
ی توانا واريز کرد. بانک رسید بانکی مبنی بر واريز مبلغ فوق ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه 000/000/00 آقای وحید مبلغ -1

  را به آقای وحید ارائه داد. چه حسابی را آقای وحید بدهکار می کند؟

 ( اسناد پرداختنی4  ( بستانکاران3  ( بدهکاران2   ( بانک1

 

 اثر کدام يک از موارد زير تنها بر يک طرف معادله حسابداری است؟ -2

 ی خدمات به صورت نقد( ارائه2    پرداخت هزینه( پیش1

 ( پرداخت بدهی های ناشی از هزینه های غیرنقدی4   پرداخت ها( دریافت خدمات از محل پیش3
 

، مبلغ کاالی آماده برای فروش طی  FIFO« اولین صادره از اولین وارده»با توجه به اطالعات داده شده و با استفاده از روش  -0

 کدام است؟ 48سال 

 قیمت واحد تعداد شرح تاریخ

 9 222 موجودی 1/1/44

 12 322 خرید 12/3/44

 11 422 خرید 21/9/44

 12 122 خرید 14/11/44

 

1 )222/7  2 )022/7  3 )422/4  4 )422/12 

 

ی کاالی فروخته شده طبق واحد کاال فروخته شده باشد، بهای تمام شده 000و با اين فرض که  30با توجه به اطالعات سؤال  -8

  کدام است؟ LIFO« اولین صادره از آخرين وارده»روش 
1 )022/7  2 )222/7  3 )112/4  4 )122/3 

 

ی ی بیمهپرداخت کرد هزينهساختمان، پیشی ماهه 6ی ريال بابت بیمه 000/000دبیرستان غیرانتفاعی مريم  41در اول دی ماه  -5

 هزار ريال است؟ چند 41ساختمان در پايان سال 
1 )352   2 )752   3 )152   4 )322 

 

 پرداخت هزينه، نوعی ............ است.پیش -6

 ( درآمد4  ( دارایی3  هزینه( 2  ( بدهی1

 

  کدام گزينه جزو حساب های موقت محسوب می شود؟ -0

 ( درآمد4  ( دارایی3  ( بدهی2  ( سرمایه1

 

 ؟نیستکدام گزينه صحیح  -4
 ( دارایی جزء حساب های موقت و بدهی جزء حساب های دائمی است.1

 ی حساب های مندرج در صورت سود و زیان موقت هستند.( کلیه2

 ی مالیی آنها در پایان دوره( بستن حساب های موقت یعنی صفر کردن مانده3

 ی بعد انتقال می یابد.ی مالی به دورهیک دوره ی آنها از( حساب های موقت آنهایی هستند که مانده4

 



  بابت تخفیف دريافتی برای معیوب بودن کاالی خريداری شده چه حسابی بستانکار می شود؟ -4
 ( تخفیفات نقدی خرید2     ( خرید1

 تخفیفات معیوب بودن کاال( 4   ( برگشت از خرید و تخفیفات3

 

بت پرداخت ( می باشد. اگر خريدار بتواند از اين تخفیف استفاده کند، ث2/10-00ريال برنج با شرط )ن/  000/200/8فروش نسیه  -10

 ؟در دفاتر وی چگونه است
 بستانکار       بدهکار  

 ریال 222/742/3صندوق ( 1

 ریال 222/222/4حساب های دریافتنی    ریال 222/422برگشت از فروش و تخفیفات 

 ریال 222/742/3صندوق    ریال 222/222/4( حساب های پرداختنی 2

 ریال 222/422تخفیف نقدی فروش        

 ریال 222/222/4حساب های دریافتنی      ریال 222/110/4( صندوق 3

 222/44قدی فروش تخفیف ن

 ریال 222/110/4صندوق    ریال 222/222/4( حساب های پرداختنی 4

 ریال 222/44تخفیف نقدی خرید        

 

و بابت  ريال خريد 000/200/0ريال است با شرايط نسیه به مبلغ  000/000/0شرکت سپند يک دستگاه رايانه که قیمت نقدی آن  -11

