
 فني پايه:دانش

 ؟نيستيك حسابدار  كدام يك از موارد زير از وظايفـ ٩٦
 ها به مديريت ) ارزيابي عمليات مالي و پيشنهاد بهترين روش۱
 گذاران هاي بانكي سرمايه بندي و ثبت حساب ) تجزيه تحليل، طبقه۲
 ) تهيه، سازماندهي و نگهداري گزارشات مالي قانوني۳
 ها ) ثبت اطالعات كاركنان، محاسبه حقوق و دستمزد ماهيانه آن۴

 هاي حسابداري است؟ وضات، اصول و ميثاقكدام گزينه به ترتيب مفر ـ ٩٧
 ) مبناي تعهدي ـ تطابق ـ واحد پولي۲ ) دوره مالي ـ بهاي تمام شده تاريخي ـ افشا۱
 ) خصوصيات صنعت ـ دوره مالي ـ تداوم فعاليت۴ ) تداوم فعاليت ـ تحقق درآمد ـ اهميت۳

ميليون ريال و هزينه متغير هر  ۱۰۰ينه ثابت مبلغ ريال است. اگر هز ۵۰۰۰در شركت دماوند قيمت فروش هر واحد محصول  ـ ٩٨
 سر كدام است؟ ريال باشد؛ تعداد توليد در نقطه سربه ۱۰۰۰واحد 

۱ (۲۵,۰۰۰ ۲ (۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳ (۶,۰۰۰ ۴ (۱۰۰,۰۰۰ 
صندلي و كارگاه دوم در هر  ۸ميز و  ۱۵شركت جنوب داراي دو كارگاه توليد ميز و صندلي است. كارگاه اول در هر ساعت ـ ٩٩

 ۱۰۵كند. اين دو كارگاه هر يك به ترتيب، بايد چند ساعت كار كند تا يك سفارش شامل  صندلي توليد مي ۱۲ميز و  ۳ساعت 
 صندلي را توليد كند؟ ۱۰۸ميز و 

 ساعت ۵ساعت و كارگاه دوم  ۶) كارگاه اول ۲ ساعت ۴ساعت و كارگاه دوم  ۳) كارگاه اول ۱
 ساعت ۵ساعت و كارگاه دوم  ۴) كارگاه اول ۴ ساعت ۶ساعت و كارگاه دوم  ۳) كارگاه اول ۳
ريال  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰برابر  ۹۸است. اگر حداقل دستمزد در سال  ۲۵۰مساوي  ۹۲نسبت به سال  ۹۸ها در سال  شاخص قيمت ـ  ١٠٠

ه ، چند ريال بوده و چگون۹۲نسبت به سال  ۹۸ريال باشد، حقوق واقعي سال  ۵,۰۰۰,۰۰۰برابر  ۹۲و حداقل دستمزد در سال 
 تغيير نموده است؟

 كاهش ۱,۰۰۰,۰۰۰) ۴ افزايش ۱,۰۰۰,۰۰۰) ۳ كاهش ۵,۰۰۰,۰۰۰) ۲ افزايش ۵,۰۰۰,۰۰۰) ۱
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 :تخصصيفني دانش

 ؟نيستكدام مورد جزء انواع گزارشات معامالت فصلي ـ  ١٠١

 پيش فروش ) گزارش۴ ادها) اطالعات پرداخت قرارد۳ العمل كاري ) گزارش حق۲ ) تهيه ساعات كار كاركنان۱

عمليات حسابداري، اعتبارات اسنادي در زمان وصول خسارت از بيمه در صورتي كه بخشي از كاال خسارت ديده باشد،  در ـ  ١٠٢
 شود؟ كدام حساب بستانكار مي

 ) موجودي كاال۴ ) اعتبارات اسنادي۳ ) هزينه بيمه۲ هاي دريافتني ) حساب۱

هاي كوتاه مدت و سريع المعامله به شرح جدول زير دارد و  گذاري وي، شامل سرمايهپرتف ۹۷شركت آسان در پايان سال ـ  ١٠٣

