب سرمايه -اختتاميه تراز  -ج

 صورت حساب عملكرد سود و زيان -دارايي ثابت  -د

 كدام يك از گزينه هاي زير دارايی ثابت استهالك ناپذير است ؟-178

 ماشين آالت -الف

 زمين كشاورزي -ب

 ساز  و  زمين براي ساخت  -ج

 تجهيزات -د

ريال  120.000ريال و استهالك انباشته آن  330.000در معاوضه دو دارايی كه بهاي تمام شده دارايی قديم -179

ريال كه ارزش  400.000ريال است با دارايی جديد به ارزش بهاي تمام شده  300.000است و ارزش متعارف آن 

ريال پول پرداخت شده است ارزش دفتري دارايی قديم چه  60.000ريال و در نتیجه مبلغ  360.000متعارف آن 

 مبلغی است ؟

 ريال 330.000 -الف

 ريال  210.000  -ب

 ريال 230.000 -ج

 ريال 320.000 -د

ريال  120.000ريال و استهالك انباشته آن  330.000در معاوضه دو دارايی كه بهاي تمام شده دارايی قديم -180

ريال كه ارزش  400.000ريال است با دارايی جديد به ارزش بهاي تمام شده  300.000است و ارزش متعارف آن 

ريال پول پرداخت شده است سود حاصل از معاوضه كدام گزينه  60.000ريال و در نتیجه مبلغ  360.000تعارف آن م

 است ؟

 ريال  90.000  -الف

 ريال 80.000 -ب

 ريال 120.000 -ج

 ريال 210.000 -د



 در زمان معاوضه، دارايی واگذار شده در حساب ها ...........؟-181

 بدهكار مي شود -الف

 نمي شود منظور -ب

 به ارزش متعارف دارايي جديد بستانكار مي شود -ج

 مي شود  بستانكار  -د

ريال  120.000ريال و استهالك انباشته آن  330.000در معاوضه دو دارايی كه بهاي تمام شده دارايی قديم -182

يال كه ارزش ر 400.000ريال است با دارايی جديد به ارزش بهاي تمام شده  300.000است و ارزش متعارف آن 

ريال پول پرداخت شده است دارايی جديد به چه مبلغی در  60.000ريال و در نتیجه مبلغ  360.000متعارف آن 

 دفاتر ثبت می شود ؟

 ريال 300.000 -الف

 ريال 400.000 -ب

 ريال  360.000  -ج

 ريال 330.000 -د

شركتی كه در معاوضه دو دارايی پول در كدام يك از گزينه هاي زير در مورد مبلغ ثبت دارايی جديد در -183

 يافت كرده است درست است ؟

 مبلغ دارايي جديد = سرک نقدي + ارزش متعارف دارايي جديد -الف

 ارزش متعارف دارايي جديد -مبلغ دارايي جديد = سرک نقدي  -ب

 قديم  ارزش متعارف دارايي -سرک نقدي   = مبلغ دارايي جديد   -ج

 د = سرک نقدي + ارزش متعارف دارايي قديممبلغ دارايي جدي -د

سال بر آورد شده باشد و به روش مجموع سنوات مستهلك شود مجموع  9اگر عمر مفید يك دارايی ثابت -184

 سنوات عمر مفید آن برابر است با ..............؟

 54 -الف

 45  -ب

 95 -ج

 85 -د

خريداري كرده بود به  8.000.000به مبلغ  15/1/96شركت باران يکی از وسائط نقلیه خود را كه در تاريخ -185

به مبلغ  15/7/96سال مستهلك می نمايد شركت وسیله خود را در تاريخ  8روش خط مستقیم با عمر مفید 

 ريال به فروش می رسد سوديا زيان ناشی از فروش وسیله نقلیه فوق الذكر چند است ؟  4.300.000

 ريال زيان 1.200.000  -الف

 ريال سود 2.300.000 -ب

 ريال زيان 3.200.000 -ج

 ريال سود 1.200.000 -د

 كدام يك از گزينه هاي زير از روشهاي تحصیل دارايی هاي ثابت نیست ؟-186

 خريد دارايي بصورت نقد -الف

 تحصيل دارايي بصورت رايگان -ب

 خريد دارايي بصورت نسيه -ج

 تحصيل دارايي به صورت انتشار سهام جديد  -د

 تمام شده دارايی ثابت از سه آيتم .......... و ........... و .......... تشکیل شده است ؟ بهاي-187

 آماده نمودن - تحصيل   -مخارج متعارف   -الف



 مبلغ سرک نقدي -هزينه تعميرات  -تحصيل  -ب

 مخارج متعارف -آماده نمودن  -هزينه تعميرات  -ج

 آماده نمودن -مبلغ سرک نقدي  -تحصيل  -د

فرض كنید در شركتی از روش ارزيابی مجدد استهالك استفاده می كند حال اگر دارايی در ابتداي سال به -188

ريال ارزيابی كند كدام گزينه در ارتباط با  8.200.000ريال خريداري كرده باشد و در پايان سال  9.800.000مبلغ 

 مبلغ استهالك انباشته صحیح است ؟

 ريال 1.200.000 -الف

 ريال 8.200.000 -ب

 ريال 1.600.000  -ج

 ريال 1.500.000 -د

 كدام گزينه در يك فروشگاه لوازم خانگی جزء دارايی ثابت حساب می شود ؟-189

 اجاق گاز -الف

 يخچال فريزر -ب

 شخصي  رايانه  -ج

 راديو ضبط -د

را .......... گويند  مخارجی مانند روغن كاري و رنگ كاري كه به شکل منظم براي دارايی ثابت انجام می شود-190

 ؟

 بهاي تمام شده دارايي -الف

 هزينه تعميرات اساسي -ب

 هزينه نگهداري  -ج

 هزينه نصب و راه اندازي -د

 اضافه كردن دارايی جديد به صورت مجزا و جداگانه و يا توسعه دارايی ثابت را ............گويند ؟-191

 هزينه نگهداري -الف

 مخارج سرمايه اي -ب

 اندازي راه  و  نصب هزينه   -ج

 مخارج متعارف -د

شركت حسام سه دارايی ثابت خود را از روش خريد گروهی دارايی ثابت تحصیل نموده است و مبلغ -192

ريال جمعا پر داخت نموده است و ارزيابی هر كدام از آنها توسط كارشناسی صورت گرفته است و  20.000.000

ريال است حال زمان ثبت دارايی  6.000.000 -ريال و دارايی ج 8.000.000 -ريال و دارايی ب 5.000.000 -دارايی الف 

 ها به چه مبلغی بايد در حساب ها منظور شود ؟

 9.456.744 -ج 8.432.799 -ب 5.236.769 -الف  -الف

 6.000.000-ج 8.000.000 -ب 5.000.000 -الف  -ب

 6.315.789-ج 8.421.053 -ب 5.000.000 -الف  -ج

 6.315.789-ج  8.421.052- ب  5.263.157  -الف   -د

 در روش در صدي از ارزش دفتري ................؟-193

 نرخ استهالک ثابت نيست -الف

 هزينه استهالک ساالنه ثابت است -ب

 نمي آيد  از ارزش اسقاط صحبتي به ميان  -ج

 در صد استهالک ساالنه تغيير مي كند -د



ريال است و  20.000.000ريال است و جمع كل دارايیها  13.000.000در شركت سبزينه جمع دارايی جاري -194

 ريال است مطلوبست جمع دارايی هاي ثابت ؟ 800.000استهالك انباشته ماشین آالت 

 ريال 7.800.000  -الف

 ريال 7.000.000 -ب

 ريال 8.700.000 -ج

 ريال 3.300.000 -د

ريال  50.000داء شده است هزينه هاي انتقال مالکیت ريال به شركت اه 1.600.000خودرديی به ارزش بازار -195

 است اين دارايی به چه مبلغی در حساب ها ثبت می شود ؟

 ريال 1.600.000 -الف

 ريال  1.650.000  -ب

 ريال 1.550.000 -ج

 ريال 50.000 -د

 مشخصه تمام دارايی ها عبارتند از :.............؟-196

 مام شده مشخصتعلق به بنگاه اقتصادي با بهاي ت -الف

 داشتن موجوديت عيني و بهاي تمام شده مشخص -ب

 قابليت مشاهده و باز بيني -ج

 اقتصادي داشتن منافع آتي اقتصادي و تعلق به بنگاه   -د

 مخارج مربوط به نگهداري و بکار گیري دارايی هاي ثابت به كدام گروه زير تقسیم می شود ؟-197