  ی آن چند ريال است؟برداری قرار گرفت بهای تمام شدهريال پرداخت که بالفاصله مورد بهره 000/100نصب آن 
1 )222/222/7  2 )222/122/7  3 )222/222/7  4 )222/322/7 

 

حساب بانکی بايد کسر ی صورتی واقعی، کدام يک از اقالم زير از ماندهدر تعیین مانده ی صورت مغايرت بانکیبرای تهیه -12

 ؟شود

 راهیی بین( سپرده2     ( برداشت کارمزد1

 ( واریز مشتریان به حساب جاری مؤسسه4    راهی( چک های بین3

 

  ی مالی، کدام حساب بدهکار می شود؟اصالح حساب هزينه های ثبت نشده در پايان دوره برای -10
 پرداخت هزینه( پیش2    ( حساب های پرداختنی1

 ی مربوط( هزینه4    ( حساب های دریافتنی3

 

ارسالی به شعبه به دلیل معیوب بودن به مرکز برگشت داده شد، ثبت اين رويداد به چه صورت ريال از کاالی  000/800مبلغ  -18

 می باشد؟
 کاالی ارسالی بستانکار -( کاالی شعبه بدهکار1

 کاالی شعبه بستانکار -( کاالی ارسالی بدهکار2

 کاالی شعبه بستانکار -( برگشت از فروش بدهکار3

 کاالی ارسالی بستانکار -از فروش و تخفیفات بدهکار ( برگشت4

 



، 48ريال و مطالبات سوخت شده در طی سال  000/300مبلغ  48الوصول در اول سال ی مطالبات مشکوکی ذخیرهمانده -15

ريال است تعديل گردد،  000/200/0فروش خالص که  %8الوصول در پايان سال به ريال است. چنانچه مطالبات مشکوک 000/080

 چه حسابی به چه مبلغی بدهکار می شود؟
 ریال 222/322الوصول ی مطالبات مشکوک( ذخیره1

 ریال 222/322الوصول ی مطالبات مشکوک( هزینه2

 ریال 222/244الوصول ی مطالبات مشکوک( ذخیره3

 ریال 222/244الوصول مطالبات مشکوکی ( هزینه4

 

  با توجه به اطالعات زير خريد خالص چند هزار ريال است؟ -16
 ریال. 222/32ی حمل کاالی خریداری شده ریال، هزینه 222/122ریال، برگشت از خرید و تخفیفات  222/322خرید 

1 )222   2 )252   3 )352   4 )422 

 

  ای استفاده می شود؟در روش ادواری بابت اصالح حساب موجودی کاال، از کدام حساب واسطه -10

 ( موجودی کاالی مصرف شده2   ( خالصه حساب سود و زیان1

 ی کاالی فروش رفته( بهای تمام شده4  خریداری شدهی کاالی ( بهای تمام شده3

 

ريال دريافت نمود. بابت اين رويداد شرکت گلريز  200ای به مبلغ شرکت گلريز از کارمند خود، به عنوان تضمین شغلی، سفته -14

  در دفتر روزنامه چه ثبتی انجام می دهد؟
 بستانکار      بدهکار 

 222اسناد پرداختنی      222( هزینه 1

 222طرف حساب های انتظامی    222( حساب های انتظامی 2

 222اسناد پرداختنی    222( حساب های پرداختنی 3

 222اسناد پرداختنی )جدید(    222( اسناد پرداختنی )قدیم( 4

 

 15/2/40ريال بابت بدهی وی دريافت کرد. در  800ای به مبلغ از يکی از مشتريان خود سفته 1/2/40ی آبادگر، در مؤسسه -13

 20/2/40ی کارمزد برداشت کرد. مشتری در ريال نیز به عنوان هزينه 120بانک مؤسسه را از نکول سفته توسط مشتری آگاه کرد و 

  چه ثبتی را در دفتر روزنامه انجام می دهد؟ 20/2/40ی کارمزد را پرداخت کرد. مؤسسه در نکول شده و هزينهی وجه سفته
 بستانکار      بدهکار 

 422اسناد دریافتنی    422( اسناد دریافتنی در جریان وصول 1

 422صندوق     422( حساب های دریافتنی 2

 522حساب های دریافتنی      522( صندوق 3

 522اسناد دریافتنی در جریان وصول      522( صندوق 4

 