، ۹۸كند. در صورتي كه شركت در سال  ها از روش ارزش بازار استفاده مي گذاري براي سرمايه
 
۱
 

۵
از سهام شركت دنا را به مبلغ  

ريال به فروش برساند، سود يا زيان حاصل از فروش  ۱,۶۰۰,۰۰۰مبلغ ريال و نصف سهام شركت پارسيان را به  ۸۰۰,۰۰۰
 گذاري چند ريال است؟ سرمايه

 ارزش بازار (ريال)  بهاي تمام شده (ريال) شركت
 ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰ دنا

 ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ پارسيان

 زيان ۲۰۰,۰۰۰) ۴ زيان ۱۰۰,۰۰۰) ۳ سود ۲۰۰,۰۰۰) ۲ سود ۱۰۰,۰۰۰) ۱

 گذاري بلند مدت شركت تهران به شرح زير است: اطالعات مربوط به سرمايه ـ  ١٠٤

 ريال ۸,۰۰۰,۰۰۰گذاري در سهام شركت رازي به بهاي تمام شده  ـ سرمايه

 ۷,۵۰۰,۰۰۰، ۹۷ـ ارزش بازار آن در پايان سال 

 ريال ۸,۲۰۰,۰۰۰، ۹۸ـ ارزش بازار آن در پايان سال 

گذاري استفاده كند، در پايان  شده پس از كسر ذخيره كاهش دائمي در ارزش سرمايه در صورتي كه شركت از روش بهاي تمام
 :۹۸سال 

 شود. ريال بستانكار مي ۷۰۰,۰۰۰گذاري،  ) حساب ذخيره كاهش دائمي در ارزش سرمايه۱

 شود. ريال بستانكار مي ۵۰۰,۰۰۰گذاري،  ) حساب درآمد افزايش ارزش سرمايه۲

 شود. ريال بستانكار مي ۷۰۰,۰۰۰گذاري،  سرمايه) حساب درآمد افزايش ارزش ۳

 شود. ريال بستانكار مي ۵۰۰,۰۰۰گذاري،  ) حساب ذخيره كاهش دائمي در ارزش سرمايه۴
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 حسابداري وجوه نقد تحرير دفاتر قانوني:

 صادر شده است، كدام است؟ ۱۱/۵/۹۸اي كه در تاريخ  روزه ۱۲۰تاريخ سررسيد سفته  ـ  ١٠٥

 ۹۸آذر  ۱۰) ۴ ۹۸آبان  ۲۱) ۳ ۹۸ آذر ۱۱) ۲ ۹۸آذر  ۹) ۱

 دريافت طلب از مشتريان، چه تأثيري بر جمع معادله اساسي حسابداري دارد؟ ـ  ١٠٦

 شود. هاي جاري مي ) موجب افزايش دارايي۲  شود. ها مي ) موجب افزايش دارايي۱

 ) تأثيري ندارد.۴ يابد. ها كاهش مي ها افزايش و بدهي ) دارايي۳

ريال است. الزم به ذكر ۲۸,۶۰۰,۰۰ريال و وجوه شمارش شده  ۲۸,۷۰۰,۰۰۰يان يك روز كاري مانده حساب صندوق در پاـ  ١٠٧
ريال ثبت نشده است. كسري و اضافي صندوق  ۵۰,۰۰۰به صندوق شركت بابت بدهي به مبلغ  است كه واريز يكي از مشتريان

 كدام است؟

 يال اضافي دارد.ر ۵۰,۰۰۰) حساب صندوق ۲ ريال اضافي دارد. ۱۵۰,۰۰۰) حساب صندوق ۱

 ريال كسري دارد. ۵۰,۰۰۰) حساب صندوق ۴ ريال كسري دارد. ۱۵۰,۰۰۰) حساب صندوق ۳

ريال را جهت وصول به بانك ارائه نمود. اين سفته نكول شد و بانك  ۵,۰۰۰,۰۰۰شركت كارون، سفته شركت هامون به مبلغ  ـ  ١٠٨
ت كرد. ثبت صحيح اين رويداد در دفتر روزنامه شركت ريال از حساب شركت كارون برداش۱۰۰,۰۰۰هاي بانكي  بابت هزينه