 مخارج متغير -مخارج ثابت  -الف

 مخارج غير عادي -رج عادي مخا -ب

 مخارج سر مايه اي -مخارج جاري  -ج

 جاري هزينه هاي   -  مخارج جاري  -د

ريال  50.000ريال معاوضه و به مبلغ  700.000ريال و با ارزش متعارف  600.000ك دارايی به ارزش دفتري ي-198

 حسابها بدهکار می شود ؟سرك نقدي در يافت می شود دارايی تحصیل شده معادل چه مبلغی در 

 ريال 750.000 -الف

 ريال 560.000 -ب

 ريال 700.000 -ج

 ريال  650.000  -د

ريال خريداري شد و روش استهالك خط  24.000به مبلغ  1395ك وسیله نقلیه در اول خرداد ماه سال ي-199

ريال  18.000به مبلغ  1396ل سال و بدون ارزش اسقاط و وسیله مزبور در پايان ماه دوم سا 10مستقیم و عمر مفید 

 فروخته شد با توجه به اطالعات استهالك انباشته سال اول  به چه مبلغی است ؟

 ريال 1.200 -الف

 ريال 7.200 -ب

 ريال 2.000 -ج

 ريال  2.400  -د

شركت مهسا دارايی هاي خود را به روش مجموع سنوات عمر مفید مستهلك می كند و ارزش ماشین آالت -200

ريال است و  5.000.000سال می باشد و ارزش اسقاط آن  10ريال است و عمر مفید آن  60.000.000شركت اين 

 چقدر است ؟ 5استهالك انباشته سال 

 ريال 7.000.000 -الف



 ريال   6.000.000  -ب

 ريال 12.000.000 -ج

 ريال 7.600.000 -د

می كند و ارزش ماشین آالت اين شركت شركت مهسا دارايی هاي خود را به روش مجموع سنوات مستهلك -201

ريال است مانده استهالك  5.000.000سال می باشد و ارزش اسقاط آن  10ريال است و عمر مفید آن  60.000.000

 انباشته در پايان سال چهارم به چه مبلغی  است ؟

 ريال 2.000.000 -الف

 ريال 3.000.000 -ب

 ريال 5.000.000 -ج

 ريال   7.000.000  -د

ريال و بابت هزينه حمل و راه  400.000ر صورتی كه شركت آواي اتحاد تجهیزات خود را به بهاي نسیه د-202

ريال باشد تجهیزات در دفاتر شركت  350.000ريال پرداخت نمايد و قابل ذكر است بهاي نقد دارايی  10.000اندازي 

 به چه بهايی ثبت می گردد؟

 ريال 400.000 -الف

 ريال 410.000 -ب

 ريال 350.000 -ج

 ريال   360.000  -د

 زمین و حق االختراع را می توان جزء .............محسوب نمود ؟-203

 دارايي ثابت مشهود -دارايي ثابت مشهود  -الف

 دارايي جاري مشهود -دارايي جاري مشهود  -ب

 نامشهود دارايي غير جاري   - دارايي غير جاري مشهود   -ج

 دارايي ثابت مشهود -دارايي ثابت نا مشهود  -د

 از دارايی هاي زير كدام نقصان پذير است ؟-204

 ساختمان -الف

 زمين -ب

 معادن  -ج

 ماشين آالت -د

 كدامیك از موارد زير جزء ويژگی هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت محسوب نمی گردد؟-205

 عدم محدوديت براي انتقال -الف

 داراي منافع مي باشد -ب

 مي شوند به قصد نگه داري خريداري   -ج

 معموال بي نام هستند -د

بر اساس كدامیك از شرايط زير ممکن است ارزش بازار مبنايی براي ارزيابی ارزش جاري سرمايه گذاري -206

 كوتاه مدت در اوراق بهادار به كار گرفته شود ؟

 از يك سالقصد مديريت در رابطه با نگهداري اوراق بهادار براي مدتي كمتر  -الف

 ارزش بازار  مجموعه سرمايه گذاري از بهاي تمام شده هر يك از سرمايه گذاري ها كمتر باشد -ب

 ارزش بازار بايد تقريبا مساوي بهاي تمام شده مجموعه سرمايه گذاري باشد -ج

 باشد  وعه سرمايه گذاريارزش بازار مجموعه سرمايه گذاري در اوراق بهادار بايد كمتر از بهاي تمام شده كل اين مجم  -د



ريال  1.020.000ريالی كه قبال به عنوان سرمايه گذاري به مبلغ  10.000برگ اوراق قرضه  100شركت آلفا تعداد -207

ريال نیز بابت كار گزار نقدا  40.000ريال بفروشد و مبلغ  10.400به قیمت هر ورقه  8.30خريداري نمود را در 

 ايت رويداد برابر است با ؟پرداخت نمايد سود وزيان ناشی از 

 زيان  ريال 20.000  -الف

 ريال سود 20.000 -ب

 ريال سود 40.000 -ج

 ريال سود 40.000 -د

شركت بتا با توجه به مبلغ پول نقد موجود در شركت تصمیم گرفته است اقدام به سرمايه گذاري كوتاه -208

ريال خريداري كرده است و  2.000ر را به مبلغ ريالی شركت بزرگمه 1.200برگ  سهام  2.000مدت نمايد بنابراين 

ريالی شركت پويا را خريداري كرده است اين شركت در امسال به چه مبلغ  1.500برگ اوراق قرضه  1.000همچنین 

 پول نقد را در سرمايه گذاري كوتاه مدت مورد استفاده قرار داده است ؟

 ريال 4.560.000 -الف

 ريال  5.500.000  -ب

 ريال 3.900.000 -ج

 ريال 6.060.000 -د

چنانچه اوراق قرضه كوتاه مدت بین تاريخ هاي پرداخت بهره خريداري شود كدام گزينه در مورد بهره -209

 دريافتنی صدق می كند ؟

 مي گردد   بهره دريافتني جزء بهاي تمام شده اوراق قرضه محسوب نمي شود و بدهكار  -الف

 به مي شود و بستانكار مي شودبهره دريافتني به صورت مجزا محاس -ب

 بهره دريافتني از بهاي تمام شده كسر مي شود بستاكار مي شود -ج

 بهره دريافتني به مبلغ پرداختني اضافع مي شود بدهكار مي شود -د

 جايگاه سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلند مدت در تراز نامه به چه صورت است ؟-210

 دارايي جاري و ثابت و سرمايه گذاري بلند مدت بعد از دارايي جاريسرمايه گذاري كوتاه مدت بين  -الف

 سرمايه گذاري كوتاه مدت در رديف دارايي جاري و سرمايه كذاري بلند مدت بعد از دارايي نا مشهود -ب

 سرمايه گذاري كوتاه مدت   بين دارايي جاري و ثابت و سرمايه گذاري بلند مدت در رديف دارايي جاري -ج

 سرمايه گذاري كوتاه مدت در رديف دارايي جاري و سرمايه گذاري بلند بين دارايي غير جاري  -د

افزايش قیمت سهام در بازار را در دفاتر نشان نمی دهیم ولی كاهش قیمت سهام در بازار را نشان می دهیم -211

 انجام اين عمل رعايت كدام يك از اصول اصلی حسابداري است ؟

 اصل تفكيك شخصيت -الف

 اصل تحقق در آمد -ب

 اصل افشاء -ج

 كاري  اصل محافظه  -د

ساله و سود  5ورقه قرضه  10جهت تامین مالی فعالیت هاي خود 1396.5.1شركت سهامی بیجار در تاريخ -212

ماه يك بار پر داخت می گردد  6ريال منتشر كرد بهره اوراق قرضه هر  100.000به قیمت اسمی هر ورقه  0.08ساالنه 

 كدام است ؟ 11.1به رويداد  ثبت مربوط

 40.000در آمد بهره   40.000بانك - 11.1 -الف

 13333بهره پر داختني اوراق قرضه    13333هزينه بهره  -ب

 40.000   بانك    40.000بهره   هزينه  -ج

 13333در آمد بهره     13333بانك  -د



شود بهره تحقق يافته تا تاريخ خريد هنگامی كه اوراق قرضه بین دو تاريخ پرداخت بهره خريداري می -213