 ساختمانی را از شرکت رازی خريداری کرد، ساير اطالعات به شرح زير است: 41شرکت نامدار در ابتدای سال  -20

ی تعويض درصد، پرداخت هزينه 10انجام کار از مبلغ قابل پرداخت به میزان ی حسن ريال، کسر سپرده 000/05بهای ساختمان 

 ريال است. 1500کولرها توسط شرکت نامدار 

 بابت دريافت غیرقطعی ساختمان و پرداخت بهای آن شرکت نامدار چه ثبتی انجام می دهد؟
 بستانکار       بدهکار 



 222/35ساختمان  522/3حساب های پرداختنی سایر   ، 522/31( بانک 1

 222/35حساب های پرداختنی       222/35( بانک 2

 522/31بانک      522/31( ساختمان 3

 522/31، بانک522/3پرداختنیهایسایر حساب     222/35( ساختمان 4

 

درصد نقدی(.  80نويسی گرديده است. )به صورت ی سهام پذيرهريالی تاسیس و کلیه 2،000سهم  1،000ی شرکت بهار با سرمايه -21

  کدام گزينه درست است؟« تعهد صاحبان سهام»در ارتباط با حساب 
 بستانکار 422،222( 2     بدهکار 422،222( 1

 بدهکار 1،222،222( 4    بستانکار 1،222،222( 3

 

  ريال چه اثری بر حقوق صاحبان سهام دارد؟ 1،200،000ريالی جهت خريد مقداری اثاثه به ارزش بازار  2،000سهم  500صدور  -22
 کاهش 1،222،222( 4 افزایش 1،222،222( 3 کاهش 1،222،222( 2 افزایش 1،222،222( 1

 

بهره به  %5میلیون ريال است. طبق شرکتنامه  0و  2ی سارا و سحر، شرکای يک شرکت تضامنی، به ترتیب ای اولیهسرمايه -20

نسبت ريال دريافت می کنند.  100،000ای معادل ی سرمايه تعلق می گیرد و هر يک از شرکا نیز حقوق ساالنهی اول دورهمانده

ريال باشد، سهم نهايی سارا و سحر به ترتیب چند هزار ريال  200،000تقسیم سود و زيان مساوی است. اگر زيان خالص سال جاری 

  است؟
1 )125 ،75  2 )122 ،122  3 )152 ،52  4 )122 ،142 

 

ی قانونی در شرکت های سهامی چند درصد سود خالص است و تا چند درصد سرمايه ادامه حساب اندوختهمیزان انتقال به  -28

  دارد؟

1 )5 ،5   2 )5 ،12  3 )12 ،5  4 )12 ،12 

 

تضامنی همکاران را تشکیل دادند. نسبت تقسیم سود مساوی میلیون ريال شرکت  2ای معادل الهه و علی هر يک با سرمايه -25

وارد شرکت شد. در صورت ثبت سرقفلی،  میلیون ريال و نسبت تقسیم سود  5/2ای معادل است. يک سال بعد سارا با سرمايه

  سه الهه و علی از سرقفلی شناسايی شده، چند هزار ريال است؟
1 )1،222  2 )522   3 )1،752  4 )1،522 

 

سهم به ارزش روز به اعضای جديد  200ريالی دارد. شرکت  100سهم  1،000ريال سرمايه، منقسم به  100،000شرکت تعاونی سپه،  -26

« تجديد ارزيابی»ريال باشد، مبلغ حساب  000،000و  500،000واگذار نمود. در صورتی که ارزش روز دارايی ها و بدهی ها به ترتیب 

  چند هزار ريال است؟
1 )52   2 )25   3 )22   4 )32 

 

  با توجه به اطالعات زير، ارزش دفتری هر سهم عادی کدام است؟ -20
 ریالی( 12سهم  122)ریال  1،222سهام عادی  -

 ریال 222صرف سهام عادی  -

 ریالی( 122سهم  22ریال ) 2،222سهام ممتاز  -

3

1



 ریال 422زیان انباشته  -

1 )4   2 )10   3 )24   4 )30 
 

 آن به غیر عضو شرکت ...................... . تعداد اعضای شرکت های تعاونی حداقل ...................... نفر و انتقال سهام -24

