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-1تعریف زیر مربوط به کدام گزینه می باشد؟
(فهرستی از نام و مانده حسابها ی دفتر کل است که بطور معمول در پایان هر ماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهای دفتر کل تهیه می
شود).
الف ( ترازنامه

ب (صورتحساب سرمایه

د(گزارش های مالی

ج( تراز آزمایشی

2اگر جمع دارایی های یک موسسه در یک دوران به میزان  6000000ریال کاهش یابد و سرمایه در همین دوره  12000000ریالافزایش یابد تعغیر در جمع بدهی ها چگونه است مبلغ و کاهش و افزایش را تعیین کنید؟
الف(بدهی  18000000ریال –کاهش

ب(بدهی 18000000ریال -افزایش

پ(بدهی  12500000ریال -کاهش

د(بدهی  12500000ریال –افزایش

-3کدام گزینه به عنوان گزارشها و صورتهای مالی شناخته نمی شود ؟
الف)ترازنامه

ب(تراز آزمایشی

ج(صورتحساب سود و زیان

د(صورتحساب سرمایه

-4کدام گزینه صورت وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین و مشخص که شامل دارایی ها و بدهی ها و سرمایه می باشد را
مشخص می کند؟
الف)تراز آزمایشی

ب)تراز نامه

ج)صورتحساب سرمایه

د)صورتحساب سود و زیان

-5سرمایه اول دوره مالی موسسه ای مبلغ 500000ریال ،زیان دوره مالی مورد عمل  40000ریال و برداشت صاحب موسسه 20000
ریال می باشد سرمایه آخر دوره مالی چند ریال است؟
الف( 520000ریال

ب( 440000ریال

ج( 980000ریال

د( 560000ریال

-7مبلغ 50000ریال بابت اجاره یکساله محل موسسه طی چکی پرداخت می شود کدام گزینه صحیح است؟
الف(هزینه اجاره بد –صندوق بس

ب(هزینه اجاره بد-اسناد پرداختنی بس

ج(پیش پرداخت اجاره بد –بانک بس

د(پیش پرداخت اجاره بد – صندوق بس

-8کدامیک از تخفیفات زیر در دفاتر حسابداری ثبت نمی شود؟
الف(تخفیف چانه زنی

ج(تخفیفات نقدی فروش

ب(تخفیفات نقدی خرید

د(برگشت از خرید و تخفیفات

 -9مبلغ  20000ربال کاال به شرط (ن ) 10/2-60/خریداری می شود در دوره ی تخفیف چند ریال پرداخت می شود ؟
الف( 20000ریال

ج( 600ریال

ب( 23000ریال

د( 19600ریال

-10در شرایط رکودی از کدام روش ارزیابی موجودی کاال استفاده می شود؟
ب) FIFO

الف) LIFO

ج(میانگین

د(میانگین موزون

-11در شرایط تورمی از کدام روش ارزیابی موجودی کاال استفاده می شود؟
ب) FIFO

الف) LIFO

ج(میانگین

د(میانگین موزون

-12موسسه امید  10کارتن کاال ی مورد تجارت موسسه را خریداری نمود و بابت حمل کاال ی خریداری شده 700000ریال پرداخت
نمود پرداخت وجه فوق در چه حسابی ثبت می شود ؟
الف(حساب خرید

ب(هزینه های عمومی حمل

ج(حساب کرایه های حمل

د(هزینه حمل کاالی خریداری شده

13کدام گزینه باید بجای عالمت سوال قرار گیرد تا معادله صحیح باشد؟ (؟ -فروش =فروش خالص(الف(تخفیفات نقدی خرید

ب(سود ناخالص

ج(برگشت از فروش

د(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(-14هزینه حمل +خرید خالص )+؟ = بهای تمام شده کاالی آماده فروش
الف(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

ب (خرید

ج(موجودی کاالی اول دوره

د(موجودی کاالی پایان دوره

(15؟ -بهای تمام شده کاالی آماده فروش )= بهای تمام شده کاالی فروش رفته
الف(موجودی کاالی پایان دوره

ب(خرید

ج(فروش

د(هیچکدام

-16مانده حساب ملزومات در اول دوره مالی  3000ریال ،خرید طی دوره  12000ریال ،میزان موجودی ملزومات در پایان دوره مالی
 8000ریال می باشد  .ثبت اصالحی پایان دوره عبارت است از ؟
الف( حساب ملزومات 8000ریال بدهکار –موجودی ها  8000ریال بستانکار
ب(هزینه ملزومات  7000ریال بدهکار – حساب ملزومات  7000ریال بستانکار
ج(موجودی ها 7000ریال بدهکار  -حساب ملزومات  7000ریال بستانکار
د(ملزومات  8000ریال بد هکار –هزینه ملزومات  8000ریال بستانکار
-17جهت اصالح (هزینه ثبت نشده )کدام حساب زیر بستانکار می شود ؟
الف(بدهکاران

ج(هزینه

ب(بستانکاران

د(پیش پرداخت هزینه

-18مانده حساب هزینه آگهی در موسسه ای  140000ریال می باشد در اطالعات مربوط به اصالح حسابها
آمده است که از مبلغ هزینه آگهی % 20استفاده شده وبقیه در سال بعد استفاده خواهد شد ،ثبت اصالحی مربوط به آن کدام است ؟
الف(هزینه آگهی  112000بدهکار –پیش پرداخت آگهی  112000بستانکار
ب(پ ،پ  ،آگهی  112000بدهکار –هزینه آگهی  112000بستانکار
ج(پ،پ،آگهی  28000بدهکار –هزینه آگهی  28000بستانکار
د(هزینه آگهی  28000بد هکار – پ ،پ،آگهی  28000بستانکار
-19با توجه به اطالعات زیر موجودی کاالی پایان دوره به روشLIFOشرح :