 ............؟

 از حساب در آمد بهره كسر مي گردد -الف

 به حساب هزينه بهره منظور مي شود -ب

 به حساب بهره دريافتي بدهكار مي شود -ج

 جز بهاي تمام شده محسوب مي شود -د

شرح زير است بهاي تمام شده اطالعات مربوط به يکی از اقالم سرمايه گذاري كوتاه مدت شركت الف به -214

ريال با  195.000ريال و ارزش جايگزينی  205.000ريال و خالص ارزش بازيافتنی  15.000ريال سود متعارف  235.000

توجه به اطالعات داده شده سرمايه گذاري فوق بر اساس قاعده ارزيابی اقل بهاي تمام شده با قیمت بازار به چه 

 لی انعکاس يابد ؟مبلغی بايد در صورت هاي ما

 ريال 190.000 -الف

 ريال 235.000 -ب

 ريال 195.000 -ج

 ريال 205.000 -د

ريال خريداري نمود  150.000ماشین سازان سهام عادي فوالد كاران را به مبلغ  1395در اول فروردين سال -215

ماشین سازان  29/12/95 ريال گزارش می كند در تراز نامه 130.000مبلغ  1396سود ويژه فوالد كاران براي سال 

 حساب سرمايه گذاري به چه مبلغی گزارش می كند ؟

 ريال 140.000 -الف

 ريال 150.000 -ب

 ريال 158.000 -ج

 ريال 159.500 -د

در دست است كدام گزينه ترتیب درستی  95.12.29اطالعات زير در تهیه تراز نامه شركت آسان در تاريخ -216

 اين شركت نشان می دهد ؟) از راست به چپ(از اين موارد را در تراز نا مه 

 ساير دارايي ها -4ماشين آالت  3سرمايه گذاري در اوراق قرضه  -2اثاثه -1

 4،3،1،2  -الف

 3،2،1،4 -ب

 4،2،3،1 -ج

 4،1،3،2 -د

سرمايه گذاري كوتاه مدت در سهام شركت ها ي مختلف در ترازنامه طبقه بندي شده به عنوان يك ........ و -217

 قه ........در تراز نامه ثبت می شود ؟در طب

 دارايي ثابت -دارايي  -الف

 جاري  دارايي  -  دارايي  -ب

 ساير دارايي -دارايي  -ج

 بدهي بلند مدت -بدهي  -د

 كدام گزينه نحوه گزارش بدهی احتمالی را نشان می دهد؟-218

 از طريق متن صورت سود وزيان -الف

 از طريق ترازنامه -ب

 مالي   طريق يادداشت هاي همراه صورت هاياز   -ج

 از طريق ترازنامه و يادداشت -د



 كدام گزينه زير از استفاده كنندگان تجزيه و تحلیل صورت هاي مالی نمی باشند ؟-219

 بورس اوراق بهادار -الف

   كساني كه ميخواهند سرمايه گذاري كنند -ب

 صندوق  مسئولين  -ج

 دولت -د

 موسسه بازرگانی كدام گزينه زير از سود نا خالص كسر نمی شود ؟ در تهیه سود يا زيان يك-220

 شده هزينه حمل كاالي خريداري   -الف

 هزينه حمل كاالي فروش رفته -ب

 هزينه ملزومات -ج

 هزينه اجاره ساختمان -د

 كدام گزينه در ارتباط با معناي ساير دارايی ها صحیح است ؟-221

داشته باشد كه نتواند در رابطه دارايي جاري و غير جاري قرار دهد از عنوان ساير دارايي ها هر گاه مو سسه دارايي   -الف

 مي كند     استفاده

 همه دارايي هاي نا مشهود مثل سرقفلي و حق اختراع جزء ساير دارايي ها موسسه خدماتي هستند -ب

 هستند  كه وجود فيزيكي ندارند اين دارايي ها نشان دهنده حقوق قانوني يادر ارتباط اقتصادي خاص -ج

 اين دارايي ها اقالم مشهود با عمري طوالني هستند كه در جريان عمليات موسسه مورد استفاده قرار مي گيرد -د

حساب ساير در آمد ها و ساير هزينه ها در كدام بخش از صورت سود وزيان موسسات بازرگانی وارد می -222

 شود ؟

ز تهيه مبلغ هزينه ها ي عمومي ثبت مي شود و مبلغ ساير در آمد ها با كل در آمد فروش جمع مبلغ ساير هزينه ها بعد ا -الف

 شده و سپس سود نا خالص به دست مي آيد

بعد از تهيه سود ويژه عملياتي در آمد ها اضافه و جمع ساير هزينه  ها  از سود  ويژه كسر و سپس سود ويژه به   -ب

 مي آيد  دست 

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته كسر شده و در نهايت سود ويژه دوره اي به دست مي آيدهر دو حساب از  -ج

هر دو حساب از فروش خالص كسر شده و سپس مبلغ بهاي تمام شده كاالي فروش رفته را كاهش داده و در نهايت سود  -د

 به دست مي آيد

 اي بازرگانی می پردازد ؟كدام گزينه نمايانگر صورت هاي مالی اساسی در موسسات و شركت ه-223

 جامع  - تراز نامه   -  صورت سود وزيان  -الف

 كاربرگ -تراز آزمايشي  -تراز نامه  -سرمايه  -ب

 تراز نامه -تراز آزمايشي  -سود و زيان  -ج

 سرمايه -تراز نامه  -سود و زيان  -كار برگ  -د

 .......تهیه می شود ؟تراز نامه در موسسات بازرگانی به صورت -224

 خالصه بندي شده -الف

 شده طبقه بندي   -ب

 تلخيص شده -ج

 گسترده -د

 دارايی هادر تراز نامه طبقه بندي شده به چند دسته تقسیم می شوند ؟-225

 دسته :دارايي ها 1 -الف

 دسته : جاري و غير جاري 2 -ب

 دارايي ها ساير   -ثابت  -دسته :جاري  3  -ج

 بلند مدت -كوتاه مدت  -ساير دارايي ها  -ثابت  -ي دسته : جار 5 -د



 كدام يك از حسابهاي زير جزء بدهی ها در تراز نامه طبقه بندي شده نمی باشد ؟-226

 اجاره پيش پرداخت   -الف

 پيش دريافت اجاره -ب

 اجاره پرداختني -ج

 وام دريافتي -د

 ترازنامه طبقه بندي شده است ؟كدامیك از حسابهاي زير جزء بدهی هاي جاري در -227

 پيش پرداختها -الف

 اوراق قرضه -ب

 بانكي  اضافه برداشت  -ج

 وام بانكي بلند مدت -د

 تفاضل هزينه ها و در آمد هاي غیر عملیاتی به سود و زيان ............. می گردد؟-228

 اضافه -الف

 كسر -ب

 كسر  و  اضافه  -ج

 بي تاثير -د

 در آمد غیر عملیاتی موسسه بازرگانی است ؟ كدامیك از در آمد هاي زير-229

 در آمد حق الزحمه بابت بازاريابي -الف

 در آمد حاصل از فروش -ب

 سهام در آمد سود   -ج

 در آمد سهام خالص -د

 سود وزيان در موسسات بازرگانی به صورت .......تهیه می شود ؟-230

 خالصه بندي شده -الف

 دوره اي گزارشي و   -ب

 شدهتلخيص  -ج

 گسترده -د

 صورت سود و زيان از چه قسمت هاي تشکیل شده است كدام گزينه صحیح می باشد؟-231

 سود وزيان قبل از كسر ماليات -سود وزيان خالص  -سود وزيان حاصل از عمليات  -الف

 سود وزيان قبل از كسر ماليات -سود وزيان خالص  -سود وزيان حاصل از عمليات غير مترقبه  -ب

 ماليات  سود وزيان قبل از كسر -   سود وزيان عملياتي -سود وزيان نا خالص   -ج

 سود وزيان عملياتي -سود وزيان حاصل از عمليات غير مترقبه  -سود وزيان خالص  -د

 كدام گزينه در مورد بخش هزينه هاي عملیاتی در سود وزيان موسسات تجاري صحیح است ؟-232