 ، مجاز نیست.5( 4 ، مجاز است.7( 3 ، مجاز است.5( 2 ، مجاز نیست.7( 1

 

 اطالعات زير از شرکت تضامنی بهار و شرکا، در دست است. -23

 میلیون ریال. 0ی بهار و سحر هر یک سرمایه -

 میلیون ریال. 5ی مریم سرمایه -

ی بهار و سحر منظور به سرمایه 5و  3میلیون ریال از شرکت خارج شود، و مبلغ مازاد به نسبت  7در صورتی که با توافق شرکا، مریم با دریافت 

 ترتیب چند هزار ریال است؟ی هر یک، پس از خروج مریم، به ی سرمایهماندهشود، باقی

1 )0،222 ،0،222  2 )5،222 ،5،222  3 )5،252 ،4،752  4 )5،522 ،4،522 

 

  ی جمع حقوق صاحبان سهام بی تاثیر است؟کدام يک از اقالم زير در محاسبه -00

 ( بدهی صاحبان سهام4 ( تعهد صاحبان سهام3  ( زیان انباشته2  ( کسر سهام1

 

  تعداد افراد يک روستا و تعداد کارکنان يک بیمارستان متعلق به کدام يک از صفات زير است؟ -01
 ( متغیر کمّی4   ( کیفی3  ( کمّی پیوسته2  ( کمّی ناپیوسته1

 

  ی چهار حرفی بدون توجه به معنی آن می توان ساخت؟چند کلمه« کوشش»ی با حروف به کار رفته در کلمه -02
1 )44   2 )24   3 )12   4 )12 

 

نفر گرگانی مشغول تحصیل هستند. به طور تصادفی يک  10نفر شیرازی و  20نفر تبريزی،  4نفر تهرانی،  02در يک دانشکده  -00

  نفر را انتخاب می کنیم احتمال اينکه فرد انتخاب شده تبريزی باشد چقدر است؟

1 )   2 )   3 )   4 ) 

 

 ، احتمال اينکه تبريزی نباشد چقدر است؟120اطالعات سؤال با توجه به  -08

1 )   2 )   3 )   4 ) 

 

ی سفید وجود دارد که کامالً از نظر وزن و اندازه يکسان هستند، به طور تصادفی و مهره 8ی قرمز و مهره 6در يک کیسه  -05

  مهره از داخل کیسه بیرون می آوريم احتمال اينکه هر دو سفید باشد چقدر است؟ 2گذاری بدون جای

1 )   2 )   3 )   4 ) 

 

  کدام گزينه همبستگی معکوس و کامل را بیان می کند؟ -06

1 )  2 )  3 )  4 ) 
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ی فراوانی انباشته فراوانی مطلق،  دار، طبقه میانه با توجه به اطالعات  -00

 ؟دار، مقدار میانه کدام استمیانهی ی قبل از طبقهطبقه
1 )12   2 )12   3 )15   4 )4/15 

 

 کدام است؟ (Mo)، مد يا نما  X(=2, 5, 4, 10, 15, 2, 0, 15با توجه به مشاهدات ) -04
 2( 4   15( 3  15و  2( 2  15و  12( 1

 

 آخر کدام است؟ی ی طبقهرو فراوانی انباشتهبا توجه به جدول روبه -03

5 4 3 2 ix 

4 7 5 4 if 

 

1 )9   2 )14   3 )10   4 )22 

 

 ؟ی دوم کدام استراوانی نسبی طبقهف 123با استفاده از اطالعات سؤال  -80

1 )   2 )   3 )   4 ) 

 

ريال شده است. هزينه های  300،000واحد از همان کاال  220ريال و هزينه های تولید  450،000واحد کاال  200هزينه های تولید  -81

  واحد از آن محصول چند ريال می شود؟ 205تولید 
1 )420،522  2 )450،252  3 )402،522  4 )475،222 
 

ريال و  60ريال، دستمزد مستقیم  100هزينه های متغیر تولید يک واحد کاال در شرکت جامکو عبارتست از مواد مستقیم  -82