اولین صادره از آخرین وارده کدام گزینه می باشد ؟

تعداد:

مبلغ کل (ریال)

موجودی کاالی اول دوره

1000

 120000ریال

خرید ()1

500

55000ریال

خرید () 2

800

الف(  151000ریال

96000ریال

ب( 120000ریال

ج( 175000ریال

تعداد کاالی فروش رفته  1300واحد
د( هیچکدام

-20شناخت هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده (معوق) در جهت رعایت کدام گزینه زیر می باشد ؟
الف(اصل بهای تمام شده تاریخی

ب(اصل محافظه کاری

د(اصل تفکیک شخصیت

ج(اصل تطابق هزینه با درآمد

-21اگر دارائیها یک مؤسسه  5/000/000و بدهی های مؤسسه  40درصد داراییها مؤسسه باشد سرمایه مؤسسه چقدر می باشد.
الف) 2/000/000

ج ) 5/000/000

ب) 3/000/000

د) 1/000/000

 -22خرید ملزومات به ارزش  360/000ریال که نیمی از مبلغ آن بعدا" پرداخت خواهد شد  .چه تاثیری بر روی معامله حسابداری
دارد.
الف – بدهی و سرمایه افزایش می یابد.
ج – دارایی و بدهی افزایش می یابد .

ب – دارایی افزایش و بدهی کاهش می یابد.
د – دارایی و سرمایه افزایش می یابد.

-23کدام یک از گزینه های زیر در مورد دفتر کل نادرست است؟
الف( صفحات دفتر کل به طور پیاپی شماره گزاری می شود.

ب( شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب مربوط در دفتر کل نوشته می شود.
ج( در دفتر کل ،صفحه یا صفحاتی به هر یک از حساب ها اختصاص داده می شود.
د( معموال حساب ها بدون ترتیب انعکاس در ترازنامه در دفتر کل مرتب می شوند
-24کدامیک از روشهای ارزیابی کاال ،روش تخمینی میباشد؟
الف( سود نایژه

ب( میانگین

ج( اولین صادره از آخرین وارده

د( اولین صادره از اولین وارده

 -25بهنگام اصالح موجودی کاال در پایان دوره چه حسابی درمقابل موجودی کاال بستانکار میشود؟
الف( خرید کاال

ب( موجودی اول دوره

ج( خالصه سود وزیان

د( تراز اختتامی

حدنصاب قبولی نمره  80میباشد /هرسوال  3/3نمره
 -26آیا تخفیف تجاری در دفاتر خریدار و فروشنده ثبت می شود ؟
الف ) در دفاتر خریدار ثبت می شود
ب) در دفاتر فروشنده ثبت می شود

ج ) در موجودی کاال ثبت می شود
د) در دفاتر خریدار و خروشنده ثبت نمی شود

 -27اگر برداشت شامل مالیات و عوارض نشود حساب برداشت  .............و حساب فروش می شود .

الف ) بدهکار – بستانکار

ب ) بستانکار – بستانکار

ج ) بستانکار – بدهکار

د ) بدهکار – بدهکار

 – 28کدام یک از وقایع زیر موجب بستانکار شدن حساب تخفیفات نقدی خرید یم شود ؟
الف ) برگشت دادن کاالی خریداری شده به فروشنده
ب ) اخذ تخفیف به لیل عیب و نقص کاالی خریداری شده
ج ) اخذ تخفیف به دلیل خرید عمده کاال
د ) پرداخت بدیه ی
ناش از خرید کاال در دوره تخفیف

 -29در سیستم ثبت داییم موجودی کاال بابت تخفیفات اخذ شده کدام حساب بستانکار یم شود ؟
الف ) تخفیفات نقدی خرید
ب ) برگشت از خرید و تخفیفات
ج ) موجودی کاال
د ) هیچ کدام

 -30فروشگاه سیاوش در تاری خ  80 ، 1395/6/1عدد کاال به مبلغ  800000ریال به طور نسیه خریداری نمود  .بعد از 3
ی
دیدگ ی
برخ از کاال ها  180000ریال از فروشنده تخفیف گرفت  .در صورت گ کاال مشمول عوارض و
روز به علت آسیب
مالیات برارزش افزوده باشد
ی
پرداخت ( بد ) 180/000ریال برگشت از خرید و تخفیفات ( بس )  180/000ریال
الف ) حساب های
ی
پرداخت ( بد )  980/000ریال برگشت از خرید و تخفیفات ( بس )  980/000ریال
ب )حساب های
ی
پرداخت ( بد )  196/200ریال برگشت از خرید و تخفیفات ( بس )  180/000ریال – سایر حساب های
ج ) حساب های
ی
دریافت ( مالیات و عوارض ) ( بس )  16/200ریال
ی
دریافت ( مالیات و عوارض )
د ) موجودی نقد  196/200ریال موجودی کاال ( بس )  180/000ریال  -سایر حساب های
( بس )  16 / 200ریال