 كارون كدام است؟

 ۵,۰۰۰,۰۰۰هاي دريافتني         ) حساب۱

 ۵,۰۰۰,۰۰۰اسناد دريافتني                           

 ۵,۱۰۰,۰۰۰هاي دريافتني         ) حساب۲

 ۵,۰۰۰,۰۰۰اسناد دريافتني                                

 ۱۰۰,۰۰۰موجودي نقد ـ بانك                          

 ۵,۰۰۰,۰۰۰هاي دريافتني         ) حساب۳

 ۱۰۰,۰۰۰موجودي نقد ـ بانك             

 ۵,۱۰۰,۰۰۰اسناد دريافتني در جريان وصول                           

 ۵,۱۰۰,۰۰۰هاي دريافتني         ) حساب۴

 ۵,۰۰۰,۰۰۰يافتني در جريان وصول          اسناد در                 

  ۱۰۰,۰۰۰موجودي نقد ـ بانك                                        
 دفاتر قانوني كدام است؟ ـ  ١٠٩

 ) دفاتر معين و دفاتر كل۴ ) دفتر روزنامه، كل و معين۳ ) دفتر روزنامه و دفتر كل۲ ) دفاتر روزنامه و معين۱
 روزنامه بايد با كدام يك برابر باشد؟هاي دفتر  جمع ستونـ  ١١٠

 ) جمع مانده تراز آزمايشي۲ ) جمع ستون گردش حساب تراز آزمايشي۱
 هاي دفتر كل ) جمع مانده حساب۴ هاي داراي معين ) جمع گردش دفتر معين حساب۳
 گردان در وجه آقاي احمدي، كدام گزينه صحيح است؟ جهت صدور چك براي افتتاح حساب تنخواه ـ  ١١١

 شود. گردان فقط در روش متغير بدهكار مي ساب تنخواه) ح۱
 شود. گردان در هر دو روش ثابت و متغير بستانكار مي ) حساب تنخواه۲
 شود. گردان در روش ثابت بدهكار مي ) حساب تنخواه۳
 شود. ) حساب تنخواه گردان در هر دو روش ثابت و متغير بدهكار مي۴
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 كند. اطالعات زير در طي سال در دست است. ير استفاده ميگردان متغ شركت نور از روش تنخواه ـ  ١١٢
 ريال ۳۰۰,۰۰۰ـ پرداخت به مسئول تنخواه 

 ريال ۲۰۰,۰۰۰گردان و تأييد آن  ـ ارائه اسناد و مدارك توسط تنخواه
 ريال ۳۰۰,۰۰۰ـ پرداخت به مسئول تنخواه 

 ريال ۱۰۰,۰۰۰گردان و تاييد آن  ـ ارائه اسناد و مدارك توسط تنخواه
 ريال ۲۰۰,۰۰۰گردان و تاييد آن  ـ ارائه اسناد و مدارك توسط تنخواه

 شود. ريال بدهكار مي ۶۰۰,۰۰۰گردان به مبلغ  ) حساب تنخواه۲ شود. ريال بدهكار مي ۱۰۰,۰۰۰گردان به مبلغ  ) حساب تنخواه۱
 شود. ريال بستانكار مي ۶۰۰,۰۰۰ان به مبلغ گرد ) حساب تنخواه۴ شود. ريال بستانكار مي ۱۰۰,۰۰۰گردان به مبلغ  ) حساب تنخواه۳
 مانده حساب مشتري نزد بانك همواره داراي يك مانده ........... است. ـ  ١١٣

 ) بستانكار۴ ) بدون ماهيت۳ ) هم بدهكار و هم بستانكار۲ ) بدهكار۱
ريال است.  ۱,۶۵۰,۰۰۰ريال و مانده طبق صورتحساب ارسالي بانك  ۱,۳۹۰,۰۰۰مانده حساب بانك در دفتر شركت البرز  ـ  ١١٤

