
 حسابداری را تعریف کنید ؟

دارای اثر که رویدادهای به معامالت مالی و عملیات مالی و حسابداری دانشی است که با اطالعات مربوط 

 مالی جمع آوری ،تجزیه ، اندازه گیری ، ثبت و گزارش می کند.

 * مفاهیم حسابداری شامل مفروضات حسابداری و اصول حسابداری می باشد.

 ؟ تعریف کنید مفروضات حسابدری

حسابداری  هستند که جنبه بنیادی و زیربنایی دارد و به نحو  مفاهیممفروضات حسابداری شامل آن گروه از

 قابل مالحضه ای بر اندازه گیری و ثبت و گزارش اطالعت اثر می گذارد .

 مفروضات حسابداری را نام ببرید و تعریف کنید ؟ 

 فرض تفکیک شخصیت :الف 

یت مستقل از صاحب که برای گزارش مقاصد مالی ، باید واحد تجاری را به عنوان یک شخص به این معناست

 ر نظر گرفت یا صاحبان آن د

 ب : فرض استمرار و تداوم فعالیت :

فرض بر این است که هر واحد تجاری دارای تداوم فعالیت است . یعنی عملیات آن در اینده قابل پیش بینی  

گر فرض می شود که نه قصد بر این است که واحد تجاری منحل یا عملیات آن به نحو ادامه دارد. به بیان دی

 داده شود و نه ضرورت این کار احساس می شود .قابل مالحضه ای کاهش 

 پ :فرض واحد اندازه گیری : 

 به این معناست که برای اندازه گیری ، باید یه واحدی مشخص شود . 

 ندازه گیری است .*پول پر کارآمدترین واحد برای ا

 ت : فرض دوره مالی :

پایان عمر آن یعنی هنگامی انداز گیری دقیق نتایج عملکرد یک واحد تجاری بر حسب وجه نقد تنها در  

امکان پذیر است که واحد تجاری منحل و یا به پایان عملیات برسد . بنابراین چون عمر تجاری اکثر شرکت 

توان تا پایان عمر واحد تجاری آن برای بدست آوردن اطالعاتی چون بیشتر از چندین سال است ، پس نمی 



میزان درامد و هزینه و یا ضرر و ... صبر کرد .در این صورت برای اطالع از وضعیت واحد تجاری باید دوره 

 های مالی کوتاهتری را فرض کرد . بیشتری واحد دوره یک ساله را در نظر می گیرن .

اطالعات در پایان عمر شرکت العات بدست آمده از دوره مالی کوتاه تر به دقیقی هرچند که امکان دارد اط

 نباشد .

 ه : فرض تعهدی : 

به این معناست که در حسابداری باید درآمدها به محض تحقق و هزینه ها به محض تحمل و بدون توجه به 

 دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی شود.

 

 ؟ :اصول حسابداری را تعریف کنید

، ثبت و گزارش اندازه گیری  نحوهآن گروه از مفاهیم حسابداری که رهنمود ها و مبانی الزم را در مورد 

 اطالعات مالی بطور مشخص فراهم می آورد اصول حسابداری خوانده می شود.

 :  اصل بهای تمام شده (1

ندازه گیری و ثبت می به این معناست که دارایی تحصیل شده در مبادالت همواره به بهای تمام شد ه ا

 شود . که بیانگر ارزش متعارف آن در تاریخ تحصیل می باشد.

 اصل تحقق درآمد :  (2

 طبق. نمایدمی تعیین را مالی صورتهای و درحسابها آن ثبت و درآمد شناسایی زمان درآمد، تحقق اصل

 :زیربرقرارباشد دوشرط گرددکهمی شناسایی اصل،درآمدزمانی این

 .باشد گرفته صورت ستدیدادو یا مبادله

 .باشد شده ،کامل(The Earning Process)سود فرایندکسب

 

 خریدار، به ازفروشنده مالکیت انتقال ، خدمت  انجام یا فروش  تکمیل شامل سود فرایندکسب تکمیل

 از ناشی درآمد ، درآمد تحقق اصل طبق. است آینده در نقد وجه دریافت از اطمینان یا نقد وجه دریافت

 فرایند  ، فروش زیرادرتاریخ. گردد شناسایی « فروش روش » مطابق و فروش زمان در باید کاال روشف