 هاي غير عملياتيهزينه  -هزينه هاي عملياتي  -الف

 تشكيالتي  هزينه هاي اداري -هزينه هاي توزيع و فروش   -ب

 هزينه هاي توزيع و فروش -هزينه هاي عملياتي  -ج

 هزينه هاي اداري تشكيالتي -هزينه هاي عملياتي  -د

 معناي دارايی جاري در تراز نامه كدام گزينه است ؟-233

 د بر آن كمتر استدارايي كه شدت جريان ورود و خروج وجه نق -الف

 است نموده  دارايي كه شركت جهت داد وستد در دوره جاري كسب   -ب

 دارايي كه شدت اثر گذاري باالي روي سودشركت را دارا است -ج

 دارايي كه صرف تبديل به وجه نقد در دوره جاري تهيه شده است -د



 كدام گزينه تعريف مخارج انتقالی به دوره آتی است ؟-234

 كه براي كسب سود در آينده صرف مي شودمخارجي  -الف

 مخارجي كه وقوع آنها ملزم به ايجاد در آمد در دوره جاري است -ب

 مخارجي كه روي سود شركت تاثيرات مقطعي دارد -ج

 مي شود مخارجي كه براي ايجاد منفعت در دوره هاي آتي صرف   -د

 ز در ترازنامه به چه صورت است ؟نمايش اختالف قیمت دارايی هاي به بهاي تمام شده و ارزش رو-235

 مي شود  به عنوان توضيحي يا زير نويس در يادداشت هاي مالي تراز نامه افشاء   -الف

 به صورت يك حساب كاهنده در ترازنامه بر روي دارايي ها اثر دارد -ب

 تراز نامه به قيمت تمام شده تاريخي است و ارزش روز روي آن هيچ اثري ندارد -ج

 قيمت دارايي ها با ارزش روز آنها در تراز نامه جابجا مي شودبهاي  -د

 سرمايه در ترازنامه پايان سال به چه صورت گزارش می شود ؟-236

 مبلغ سرمايه اي كه شركت افتتاح شده است -الف

 مبلغ سرمايه اي كه شركت افتتاح شده است با اضافه شدن سرمايه مجدد و با كسر پرداخت صاحب موسسه -ب

 مبلغ سرمايه افتتاحيه شركت با اضافه شدن سود موسسه قبل از كس ماليات -ج

مبلغ سرمايه افتتاحيه شركت با اضافه شدن سرمايه گذاري مجدد و كسر شدن برداشت و اضافه شدن سود پس از   -د

 ماليات   كسر

تصمیم هزينه استهالك شركت پويا تصمیم گرفته است روش استهالك دارايی ثابت را تعديل كند و يا اين -237

ريال افزايش پیدا كرده است اين تغییر چه اثري روي صورت حساب سود  200.000سال جديد نسبت به سال قبل 

 وزيان و تراز نامه شركت دارد ؟

 كاهش سود  -افزايش جمع دارايي ثابت  -الف

 افزايش سود-افزايش جمع دارايي ثابت  -ب

 ودافزايش س-كاهش جمع دارايي ثابت  -ج

 سود كاهش   - كاهش جمع دارايي ثابت   -د

 در دست است ؟ 1396.12.29اطالعات زير از شركت مینو در تاريخ -238

ريال  نرخ  10.000ريال در آمد سرمايه گذاري  30.000ريال بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  70.000در آمد فروش 

 است سود قبل از كسر ماليات چه مبلغ است ؟ %25ماليات 

 ريال  50.000  -فال

 ريال 34.500 -ب

 ريال 35.500 -ج

 ريال 70.000 -د

 در دست است ؟ 1396.12.29اطالعات زير از شركت مینو در تاريخ -239

ريال زيان ناشي  10.000ريال در آمد سرمايه گذاري  30.000ريال بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  70.000در آمد فروش 

 است سود بعد از كسر ماليات چه مبلغ است ؟ %25اليات ريال نرخ م 4.000از آتش سوزي 

 ريال 50.000 -الف

 ريال 37.500 -ب

 ريال70.000 -ج

 ريال 34.500  -د

 تغییر در میزان در صد ذخیره مطالبات مشکوك الوصول يك نوع ..........است ؟-240

 حسابداري تغيير در بر آورد   -الف

 تغيير در رويه حسابداري -ب



 صيت حسابداريتغيير در شخ -ج

 به علت اصل ثبات رويه مجاز به تغيير نيستيم -د

اگر تشخیص بین تغییر در رويه حسابداري و تغییر در بر آورد حسابداري بسیار مشکل بود در چنین حالتی -241

 تغییر مورد نظر بايد به عنوان ....... تلقی گردد و به گونه مناسبی افشاء شود ؟

 تغيير دررويه حسابداري -الف

 تغيير در بر آورد حسابداري  -ب

 تغيير در شخصيت حسابدا -ج

 تغيير حساب بدون ذكر نوع آن -د

 تغییر در بر آورد عمر مفید يك دارايی بر هزينه استهالك ......... تاثیر دارد ؟-242

 دوره جاري -الف

 دوره آتي -ب

 دارايي مفيد   دوره جاري و دوره هاي آتي باقيمانده از عمر  -ج

 دوره گذشته -د

 تغییر نادرست يا ناديده گرفتن واقعیت هاي موجود در زمان تهیه صورت هاي مالی يك نوع .........است ؟-243

 تغيير در بر آورد حسابداري -الف

 تغيير در رويه حسابداري -ب

 تغيير در شخصيت حسابداري -ج

 حسابداري اشتباه   -د

 اگانه هر واحد ......... است ؟ارايه صورت هاي مالی تلفیقی به جاي صورت هاي جد-244

 تغيير در رويه حسابداري -الف

 ي حسابدار تغيير در بر آورد  -ب

 ري حسابدا تغيير در شخصيت   -ج

 اشتباه حسابداري -د

 تغییرات زير به ترتیب از راست به چپ چه نوع تغییري هستند ؟-245

 در صد ذخيره م.متغيير در -روشهاي شناسايي در آمد  -تغيير ارزش اسقاط يك دارايي 

 تغيير در شخصيت حسابداري -تغيير در رويه حسابداري -تغيير در بر آورد حسابداري -الف

 تغيير در بر آورد حسابداري-تغيير در شخصيت حسابداري   -تغيير در رويه حسابداري  -ب

 تغيير در رويه حسابداري  -تغيير در بر آورد حسابداري -تغيير در شخصيت حسابداري  -ج

 حسابداري تغيير در بر آورد -تغيير در رويه حسابداري  -تغيير در بر آورد حسابداري  -د

 كدام گزينه جزء اصول محدود كننده حسابداري می باشد ؟-246

 اصل افشاء -الف

 اصل محافظه كاري )احتياط(  -ب

 اصل تحقق -ج

 فرض تعهدي  -د

گذشته كشف گردد و اشتباهات با اهمیت باشد اگر در دوره جاري اشتباهات مربوط به صورتهاي مالی -247

 .........؟

 د گرد بايد ارقام صورتهاي مالي  سالهاي قبل ارايه مجدد   -الف

 در صورت سود وزيان دوره جاري منظور شود -ب

 از طريق ثبت معكوس اثر اشتباه خنثي گردد -ج

 از طريق ثبتهاي صحيح اشتباه اصالح شود -د



 دوره اي كه به وقوع پیوسته كشف گردد..............؟اگر اشتباه در همان -248

 بايد ارقام صورتهاي مالي سال هاي قبل ارايه مجدد گردد -الف

 در صورت سود زيان دوره جاري منظور شود -ب

 د گير ا ز طريق ثبت معكوس خنثي و سپس انجام ثبت صحيح معامله انجام   -ج

 رددفقط بايد در يادداشت هاي توضيحي افشا گ -د

اگر در دوره جاري اشتباهات مربوط به صورتهاي مالی گذشته كشف گردد و اشتباهات بی اهمیت باشد -249

 ............؟

 بايد ارقام صورتهاي مالي سال هاي قبل ارايه مجدد گردد -الف

 شود  در صورت سود زيان دوره جاري منظور   -ب

 د گرد   از طريق ثبت معكوس اثر اشتباهات خنثي -ج

 از طريق ثبتهاي صحيح اشتباه اصالح شود -د

تهیه صورت هاي مالی ساالنه در يك واحد اقتصادي بر اساس ......... وطبقه بندي دارايی ها و بدهی ها در -250