ريال  ۱۵۰,۰۰۰ريال هنوز به شركت نرسيده و يك فقره چك صادره به مبلغ  ۲۰۰,۰۰۰اعالميه واريزي آقاي حسيني به مبلغ 
ريال را اشتباهاً در  ۱۰۰,۰۰۰هنوز جهت وصول به بانك ارائه نشده و حسابدار شركت، مبلغ چك صادره بابت خريد اثاثه به مبلغ 

 بت كرده است. مانده واقعي با تهيه صورت مغايرت بانكي چند ريال خواهد بود؟ثل ريا ۱۰,۰۰۰دفاتر 
۱ (۱,۴۱۰,۰۰۰ ۲ (۱,۸۰۰,۰۰ ۳ (۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴ (۱,۵۰۰,۰۰۰ 
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 :حسابداري خريد و فروش

 ۵ميليون ريال بابت هزينه حمل و  ۱۵ميليون ريال خريداري و مبلغ  ۲۰۰عدد صندلي را به قيمت كل  ۱,۰۰۰شركت ايمان ـ  ١١٥
 ميليون ريال بابت بيمه باربري پرداخت نمود. بهاي تمام شده هر واحد چند ريال است؟

۱ (۲۲۰,۰۰۰ ۲ (۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳ (۲۰,۰۰۰ ۴ (۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 
 ؟نيستكدام گزينه جزء انواع خريد ـ  ١١٦

 ) اماني۴ ) از محل پيش پرداخت۳ ) نسيه۲ ) اقساطي۱
 شود؟ ميبراي خروج كاال از انبار، از كدام فرم استفاده ـ  ١١٧

 ) قبض انبار۴ ) حواله انبار۳ ) صورت انبار۲ ) رسيد انبار۱
 هزار ريال است. قيمت تمام شده، چند هزار ريال است؟ ۶۰۰درصد  ۲۰قيمت فروش كااليي با سود ـ  ١١٨

۱ (۴۸۰ ۲ (۷۲۰ ۳ (۱۲۰ ۴ (۵۰۰ 
هزار ريال دريافت نمود. رقم  ۳۲۷شركت ارس كااليي را با احتساب ماليات بر ارزش افزوده به آقاي محمدي فروخت و مبلغ ـ  ١١٩

 فروش در اين فاكتور چند هزار ريال است؟
۱ (۲۷۳ ۲ (۳۲۷ ۳ (۲۰۰ ۴ (۳۰۰ 
 ؟شود نميمطابق كدام اصل در حسابداري پيش دريافت مشتريان جزء درآمد دوره محسوب ـ  ١٢٠

 ) بهاي تمام شده۴ ) افشا۳ ) تحقق درآمد۲ ) تطابق۱
 زير است: به شرح ۹۸خريدهاي شركت كارون در بهار ـ  ١٢١

 هزار ريال ۴واحد به نرخ  ۲۰۰ـ خريد 
 هزار ريال ۵واحد به نرخ  ۳۰۰ـ خريد 
 هزار ريال ۶واحد به نرخ  ۴۰۰ـ خريد 
 هزار ريال ۷واحد به نرخ  ۵۰۰ـ خريد 

ي واحد باشد، ارزش ريال ۶۰۰استفاده كند و موجودي پايان دوره  (FIFO)اگر شركت از روش اولين صادره از اولين وارده 
 موجودي پايان دوره چند ريال است؟

۱ (۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲ (۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳ (۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴ (۳,۵۰۰,۰۰۰ 
هاي اين دو شركت با احتساب  شركت نور و شركت زاگرس مودي ماليات بر ارزش افزوده هستند. تمامي خريدها و فروش  ـ  ١٢٢