 انجام میزان براساس خدمات از ناشی درآمد ، درآمد تحقق اصل طبق   . گرددمی کامل ، سود کسب

 سود فرایندکسب تکمیل تشخیص جهت مبنایی ، خدمات انجام میزان زیرا .گرددمی شناسایی خدمات

 حسوب هم دور درآمد عنوان به نباید مشتریان دریافت پیش مبالغ ، درآمد تحقق اصل مطابق. است

 .است نشده تکمیل هنوز مبادله این مورد در سود فرایندکسب زیرا.  گردد

 اصل تطابق هزینه با درآمد : (3

 اصل تطابق هزینه با درآمد بر فرایند اندازه گیری سود تمرکز دارد.

مفهوم است که بعد از اندازه گیری درآمد دوره ، هزینه های انجام شده به منظور تحصیل و به این 

 نیز باید در همان دوره تعیین و با درآمد مربوط مقابله شود تا سود خالص دوره مشخص شود درآمد 

 ( اصل افشاء :  4

ی تاثیر دارد . اصل اصل افشاء یکی از اصول اساسی حسابداری است که بر کلیه جوانب گزارشگری مال

افشاء ایجاب می کند که کلیه واقعیتهای با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیت های مالی واحد تجاری 

 باید به شکل مناسب و کامل گزارش شود .

 میثاقها یا اصول محدود کننده را تعریف کنید ؟ 

 این اصول اثر تعدیل کننده بر حسابداری و گزارشگری مالی دارند.

 ونی منابع بر درآمد فز (1

 اهمیت (2

 خصوصیات صنعت (3

 محافظه کاری (4

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 دفتر روز نامه را تعریف کنید ؟

اریخ وقوع در ملیات مالی بطور روزانه و به ترتیب تکه تمام یا نوعی از معامالت و ع دفتر روزنامه دفتری است

 آن ثبت اولیه میگردد. 



 دفتر کل را تعریف کنید ؟ 

دفتر کل دفتری است که حساب های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود . در دفتر کل برای 

 هر حساب صفحه ای جدا در نظر گرفته می شود.

 ترازنامه را تعریف کنید ؟

یک موسسه در زمان معینی است ، یا به عبارتی دیگر  ترازنامه صورت مالی است که بیانگر وضعیت مالی

 ا ؛ و سرمایه یک موسسه در تاریخ معینی است .هیهدارییها ؛ بدترازنامه فهرستی از 

 اسناد پرداختنی را تعریف کنید ؟

معرف مطالباتی است که اشخاص از یک موسسه دارند و در  مقابل آن سفته یا اسناد دیگر به طلبکار تسلیم 

 ست .شده ا

 

 فعالیت مالی را شرح دهید؟

عبارت است از فعالیت های  که به نحوی از انحناء موجب تغییراتی در دارایی بدهی و یا سرمایه یک موسسه 

 می شود .

 بستانکاران را تعریف کنید ؟

 عبارات است از مطالبات که اشخاص از یک موسسه دارند 

 بدهکاران را تعریف کنید ؟

 مشتریان به موسسه بدهکارند و تعهد دارند تا در آینده پرداخت نمایند . معرف مبالغی است که

 دفاتر معین را تعریف کنید ؟

 دفتر ی است که برای نگهداری اطالعات تفضیلی و تهیه گزارشات در مورد حساب ها استفاده می شود.

  



 بهای تمام شده را تعریف کنید ؟ 

 ست که برای بدست آوردن چیزی پرداخت کرده ایم .بهای تمام شده به معنی هزینه و بهایی ا

 دارایی را تعریف کنید ؟

 .باشند پولی ارزش دارای که )حق( وحقوقی اموال ازکلیه عبارتست حسابداری، درعلم دارایی

 موجودی ، ساختمان ، زمین مثل . باشند مشهود و عینی هایپدیده است ممکن واحد یک هایدارایی

 از مطالبات و سر قفلی مثل ، رویت غیرقابل امتیازات و مالی حقوق صورت به یا ، کاال موجودی و نقدی

 اشخاص

 .شوندمی تقسیم متمایزی هایگروه به درترازنامه اراده دیدگاه از عرفاً هادارایی

 