 تراز نامه به عنوان جاري و غیر جاري بر اساس ...... انجام می شود ؟

 فرض دوره مالي -فرض تفكيك شخصيت  -الف

   فرض تداوم فعاليت  - فرض دوره مالي   -ب

 فرض واحد اندازه گيري -فرض تداوم فعاليت  -ج

 فرض تداوم فعاليت -فرض تفكيك شخصيت  -د

 ضمانت نامه دريافتی و چکهاي تضمینی در يادداشتهاي همراه صورتهاي مالی چگونه ارائه می شود ؟-251

 حساب هاي دريافتني -الف

 انتظامي حساب هاي   -ب

 حساب هاي پرداختني -ج

 اسناد دريافتني -د

 كدامیك از حساب هاي زير جزء بدهی هاي بلند مدت محسوب می شود ؟-252

 ذخيره ماليات بر در آمد -الف

 ذخيره مزاياي پايان خدمت  -ب

 پيش دريافت از مشتريان -ج

 حصبه جاري تسهيالت مالي دريافتي -د

 دارايی ها قرار می گیرند ؟دارايی هاي نامشهود در تراز نامه طبقه بندي شده در كدام طبقه از -253

 دارايي هاي جاري -الف

 دارايي هاي آتي -ب

 سرمايه گذاري هاي بلند مدت -ج

 غير جاري دارايي هاي   -د

عبارت ) اقالمی كه عینیت ندارند ولی در آينده نزديك در جريان فعالیت هاي موسسه منفعتی را به همراه -254

 دارند ( معرف كدام گزينه می باشد ؟

 دارايي هاي ثابت -الف

 دارايي هاي جاري -ب

 دارايي هاي غير جاري -ج

 دارايي هاي نا مشهود  -د

 از مشخصات دارايی هاي ثابت نا مشهود كدامند ؟-255

 عدم اختصاص براي فروش -الف



 عمر بيش از يك سال -ب

 استهالک نا پذيري آنها -ج

 استهالک پذيرند و عمر با دوام و عدم اختصاص براي فروش  -د

 النشر و حق التالیف جزء كدام طبقه از حساب هايی دارايی هاست ؟ حق-256

 دارايي هاي نا مشهود  -الف

 دارايي هاي ثابت مشهود -ب

 دارايي هاي متغير -ج

 دارايي هاي سرمايه اي -د

میلیون ريال بوده  12میلیون تن ذغال از معدنی كه بهاي تمام شده آن  20شركت ملکوتی انتظار دارد كه -257

میلیون تن ذغال  2تخراج نمايد اگر ارزش باقی مانده معدن صفر در نظر گرفته شود .با اين فرض كه است اس

 استخراج و فروخته شود ثبت تهی شدن به چه صورت خواهد بود ؟

 ريال بدهكار مي شود 2.000.000استهالک انباشته ) استهالک منابع طبيعي(  -الف

 ريال بستانكار مي شود 1.200.000 هزينه نقصان )استهالک منابع طبيعي ( -ب

 ريال بدهكار مي شود  1.200.000هزينه نقصان    -ج

 ريال بستانكار مي شود 2.000.000استهالک انباشته منابع طبيعي  -د

 كدام گزينه نادرست است ؟-258

 دارايي نامشهود كه داراي عمر محدود است بايد مستهلك شود -الف

 سال باشد 20دارايي نا مشهود نمي تواند بيش از دوره انقضاء )استهالک (   -ب

 سرقفلي تنها هنگام خريد از واحد تجاري ديگر ايجاد و ثبت مي شود -ج

 هزينه تحقق و توسعه هنگام وقوع به هزينه هاي دوره منظور مي شود به جزء هنگامي كه منجر به حق امتيازي شوند -د

 .......و......می باشد ؟ارزش عالئم تجاري جزء دارايی هاي غیر جاري .-259

 اسهالک پذير -  نامشهود  -الف

 استهالک نا پذير -نامشهود  -ب

 استهالک پذير -مشهود  -ج

 استهالک ناپذير -مشود  -د

 كدام گزينه صحیح است؟-260

 شوند  هنگامي كه دارايي هاي نا مشهود فاقد ماهيت تجاري باشند تنها بايد در يادداشت هاي صورت هاي مالي افشاء  -الف

 سرقفلي بايد به عنوان حساب متقابل در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش شود -ب

مي توان جمع سرفصل هاي مهم دارايي ها را در تراز نامه نشان داد وجزئيات دارايي را در يادداشت هاي همراه صورت  -ج

 مالي افشا نمود

طبيعي معموال ادغام شده و در بخش دارايي هاي ثابت مشهود نشان داده دارايي هاي نا مشهود ، دارايي ها ثابت و منابع  -د

 مي شود

 سرقفلی جزء كدام طبقه از حساب هاي دارايی است ؟-261

 مشهود دارايي هاي ثابت نا   -الف

 دارايي هاي سرمايه اي -ب

 دارايي ثابت مشهود -ج

 ساير دارايي ها -د

 متیاز جزء كدام يك از طبقات حساب هاي زير است ؟در طبقه بندي حساب ها در تراز نامه حساب حق اال-262

 هزينه هاي متفرقه -الف

 دارايي جاري -ب



 بدهي جاري -ج

 مشهود نا  دارايي غير جاري   -د

 كدامیك از گزينه هاي زير دارايی غیر جاري نا مشهود نمی باشد ؟-263

 حق االمتياز -الف

 حق االختراع -ب

 حق الكشف -ج

 حق الوكاله -د

 كشاورزي  و معادن جزء كدامیك از گروه حسابها می باشد ؟زمین -264

 دارايي غير جاري مشهود نقصان پذير -دارايي غير جاري مشهود استهالک پذير  -الف

 دارايي نا مشهود -دارايي غير جاري نا مشهود استهالک پذير  -ب

 دارايي مشهود استهالک پذير -دارايي غير جاري نامشهود استهالک پذير  -ج

 دارايي نا مشهود استهالک پذير -دارايي غير جاري مشهود استهالک نا پذير  -د

 كدام گزينه در مورد دارايیها غیر جاري نامشهود صحیح نیست ؟-265

 براي استهالک داراييها ي نا مشهود معموال از روش خط مستقيم استفاده مي شود -الف

 مي گردد داراييهاي غير جاري نا مشهود به بهاي تمام شده ثبت -ب

 براي داراييهاي نا مشهود ارزش اسقاط در نظر گرفته نمي شود -ج

 حق االختراع جزء داراييهاي نا مشهود محسوب مي شود -د

ريال باشد  1.000.000و هزينه عوارض مربوط به خريد حق االختراع  3.000.000اگر قیمت خريد حق االختراع -266

 سابی .............منظور می شود ؟خريد حق االختراع در دفتر روز نامه به چه ح

 ريال بدهكار 3.000.000حق االختراع  -الف

 ريال بدهكار 4.000.000حق االختراع  -ب

 ريال بستانكار 3.000.000حق االختراع  -ج

 ريال بستانكار 4.000.000حق االختراع  -د

 دارايی هاي نامشهود حداكثر می بايست به میزان چند سال مستهلك شود ؟-267

 10 -الف

 20 -ب

 30 -ج

 40 -د

 مخارج تحقق و توسعه جزء كدامیك از حساب ها در تراز نامه گزارش می شود ؟-268

 هزينه هاي دوره -الف

 هزينه هاي اداري و تشكيالتي -ب

 دارايي ها ساير   -ج

 دارايي جاري -د

 گزينه هاي زير است ؟سرمايه گذاري هاي غیر جاري در تراز نامه طبقه بندي شده زير گروه كدام يك از -269