ميليون ريال  ۱بسته به قيمت هر بسته  ۲۰شود. در يك رويداد شركت نور از شكرت زاگرس  ماليات بر ارزش افزوده انجام مي
از كاالي خريداري شده را به شركت زاگرس برگشت داد و شركت زاگرس  بسته ۲به صورت نقدي خريداري نمود. شركت نور 

 بسته كاالي برگشتي، چند ريال است؟ ۲مبلغ دريافتي را به شركت نور پس داد. مبلغ وجه نقد برگشتي بابت 
۱ (۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲ (۲,۰۹۰,۰۰۰ ۳ (۱,۸۲۰,۰۰۰ ۴ (۲,۱۸۰,۰۰۰ 
 دست است.در  ۱۳۹۸اطالعات زير از شركت كيان در پايان سال ـ  ١٢٣

 ريال ۱۲۰,۰۰۰ريال ـ  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  ۴,۰۰۰ـ تخفيفات نقدي خريد 
 ريال ۱۰,۰۰۰ريال ـ هزينه حمل كاالي خريداري شده  ۱۶,۰۰۰ـ برگشت از خريد و تخفيفات 

 ريال ۳۰,۰۰۰ريال ـ موجودي كاالي پايان دوره  ۲۰,۰۰۰ـ موجودي كاالي اول دوره 
 يد خالص به ترتيب (از راست به چپ) چند ريال است؟خريد ناخالص و خر

۱ (۱۲۰,۰۰۰  ،۱۴۰,۰۰۰ ۲ (۱۶۰,۰۰۰  ،۱۴۰,۰۰۰ ۳ (۱۴۰,۰۰۰  ،۱۲۰,۰۰۰ ۴ (۱۲۰,۰۰۰  ،۱۰۰,۰۰۰ 
) خريداري نمود. در صورتي كه در ۳/۱۰ـ  ۶۰ريال كاال به صورت (ن/ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰مبلغ  ۲/۵/۹۸شركت تالش در تاريخ ـ  ١٢٤

 خود را بپردازد، بايد به عنوان بدهي خود چند ريال پرداخت نمايد؟ شركت بدهي ۸/۵/۹۸تاريخ 
۱ (۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲ (۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۳ (۳۰۰,۰۰۰ ۴ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ 
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 :حسابداري حقوق و دستمزد

ساعت در هفته تجاوز نمايد.  ۴۴ساعت در شبانه روز و  ۸قانون كار، در كار نوبتي ممكن است ساعات كار از  ۵۷طبق ماده  ـ  ١٢٥
 هفته متوالي نبايد از چند ساعت تجاوز كند؟ ۴ساعات كار در  ولي جمع

۱ (۱۹۲ ۲ (۲۲۰ ۳ (۱۷۶ ۴ (۲۰۲ 
 آور اشتغال دارند، كدام است؟ مرخصي استحقاقي كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان ـ  ١٢٦

 هفته ۴) ۴ روز ۲۶) ۳ هفته ۵) ۲ ) يك ماه۱
 ؟نيستكدام گزينه، جزء شرايط پرداخت حق اوالد ـ  ١٢٧

 سال باشد. ۱۸) سن فرزندان كارگر كمتر از ۲ روز را دارا باشد. ۷۲۰حداقل سابقه پرداخت حق بيمه ) كارگر، ۱
 ساعت كمتر باشد. ۲۲۰) ساعات كار كارگر در ماه نبايد از ۴ سال به تحصيل اشتغال داشته باشند. ۱۸) فرزندان باالي ۳
ريال باشد. نرخ دستمزد ساعتي و  ۱,۶۰۰,۰۰۰ي ريال و پايه سنوات حكم و ۵,۰۰۰,۰۰۰اگر مزد مبناي حكم كارگري ـ  ١٢٨