 از عبارتند دارند بیشتری استفاده مورد که دوگروه

 . ثابت هایودارایی جاری هایدارایی

 : جاری هایدارایی

 تنظیم تاریخ از عملیاتی دوره یک یا سال یک طی در رودمی انتظار که هستند اقالمی هادارایی این

 هایدارایی معموالً  . شوند فروخته یا مصرف یا ، تبدیل نقد وجه به( است تر طوالنی که هرکدام)ترازنامه

 -بانکها  : مانند.  گردندیم منعکس ترازنامه در مصرف یا نقد وجه به شدن تبدیل سرعت برحسب جاری

 .اداری ماتوملز و کاال موجودی -پرداختها پیش -بدهکاران -گردان تنخواه -صندوق

 

 :ثابت هایدارایی

 استفاده مورد مؤسسه عملیات جریان در که باشندمی طوالنی عمری با مشهود اقالمی ، هادارایی این

  . گیرندمی قرار

 هر برای دلیل همین به گردندمی مستهلک مکرر استفاده از پس و زمان مرور به گروه این هایدارایی 

 : مانند( گرددنمی مستهلک که زمین استثناء به. ) شودمی منظور استهالک ثابت هایدارایی از یک



 لوازم -قالبها - منصوبات و نقلیه وسائل -ابزارآالت -ماشینآالتوتجهیزات -تاسیسات -ساختمان -زمین

 .درانبار موجود ایسرمایه هایدارایی و آزمایشگاهی

 

 بدهی چیست ؟

 و درگذشته که است دیگران نیاز دریافت نسیه خدمات یا دارائیها بابت از مؤسسه مالی تعهدات معرف

 .شوند می  پرداخت درآینده خدمات ارائه یا دارائیها انتقال با و شده یجاد حاال

 ییها یک موسسه است .یا حق مالی و ادعا بستانکاران نسبت به دار

 

 بدهیهای جاری را تعریف کنید ؟

بدهی های جاری تعهدات کوتاه مدتی است که انتظار می رود تسویه یا واریز ان ها مستلزم استفاده از 

 دارییهای جاری موجود یا ایجاد بدهی های جاری دیگر باشد .

 افت درآمد مانند بستانکاران ، اسناد پرداختنی ، حقوق پرداختنی ، پیش دری

 درآمد را تعریف کنید؟ 

 .گویند درآمد را مشتریان به خدمات ارائه و کاال فروش از ناشی شده کسب منابع

 هزینه را تعریف کنید ؟

 ... وجاری  ،هزینها دستمزد و حقوق هزینه مثل ، گویند هزینه را درآمد کسب برای شده مصرف دارایی

 

 هستند. سرمایه دهنده کاهش ها وهزینه سرمایه دهنده افزایش درآمده

 

 زیان را تعریف کنید ؟

 .است منفعت هرگونه کسب بدون منابع رفتن ازدست زیان درواقع



 موجودی کاال را تعریف کنید ؟

موجودی های کاال دارییهای هستند که در یک مقطع زمانی خاص به شکل کاالهایی که در مالکیت واحد 

 ه ، و یا استفاده در تولید نگهداری می گردد .تجاری است . و به منظور فروش در آیند

 سرمایه را تعریف کنید ؟

 باکسرکردن زمان هر در. شودمی نامیده سرمایه آن، هایدارایی به نسبت مؤسسه یک مالکان مالی حق

 آورده از ناشی عمدتاً مؤسسه سرمایه. آید می دست به سرمایه مبلغ آن، هایدارایی از مؤسسه یک هایبدهی

 غیرنقدی آورده یا و کنندمی گذاری سرمایه درمؤسسه مالکان که است نقدی وجوه شامل که است دینق

 .نمایندمی مؤسسه وارد سرمایه عنوان به مالکان که است نقد وجه از غیر هاییدارایی شامل که است

 

 برداشت را تعریف کنید ؟

 مؤسسه هایدارایی از را دیگری امال پولی شخصی مصارف برای مؤسسه یک صاحب که است آن معنای به

 وجه که آنجا از. کند پرداخت مؤسسه نقد وجوه محل از را خود شخصی مخارج یا بردارد خود به متعلق

 ثبت برداشت نام به درحسابی مالک برداشت ، شود داده برگشت مؤسسه به است ممکن شده برداشت

 .شودمی

 حساب های دائمی را تعریف کنید ؟

ی شامل آن گروه ازحساب های می شود که مانده آنها به دوره مالی بعد منتقل می شود . حساب دائم

زیرا تمام مانده های آنها که شامل دارییها ، بدهیها و حساب های ترازنامه را حساب های دائمی می نامند . 