 بدهي هاي غير جاري -الف

 دارايي هاي نا مشهود -ب

 جاري  ساير دارايي هاي غير  -ج

 حقوق صاحبان سهام -د

 كدامیك از مراحل زير مربوط به مرحله توسعه نمی شوند؟-270

 امكان پذيري تكميل دارايي نا مشهود از نظر فني -الف



 روش دارايي نا مشهودتوانايي واحد تجاري براي استفاده يا ف -ب

 ايجاد منافع اقتصادي آتي توسط دارايي نا مشهود -ج

  نهايي  انتخاب  ارزيابي و  ،  طراحي  ،  فرموله كردن  -د

 كدامیك از گزينه زير مربوط به فعالیت هاي تحقیق نمی شوند ؟-271

 جستجوي جايگزين مواد -الف

 افته تحقيقجستجو براي ارزيابي و انتخاب نهايي موارد كاربر ي -ب

 فعاليت هاي با هدف دستيابي به دانش جديد -ج

 دسترسي به منافع كافي نت -د

 كدامیك از هزينه هاي زير جز ء هزينه هاي تاسیس محسوب نمی شود ؟-272

 هزينه تهيه اساسنامه شركت -الف

 هزينه هاي حق مشاوره -ب

 هزينه مجمع موسس -ج

 الحساب  ماليات علي  -د

 زير جز ء فعالیت هاي مرحله توسعه نمی باشد؟كدامیك از گزينه هاي -273

 طراحي و ساخت مدلها قبل از مرحله توليد -الف

 طراحي تجهيزات و الگو -ب

 فرمول سازي مواد براي توليد -ج

 آزمايش جايگزين مواد براي توليد -د

 تعديل پیش پرداخت هزينه ها )دارايی( ؟-274

 دهددارايي را  كاهش و در آمد ها افزايش مي  -الف

 هزينه ها كاهش و دارايي ها راافزايش مي دهد -ب

 مي دهد   دارايي ها كاهش و هزينه ها افزايش  -ج

 در آمد را كاهش و دارايي ها را افزايش مي دهد -د

 كدام يك از گزينه هاي زير درست است .خطرات خريد داخلی .............؟-275

 از خريد هاي خارجي بيشتر است -الف

 است از خريد هاي خارجي كمتر   -ب

 برابر خريدهاي خارجي است -ج

 مساوي خريد هاي خارجي است -د

 كدام يك از گزينه اي زير صحیح است .در اعتبارات اسنادي برگشت ناپذير .................؟-276

 خريد از حق تغيير شرايط اعتبار را دارد -الف

 بار را داردبانك گشايش كننده اعتبار حق تغيير شرايط اعت -ب

 فروشنده حق تغيير شرايط اعتبار را دارد -ج

 ندارد  فروشنده حق تغييرشرايط اعتبار را  -د

 حساب اعتبارات اسنادي در چه زمانی بستانکار نمی شود ؟-277

 در يافت خسارت از شركت بيمه در صورت بيمه بودن -الف

 برگشت قسمتي از سفارش انجام نشده -ب

 يانتقال به حساب داراي -ج

 سفارش ثبت كار مزد ثبت   -د

در صورتی كه شركت ايران براي خريد ماشین آالت از طريق اعتبارات اسنادي اقدام نمايد در پايان حساب -278

 اعتبارات اسنادي با چه حسابی بسته میشود ؟



 موجودي كاال -الف

 بانك -ب

 سپرده ثبت سفارش -ج

 ماشين آالت  -د

دالر و قیمت  100.000ش پروفرما است. در صورتی كه ارزش پروفرما ارز 0.0005مبناي محاسبه ثبت سفارش -279

 ريال باشد .حق ثبت سفارش چه مبلغی است ؟ 10.000هر دالر 

 ريال  50.000  -الف

 ريال 5.000.000 -ب

 ريال 150.000 -ج

 ريال 2.500.000 -د

 در شرايط حمل سی اند اف هزينه حمل  كاال تا بندر مقصد برعهده كیست ؟-280

 بانك گشايش كننده اعتبار -الف

 خريدار -ب

 فروشنده  -ج

 گمرک -د

 براي تعديل خريدملزومات كه در زمان خريد به حساب هزينه ملزومات منظور شده است بايد ؟-281

 دارايي ها را كاهش و در آمد ها را افزايش داد -الف

 هزينه را كاهش و دارايي را افزايش داد  -ب

 داد افزايش ها هزينه و كاهش را ها دارايي -ج

 داد افزايش را ها دارايي و كاهش را ها آمد در -د

 ........ ثبت بود شده پرداخت آن خريد پرداخت پیش قبال كه شده خريداري كاالي تحويل هنگام-282

 ؟ شود می انجام

 (بس) صندوق - ( بد) كاال خريد -الف

 (بس) كاال فروش افتي در پيش - (بد) صندوق -ب

  كاال )بس(  پرداخت پيش   - ) بد(  كاالخريد   -ج

 فروش كاال )بس( -پيش در يافت فروش كاال ) بد(  -د

 اف(يعنی پیش فاكتور بر اساس .........محاسبه شده است ؟ -اي -منظور از ارزش پروفرما بر اساس )سی -283

 فقط قيمت تمام شده كاال -الف

 قيمت تمام شده كاال و كرايه حمل آن تا مقصد -ب

 قيمت تمام شده كاال وبيمه آن تا مقصد -ج

 مقصد  تا  قيمت تمام شده كاال ، بيمه و كرايه حمل آن  -د

دستگاه راديو ضبط(و اتمام اعتبار اسنادي حساب اعتبار اسنادي با چه حسابی  1000پس از تحويل كاال )-284

 بسته می شود ؟

 خريد كاال  -الف

 دارايي جاري -ب

 فروش كاال -ج

 جاريبدهي هاي  -د

به میزان  4.5ريال بستانکار است و در تاريخ  4.000.000در موسسه مهتاب حساب پیش در يافت فروش كاال -285

 ريال به خريدار كاال تحويل داده می شود . از اين بابت چه حسابی به چه مبلغی بستانکار می شود ؟ 4.200.000

  4.200.000  فروش   -الف



 4.000.000پيش دريافت  -ب

 4.200.000بانك  -ج

 200.000پيش در يافت  -د

 برداشت بانك بابت هزينه تاخیر و واريز وجه اعتبار اسنادي ، چه حسابی بدهکار می شود ؟-286

 اسنادي  اعتبارات  -الف

 هزينه تاخير -ب

 بانك -ج

 هزينه هاي عمومي -د

 ؟ صحیح نمی باشدكدام گزينه زير -287

 باشدخريد هاي داخلي يكي از انواع خريد ها مي  -الف

 خريد هاي خارجي به صورت اعتبار اسنادي صورت مي پذيرند -ب

 مي باشد  انبار ذاري يكي از فعاليت هاي خريد كاال  -ج

 استعالم قيمت از فروشنده جزء فعاليت خريد مي باشد -د

 كدام گزينه اولین اقدام براي شروع فرايند خريد می باشد ؟-288

 حسابداري خريد كاال -الف

 انبار داري -ب

  خريد تهيه در خواست   -ج

 تعيين تاريخ تحويل كاال -د

 كدام گزينه زير صحیح نمی باشد ؟-289

ابنار دار در هنگام در يافت كاال و اجناس خريداري شده را مورد شمارش و از لحاظ آسيب ديدگي مورد بررسي قرار مي  -الف

 دهد و رسيدگي مي كند تا مطابق با سفارش خريد باشد .

ر پردازي اگر فروشنده كاال مشخص نباشد با استعالم بهاء قيمت و شرايط فروش فروشندگان را بررسي و در قسمت كا -ب

 بهترين آنها را از لحاظ منافع انتخاب مي نمايد .

 باشد .  در برگه در خواست كننده خريد نام واحد درخواست كننده نبايد مشخص  -ج

 كاال كه در آن حد اقل و حداكثر موجودي مشخص است صورت مي پذيرد تعيين نياز كاال از روي كارت تعداد موجودي -د

 كدام گزينه زير صحیح نمی باشد ؟-290

 خريد هاي كاال از كشور هاي ديگر را واردات مي گويند -الف

 مي پذيرد   انجام  حضوري خريد هاي داخلي صرفا به صورت مكاتبه اي وبه صورت مذاكرات غير   -ب

اعتبار اسنادي تعهد يك بانك براي پرداخت مبلغ معين به فروشنده كاال است با اينكه فروشنده اسناد مربوط به حمل  -ج

 كاالي خريداري شده را در مهلت مقرر تحويل دهد

رت است از هر نوع قرار دادي كه به موجب آن بانك باز كننده اعتبار بنا به در خواست و طبق دستور وارد اعتبار اسنادي عبا -د

 كننده مامور است كه در مقابل اسناد معين وجهي را به شخص ثالثي يا ذينفع پر داخت نمايد .