واحد کاال است. در صورتی  1،060ريال است. تولید و فروش اين شرکت  280،000ی ثابت تولید ريال. هزينه 80سربار متغیر کارخانه 

ی شرکت جامکو ی کاالی فروش رفتهای در اول دوره وجود نداشته باشد، قیمت تمام شدهکه هیچ موجودی کاالی ساخته شده

  چند هزار ريال است؟
1 )322   2 )344   3 )512   4 )042 

 

  ی کاالی فروش رفته در دفتر روزنامه عبارتست از حساب:ثبت ورودی قیمت تمام شدهطرف  -80
 ( کنترل کاالی در جریان ساخت: بستانکار2  ( کنترل کاالی در جریان ساخت: بدهکار1

 شده: بستانکار( کنترل قیمت تمام شده کاالی ساخته 4 ی کاالی ساخته شده: بدهکار( قیمت تمام شده3

 

ريال  000ی تخلیه ريال، هزينه 1،000ريال، گشايش اعتبار  200در شرکت کرمان شامل: ثبت  Aی هر بار سفارش کاالی هزينه -88

ی نگهداری هر متوسط هزينهدرصد می باشد.  0ی نگهداری کاال در اين شرکت ريال است. هزينه 2،000و ساير هزينه های سفارش 

 واحد کاال در سال چند ريال است؟
1 )1222  2 )212   3 )4222  4 )120 

 

), 215  Ixi10iF4016  NFCi ,
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3



دستمزد  %5/62ريال است که شامل  4،000،000، مبلغ 1048ی مرودشت در بهمن ماه جمع حقوق و دستمزد ناخالص کارخانه -85

ريال نیز اوقات تلف شده، می باشد.  280،000کارکنان اداری تشکیالتی است. مبلغ  %5/12کارکنان توزيع و فروش و  %25مستقیم، 

 ؟لغی به هزار ريال بدهکار می شونددر دفتر روزنامه کدام حساب ها و به چه مب
 1،222و کنترل سربار اداری تشکیالتی  2،222، کنترل سربار توزیع و فروش 242ل سربار ساخت کنتر 4،072( کنترل کاالی در جریان ساخت 1

 242و کنترل سربار ساخت  1،222، کنترل سربار اداری تشکیالتی 2،222، کنترل سربار توزیع و فروش 5،222( کنترل حقوق و دستمزد 2

 4،222( کنترل حقوق و دستمزد 3

 4،222اخت ( کنترل کاالی در جریان س4

 

ريال است. بازده ارزش ويژه  2،600،000و  2،800،000ی ابتدا و پايان سال آن به ترتیب ريال، ارزش ويژه 60،000سود شرکتی  -86

  چند درصد است؟

1 )223/2  2 )225/2  3 )3/2   4 )5/2 

 

ی آن ها به ترتیب ريال است. حقوق ساالنه 25،000و  20،000ی شريک اول و دوم به ترتیب در يک شرکت تضامنی سرمايه -80

ريال باشد، سهم  18،000ی سود به نسبت مساوی بین آن ها تقسیم می شود. اگر سود جاری ريال است و باقیمانده 5،500و  8،000

  ريال است؟ شريک دوم چند

1 )7،752  2 )7،222  3 )0،252  4 )0،222 
 

 0ريال است و مابقی طی  800ريال به صورت قسطی خريده است. نقد پرداختی  0،800آالتی را به مبلغ شرکت گاما، ماشین -84

  درصد است، مبلغ هر قسط کدام است؟ 00نرخ سود تضمین شده ماه پرداخت خواهد شد. با فرض اينکه 

1 )1،222  2 )1،250  3 )1،252  4 )1،250 

 

السنین قسط درصد است، با استفاده از روش 2ی آن ساالنه سال پرداخت می شود و بهره 2ريال که در  200ارزش فعلی اقساط  -83

 ؟عادی، کدام است
1 )390   2 )344   3 )190   4 )147 

 

ی سال، خريداری کرده است. هزينه 8ريال و عمر مفید  1،000ی ريال با ارزش قراضه 6،000آالتی به مبلغ شرکت ساری ماشین -50

  به روش مجموع سنوات کدام است؟استهالک سال سوم 
1 )1،222  2 )1،222  3 )1،522  4 )1،722 

 