 سرمایه است ، به دوره مالی بعد منتقل می گردد.

 حساب های موقت را تعریف کنید ؟

ل آن گروه از حساب های است که فقط به منظور محاسبه سود و زیان در یک دوره مالی ایجاد و در شام

پایان دوره مذکور بسته می شود . حساب  های صورت سود و زیان را حساب های موقت می گویند ، زیرا 

 . شامل حساب های درآمد و هزینه می باشد که مانده آن به دوره مالی بعد منتقل نمی گردد

 *نکته*

حساب برداشت نیز جزء حساب های موقت می باشد که در پایان سال مستقیماً به حساب سرمایه بسته می 

 شود. و نیز به دلیل این که جزء حساب های هزینه نیست ، لذا ربطی به سود و زیان دوره ندارد .



 هزینه مطالبات مشکوک الوصول را تعریف کنید؟

ات و یا فروش بطور نسیه انجام می شود . علی رغم دقتی که در مورد اعطای در پاره ای موارد ارائه خدم

اعتبار به مشتری صورت میگرد و حتی با وجود کارا بودن سیستم وصول مطالبات ، باز هم این  امکان وجود 

خواهد داشت که درصدی از مطالبات غیر قابل وصول باشد . لذا ، می بایست هزینه ناشی از عدم امکان 

ول مطالبات محاسبه و تحت عنوان هزینه مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها ثبت می گردد. در وص

مقابل معادل جمع هزینه مطالبات مشکوک الوصول ، حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول بستانکار می 

 شود .

 *نکته*

ساب های موقتی است حساب هزینه مطالبات مشکوک الوصول همانند سایر حساب های هزینه ، از جمله ح

که در پایان دوره مالی بسته می شود و مانده آن به دوره مالی بعد انتقال نمی یابد . ولی حساب دخیره 

 .  ، از جمله حساب های دائمی است که مانده آن به دوره مالی بعد منتقل میگرددمطالبات مشکوک الوصول

 استهالک را تعریف کنید ؟ 

کن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت به طریقی معقول و استهالک عبارت است از سرش

 منظم بر دوره های استفاده از آن 

 سرمایه گذاری را تعریف کنید؟

سرمایه گذاری یعنی خرید دارایی یا هر چیز دیگری به این امید که در آینده قیمت و ارزش آن افزایش 

 د.خواهد یافت و یا درآمدی را ایجاد خواهد کر

 هدف از تشکیل بنگاه اقتصادی چیست ؟

 را مشخصی( خدمت یا کاال) محصول ، یکدیگر کنار در که است منابع از مجموعه یا سازمان یک ، بنگاه

 .فروشندمی ، اقتصادی سود کسب هدف با را آن و کنندمی ارائه و عرضه



 ؟ را تعریف کنید حسابداری مدیریت

ش های درون سازمانی را جهت استفاده مدیران وگردانندگان عملیات شاخه ای از حسابداری است که گزار

استفاده از اطالعات دریافت شده از حسابداران به ارزیابی عملکرد گذشته  سازمان تهیه می کنند.مدیران با

 کنترل فعالیت های جاری وبرنامه ریزی برای آینده اقدام می کنند.

 تفاوت هزینه و زیان را بنویسید ؟

 منفعتی گذشته در زیان که حالی در .است کنترل قابل و هدفدار است، کرده ایجاد گذشته در منفعتی هزینه

 .است کنترل قابل غیر و ارادی غیر مواقع اکثر در و است نداشته

 

 انواع زیان را نام ببرید؟ 

 ..…و شده سوخت تولید،مطالبات ضایعات مانند : (بینی پیش قابل) عادی زیان

 .طبیعی بالیای مانند : (بینی پیش غیرقابل) غیرعادی زیان

 اقالم عملیاتی و غیر عملیاتی و متقربه را تعریف کنید ؟

 

 (normal ltems عادی اقالم-1

 تجاری واحد منظم و مستمر و معمول فعالیتهای از که هزینهای یا درامد اقالم از است عبارت عادی اقالم