 كدام گزينه از انواع اعتبار اسنادي نمی باشد ؟-291

 تقالاعتبار اسنادي غير قابل ان -الف

 اتكاء  اعتبار اسنادي غير قابل  -ب

 اعتبار اسنادي غير قابل برگشت -ج

 اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تاييد شده -د

اعتبار اسنادي كه بدون رضايت ذينفع اعتبار و بانك هاي ذيربط نمی توان اصالح و يا فسخ كرد و يا در واقع -292

 خت به وجود می آورد اعتباراسنادي ........... گويند ؟تعهدي قطعی براي بانك باز كننده در زمینه پردا

 قابل برگشت -الف



 برگشت غير قابل   -ب

 قابل برگشت تاييد نشده -ج

 اعتبار اسنادي غير قابل برگشت تاييد شده -د

اعتبار اسنادي كه ذينفع حق دارد از بانك پرداخت كننده در خواست نمايد كه اعتبار را كال يا جزء در -293

 اختیار شخص ثالث قرار دهد . اعتبار اسنادي ......... گويند ؟

 قابل انتقال  -الف

 قابل برگشت -ب

 غير قابل برگشت -ج

 قابل برگشت تاييد شده -د

 كدامیك از مدارك زير جزء اسناد حمل كاال می باشد ؟-294

 گواهي مبدا -الف

 نامه رسيد بيمه بار   -ب

 صورت حساب فروش -ج

 يليست بسته بند -د

 مبناي محاسبه سپرده اعتبار اسنادي چیست ؟-295

 نرخ شناور  -الف

 نرخ صادراتي -ب

 نرخ دالر -ج

 نرخ فوب -د

 ريال ............. می باشد ؟ 40مبناي محاسبه حق ثبت سفارش به ازاي هر دالر -296

 اف  اي  سي  ارزش  -الف

 ارزش فوب -ب

 نرخ شناور -ج

 نرخ صادراتي -د

 ؟ نمی باشدكدام گزينه از فعالیت هاي خريد كاال -297

 سفارش كاال -الف

 در يافت كاال -ب

 انبار داري  -ج

 تحويل كاال در شرايط فوب -د

 كدام گزينه ترتیب مراحل خريد را نشان می دهد ؟-298

 فروشنده انتخاب   -تهيه سفارش خريد جنس  -تعيين اجناس مورد نياز   -الف

 تعيين نياز -انتخاب فروشنده  - تهيه سفارش خريد جنس -ب

 انتخاب فروشنده تهيه سفارش خريد -تعيين اجناس مورد نياز  -ج

 تهيه سفارش خريد جنس -تعيين اجناس مورد نياز  -انتخاب فروشنده  -د

زمانی كه تحويل كاال بر روي عرشه كشتی در بندر مبدا است و فروشنده تعهدي در مورد بیمه كردن كاال -299

 قرار دارد حمل كدام گزينه است ؟ندارد 

 فوب  -الف

 سي اي اف -ب

 سي اند اف -ج

 سي اچ آ -د



 نسبت هاي نقدينگی نشان دهنده توانايی شركت ..........است ؟-300

 مدت  كوتاه براي پاسخگويي به تعهدات   -الف

 براي باز پرداخت بدهي هاي كوتاه مدت و بلند مدت -ب

 يي هاي شركتبراي استفاده كار آمد از دارا -ج

 براي تحصيل بازده خالص سرمايه گذاري ها -د

 كدام گزينه از نسبت هاي نقدينگی است ؟-301

 آني  نسبت  -الف

 نسبت گردش موجودي كاال -ب

 نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه -ج

 نسبت گردش دارايي ثابت -د

 كدام گزينه از نسبت هاي سود آوري نیست ؟-302

 حاشيه فروش -الف

 بازده كل دارايينسبت  -ب

 نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه -ج

 دارايي نسبت گردش كل   -د

 كدام گزينه از نسبت هاي اهرم مالی است ؟-303

 سرمايه نسبت بدهي به حقوق صاحبان   -الف

 نسبت گردش موجودي كاال -ب

 متوسط دوره وصول مطالبات -ج

 حاشيه فروش -د

 .............؟نسبت پايین گردش موجودي كاال به معنی ..-304

 مقدار موجودي كاال اندک است و شركت با كمبود موجودي كاال مواجه است -الف

 .  است  سرمايه گذاري بيش از حد در موجودي كاال در مقايسه با مقدار مورد نياز براي فروش  -ب

 مقدار موجودي كاال اندک است واين باعث درگير ساختن منابع به شكل مولد است -ج

 موجودي كاال كمتر از حد نياز است واين باعث از دست دادن مشتريان شركت خواهد شد مقدار -د

 نسبت جاري پايین می تواند به اين معنی باشد كه .................؟-305

 اقالم دارايي بايد ثابت باشد -الف

 يابديك يا چند قلم از اقالم بدهي ها ) حساب ها و اسناد پر داختني ( نبايد كاهش  -ب

 سرمايه گذاري بيشتري بايد انجام شود -ج

 . يابند  ك يا چند قلم از اقالم دارايي ها ) وجه نقد ، حساب هاي در يافتني و با موجودي ها ( بايد افزايشي  -د

 وام دهندگان معموال نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ........... را ترجیح می دهند ؟-306

 تر  پايين  -الف

 باالتر -ب

 متناسب -ج

 دو برابر -د

 حاشیه سود .......... را نشان می دهد ؟-307

 كارايي هاي الزم -الف

 كنترل قيمت -ب

 كنترل سرمايه -ج

 .  توليد كنترل مناسب هزينه خريد با بهاي تمام شده   -د



 با توجه به اطالعات زير حاشیه سود چقدر است ؟-308

 ريال  -مبلغ             نام حساب                                

 480.000سود خالص                                          

 80.000جمع هزينه ها                                        

 3.520.000بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                 

 درصد14 -الف

 در صد11 -ب

 در صد 10 -ج

 در صد 12  -د

صورت هاي مالی يك دوره با اقالم صورت هاي مالی دوره اي كه به عنوان مبنا انتخاب شده اگر اقالم -309

 مقايسه گردد...... صورت پذيرفته است ؟

 تجزيه و تحليل  مالي -الف

 افقي تجزيه و تحليل   -ب

 تجزيه و تحليل عمودي -ج

 تجزيه و تحليل مورب -د

 است ؟ با توجه به اطالعات زير نسبت گردش موجودي چقدر-310

 4.300.000شده            يداريخر يتمام شده كاال يبها

 450.000اول دوره                        يكاال يموجود

 350.000ان دوره                     يپا يكاال يموجود

 11  -الف

 10.75 -ب

 12 -ج

 13.25 -د

 با توجه به اطالعات زير حاشیه سود چقدر است ؟-311

 4.400.000كاالي فروش رفته                  بهاي تمام شده 

 9.500.000فروش                                                

              300.000برگشت از فروش و تخفيفات                       

 1.200.000تخفيفات نقدي فروش                                 

 600.000                             جمع هزينه ها            

 درصد55 -الف

 درصد  37.5  -ب

 درصد 25 -ج

 درصد 65 -د

 با توجه به اطالعات موجود در تراز نامه شركت مرواريد نسبت آنی چقدر است ؟-312

 دارايي ها                                                                            بدهي ها 

 350.000حساب پرداختني                                                              450.000قد                 وجه ن

  100.000پيش دريافت فروش                                                         100.000ح . در يافتني           

 150.000موجودي كاال            

 550.000اوراق قرضه پرداختني                                                     200.000پرداخت بيمه      پيش 

 1.500.000سرمايه                                                                    1.600.000اثاثه                      



 2.500.000جمع بدهي ها وسرمايه                                                  2.500.000جمع دارايي ها          

 2 -الف

 1.2  -ب

 2.6 -ج

 1.8 -د

با توجه به اطالعات موجود در تراز نامه شركت مرواريد نسبت بدهی به جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام -313

 است ؟

 دارايي ها                                                                            بدهي ها 

 350.000حساب پرداختني                                                              450.000وجه نقد                 

  100.000پيش دريافت فروش                                                         100.000ح . در يافتني           

 150.000موجودي كاال            

 550.000اوراق قرضه پرداختني                                                     200.000پيش پرداخت بيمه      

 1.500.000سرمايه                                                                    1.600.000                      اثاثه

 2.500.000جمع بدهي ها وسرمايه                                                  2.500.000جمع دارايي ها          

 درصد 40  -الف

 درصد 66 -ب

 درصد36 -ج

 درصد3 -د

 با توجه به اطالعات موجود در تراز نامه شركت مرواريد نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمايه چقدر است ؟-314

 دارايي ها                                                                            بدهي ها 

 350.000حساب پرداختني                                                              450.000وجه نقد                 

  100.000پيش دريافت فروش                                                         100.000ح . در يافتني           

 150.000موجودي كاال            

 550.000اوراق قرضه پرداختني                                                     200.000پيش پرداخت بيمه      

 1.500.000سرمايه                                                                    1.600.000اثاثه                      

 2.500.000وسرمايه             جمع بدهي ها                                      2.500.000جمع دارايي ها          

 درصد 40 -الف

 درصد  66  -ب

 درصد36 -ج

 درصد 3 -د

 كدام گزينه در رابطه با تجزيه و تحلیل افقی صحیح نیست ؟-315

 اقالم صورتهاي مالي يك دوره با اقالم صورتهاي مالي دوره مبنا مقايسه مي شود -الف

 گرفت در اين صورت سال پايه از سالي به سال ديگر تغيير نمي كندمي توان دوره مبنا )سال پايه ( را ثابت در نظر  -ب

مي توان در هر سال سال قبل را به عنوان  مبنا در نظر گرفت كه در اين صورت سال پايه از سالي به سال ديگر تغيير مي  -ج

 كند

 .  مي شوند اقالم صورتهاي مالي نسبت به يك رقم كليدي در همان صورت مالي سنجيده   -د

 با توجه به اطالعات زير مطلوب است محاسبه حاشیه سود ؟-316

 صورت سود و زيان 

 5.400.000فروش خالص                                                            

 2.000.000بهاي تمام شده كاالي خريداري شده                                  



 1.000.000                                    موجودي كاالي اول دوره          

 3.000.000بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش                             

 600.000كسر مي شود موجودي كاالي پايان دوره                            

 2.400.000بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                                    

 3.000.000سود ناخالص                                                           

 2.000.000كسر مي شود جمع هزينه هاي عملياتي                             

 1.000.000سود خالص                                                             

 درصد 41.66 -الف

 درصد 12.5 -ب

 درصد 55.5 -ج

 درصد  18.5  -د

 با توجه به اطالعات زير مطلوب است محاسبه دفعات گردش موجودي كاال ؟-317

 صورت سود و زيان 

 5.400.000فروش خالص                                                            

 2.000.000           بهاي تمام شده كاالي خريداري شده                       

 1.000.000موجودي كاالي اول دوره                                              

 3.000.000بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش                             

 600.000كسر مي شود موجودي كاالي پايان دوره                            

 2.400.000كاالي فروش رفته                                    بهاي تمام شده 

 3.000.000سود ناخالص                                                           

 2.000.000كسر مي شود جمع هزينه هاي عملياتي                             

 1.000.000                        سود خالص                                     

 3  -الف

 2 -ب

 4 -ج

 5 -د

 با توجه به اطالعات زير مطلوب است دوره متوسطه فروش ؟-318

 صورت سود و زيان 

 5.400.000فروش خالص                                                            

 2.000.000               بهاي تمام شده كاالي خريداري شده                   

 1.000.000موجودي كاالي اول دوره                                              

 3.000.000بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش                             

 600.000كسر مي شود موجودي كاالي پايان دوره                            

 2.400.000شده كاالي فروش رفته                                    بهاي تمام 

 3.000.000سود ناخالص                                                           

 2.000.000كسر مي شود جمع هزينه هاي عملياتي                             

 1.000.000                            سود خالص                                 

 180 -الف

 90 -ب

 120  -ج



 72 -د

و موجودي كاال سه  800.000باشد و بدهی هاي جاري شركت  2و3اگر نسبت جاري و نسبت آنی به ترتیب -319

 برابر پیش پرداخت هاي شركت باشد پیش پرداخت چند ريال است ؟

 2.400.000 -الف

 1.600.000 -ب

 400.000 -ج

 200.000  -د

 2.000.000و در پايان دوره  1.600.000باشدو حساب در يافتنی در ابتدا ي دوره  12اگر دوره وصول مطالبات -320

 باشد میزان فروش نسیه شركت در طول سال چند ريال است ؟

 1.800.000 -الف

 54.000.000  -ب

 1.500.000 -ج

 4.600.000 -د

درصد باشد سود حاصل از سرمايه  25و نرخ بازده سرمايه گذاري  12.000.000اگر مبلغ كل سرمايه گذاري -321

 گذاري چقدر است ؟

 3.000.000  -الف

 9.000.000 -ب

 48.000.000 -ج

 27.000.000 -د

و جمع هزينه هاي عملیاتی  10.000.000و بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  14.500.000اگر فروش خالص -322

 ش چقدر است ؟باشد بازده فرو 150.000

 درصد 32 -الف

 درصد 30  -ب

 درصد 31 -ج

 درصد 33 -د

 فرمول دفعات واريز بستانکاران كدام گزينه است ؟-323

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -الف

 متوسط بستانكاران

 بهاي تمام شده كاالي خريداري شده -ب

 متوسط بستانكاران

 360 -ج

 دوره واريز بستانكاران

  اول دوره م + م آخر دوره  - كاالي فروش رفته بهاي تمام شده  -د

 بستانكاران  متوسط 

 فرمول محاسبات دفعات گردش مطالبات كدام است ؟-324

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -الف

 متوسط مطالبات

 فروش نسيه   -ب

 مطالبات متوسط  

 360 -ج



 دفعات گردش مطالبات

 360 -د

 متوسط مطالبات

 كاال كدام است ؟فرمول دفعات گردش 

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  -الف-325

 كاال موجودي  متوسط 

 فروش نسيه  -ب

 متوسط موجودي كاال

 * متوسط موجودي كاال 360 -ج

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -د

 عدم موجودي كاال

 استفاده كار آمد از دارايی هاي شركت است ؟كدام نسبت نشان دهنده توانايی شركت براي -326

 آوري نسبت سود   -الف

 نسبت نقدينگي -ب

 نسبت اهرم مالي -ج

 نسبت فعاليت -د

 كدام نسبت نشان دهنده توانائی شركت براي باز پرداخت بدهی هاي كوتاه مدت و بلند مدت است ؟-327

 مالي نسبت اهرم   -الف

 نسبت فعاليت -ب

 نسبت نقدينگي -ج

 ت سود آورينسب -د

 با توجه به اطالعات زير مطلوب است محاسبه دوره گردش موجودي كاال ؟-328

 صورت سود و زيان 

 5.400.000فروش خالص                                                                     

 2.000.000بهاي تمام شده كاالي خريداري شده                                           

 1.000.000موجودي كاالي اول دوره                                                       

 3.000.000بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش                                      

 600.000كسر مي شود . موجودي كاالي پايان دوره                                   

 2.400.000بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                                             

 3.000.000سود نا خالص                                                                   

 2.000.000كسر مي شود جمع هزينه هاي عملياتي                                      

 1.000.000سود خالص                                                                      

 120  -الف

 130 -ب

 4 -ج

 3 -د

باشد  1.500.000و حساب دريافتنی ابتداي دوره  45.000.000و فروش نسیه  15اگر دفعات گردش مطالبات -329

 حساب در يافتنی آخر دوره چند ريال است ؟

 3.000.000 -الف



 2.500.000 -ب

 6.000.000 -ج

 4.500.000  -د

می باشد با توجه به اينکه بدهی هاي جاري يك سوم دارايی هاي  5.000.000سرمايه در گردش شركت الف -330

 جاري است . بدهی هاي جاري چند ريال است ؟

 7.500.000 -الف

 2.500.000  -ب

 3.000.000 -ج

 6.000.000 -د

 10.000.000جمع دارايی ها  2.000.000می باشد  با توجه به اينکه بدهی هاي جاري  3دريا نسبت جاري شركت -331

 می باشد دارايی هاي غیر جاري شركت چند ريال است ؟

 4.000.000  -الف

 6.000.000 -ب

 8.000.000 -ج

 12.000.000 -د

 است ؟ به صورت زير 97و  96بخشی از بدهی هاي جاري در تراز نامه شركت سحر در سال -332

 97سال                         96نام حساب                                  سال 

 6.000.000                    5.800.000حساب پر داختني                     

 8.128.000                     8.400.000اسناد پر داختني                     

 9.500.000                     9.000.000               پيش دريافت در آمد  

 ؟ 97مطلوبست محاسبه در صد افزايش يا كاهش حساب پرداختني در سال 

 در صد افزايش 97 -الف

 درصد كاهش 97 -ب

 درصد افزايش  3  -ج

 افزايش 3 -د

 