 قابل دسته دو به خود عادی اقالم . باشد می متصور مالی ی دوره یک طی در انها وقوع یا و شده ناشی

 است تقسیم

 (normal operatong ltems) عملیاتی عادی اقالم-1

 (normal nonoperating)غیرعملیاتی عادی اقالم-2

 اصلی موضوع به مربوط عملیات انجام نتیجه در که هایی هزینه و درامدها از اند عبارت عملیاتی عادی اقالم

 کامال و نبوده خصوصیت این دارای عملیاتی غیر عادی اقالم ولیکن . شود می حاصل تجاری واحد لیتهایفعا

 .باشد می اقتصادی واحد اصلی الیتهایفع به غیرمرتبط

 (ltems yunusual ltems or extraordinar() غیرمترقبه)غیرعادی اقالم-2



 

 طورعادی به رودکه وانتظارنمی شده ناشی تجاری واحد عادی ازفعالیتهای خارخ رویدادهای از غیرعادی اقالم

 هر داشتن غیرمترقبه اقالم عنوان به ای ویاهزینه درامد بندی طبقه شرط بنابراین.پیوندد وقوع ومستمربه

 واحد فعالیت محیط به باتوجه که باشند می غیرعادی اقالمی.باشد می بودن وغیرمستمر غیرعادی دوشرط

 ارتباط طورتصادفی به ویاتنها نداشته ارتباط اشکارا تجاری واحد ومتعارف عادی باعملیات تجاری

 به بینی پیش قابل ی دراینده انها مجدد وقوع باشدکه می غیرمستمراقالمی اقالم همچنین.پیدانماید

 صورت در طورجداگانه به باید مربوط ومالیات غیرمترقبه اقالم زیان سودیا.باشد انتظارنمی مورد طورمعقول

 باید غیرمترقبه یازیان سود مالیات.شود داده نشان عادی ازفعالیتهای ناشی وزیان سود از پس وزیان ودس

 یا سود ومالیات مترقبه غیر اقالم احتساب بدون عادی ازفعالیتهای ناشی زیان سودیا مالیات مقایسه ازطریق

 به باید مقایسه از ناشی کسرمالیاتیا اضافه گونه هر.گردد تعیین(مترقبه غیر اقالم از پس)مالی سال زیان

 .                                                           شود داده نسبت مترقبه غیر اقالم

 از عبارتند غیرمترقبه ازاقالم های نمونه

 مصادره-2 ....(                       و وطوفان وزلزله سیل مثل)طبیعی ازبالهای ناشی عمده زیانهای یا سود-1

 .                   مالکیت سلب یا داراییهاو

 .    جدید قوانین وضع ازطریق فعالیتی به اشتغال ممنوعیت-3

 

 GDPتولیدناخالصداخلی

)  معین زمانی دوره در کشور مقیم اقتصادی واحدهای توسط شده تولید نهایی محصوالت ریالی ارزش کل

 .نامندمی خلیدا ناخالص تولید را(  فصلی یا ساالنه

. کنندمی طی را مرحله چندین نهایی محصول به تبدیل منظور به اقتصاد در شده تولید محصوالت از یک هر

 آرد و گندم تولید مانند مراحلی از ، رسدمی مصرف به مستقیماً که نهایی محصول یک عنوان به ، نان مثالً

 بهرحال. است بیشتر فراوری یا تبدیل مراحل عدادت صنعتی پیچیده محصوالت در که است روشن  . گذردمی

 در آرد ارزش زیرا ، داد قرار استفاده مورد را(  نان)  نهایی محصول ارزش باید داخلی ناخالص تولید برآورد در

 را مراحل این از یک هر ارزش اگر. دارد وجود آرد در ضمنی بطور گندم ارزش چنانکه است، مستتر آن



 از بیشتر را اقتصاد در شده تولید محصوالت ارزش واقع در کنیم منظور داخلی اخالصن تولید در جداگانه

 .است شده تاکید نهایی برکلمه باال تعریف در دلیل همین به.  ایمکرده برآورد واقعی میزان

 ؟ درآمدسرانه

 ؟ GNPخالص ملی تولید نا

 ؟ متغیر و ثابت های هزینه

 

 

 

 

 