 ساعت است) ۲۲۰روزانه به ترتيب (از راست به چپ) چند ريال است؟ (مبناي محاسبات 
۱ (۱۲۰,۰۰۰  ،۱۰۰,۰۰۰ ۲ (۳۰,۰۰۰  ،۲۲۰,۰۰۰ ۳ (۲۲۰,۰۰۰  ،۳۰,۰۰۰ ۴ (۱۰۰,۰۰۰  ،۱۲۰,۰۰۰ 
الزم به ذكر است كه اين مبالغ براساس جدول حداقل حقوق است. » الف«اطالعات زير مربوط به ليست حقوق و دستمزد كارگر ـ  ١٢٩

، زيريل انجام محاسبات است. باتوجه به اطالعات يست، بلكه به صورت فرضي و جهت تسهو دستمزد كارگران ابالغي دولت ن
 حقوق و مزاياي مشمول بيمه، چند ريال است؟

 مبلغ (ريال) عنوان
 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ حقوق ماهيانه
 ۱,۰۰۰,۰۰۰ بن كارگري
 ۵۰۰,۰۰۰ حق مسكن
 ۱,۰۰۰,۰۰۰ حق اوالد
 ۱,۵۰۰,۰۰۰ اضافه كار
 ۱,۰۰۰,۰۰۰ مأموريت

 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ جمع حقوق و مزايا
۱ (۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲ (۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳ (۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴ (۳۴,۰۰۰,۰۰۰ 
 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰باتوجه به اطالعات سوال قبل حقوق و مزاياي مشمول ماليات با فرض اين كه معافيت مالياتي ماهيانه حقوق  ـ  ١٣٠

 ريال باشد چند ريال است؟
۱ (۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ (۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳ (۱۳,۳۴۰,۰۰۰ ۴ (۲۱,۶۶۰,۰۰۰ 
 شود؟ هاي زير بدهكار مي به ازاي بيمه سهم كارفرما، كدام يك از  حساب ـ  ١٣١

 ها ) ساير هزينه۴ ) هزينه حقوق و دستمزد۳ هاي عملياتي ) هزينه۲ ) هزينه بيمه۱
 شود؟ مرخصي كمتر از يك روز كاري، جزو كدام مرخصي محسوب ميـ  ١٣٢

 ) موردي۴ ) استحقاقي۳ ) بدون حقوق۲ ) استعالجي۱
ريال در شركت صدرا استخدام شده است. با فرض اين  ۳,۶۵۰,۰۰۰با مزد ثابتي معادل  ۱/۴/۱۳۹۸آقاي الوندي در تاريخ  ـ  ١٣٣

 با شركت همكاري نمايد، ميزان سنوات متعلق به ايشان، چند ريال است؟ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸كه تا 
۱ (۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲ (۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳ (۲,۳۷۱,۵۰۰ ۴ (۲,۷۲۰,۰۰۰ 
 ان براي يكسال كاري، معادل كدام است؟ميزان عيدي كارگر ـ  ١٣٤

 ) حقوق پايه يك ماه۴ روز آخرين حقوق ۳۰) ۳ ) شصت روز آخرين حقوق۲ ) حقوق پايه سه ماه۱
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 :حسابداري اموال و انبار

 شود: هاي شركت خليج فارس است كه مؤدي ماليات بر ارزش افزوده محسوب نمي اطالعات زير مربوط به دارايي ـ  ١٣٥
 ريال ۱,۰۰۰,۰۰۰ ـ بهاي خريد زمين

 ريال است. ۱۲۰,۰۰۰ـ ارزش امتياز آب و برق مربوط به زمين خريداري شده 
 ريال ۱۰۰,۰۰۰ـ هزينه نقل و انتقال سند مالكيت 

 ريال ۲۵۰,۰۰۰ـ هزينه تخريب ساختمان فرسوده 
 ريال ۸۰,۰۰۰ـ درآمد فروش مصالح اسقاطي 

 ريال ۱۵۰,۰۰۰ـ مخارج خاك برداري 
 ريال ۱۸۰,۰۰۰و نرده دور زمين  ـ هزينه نصب حفاظ

 ريال ۱۳۵,۰۰۰رو  ـ هزينه احداث پياده
 ريال ۲۸۰,۰۰۰ـ دريافت پروانه ساختمان و تهيه نقشه 

 ريال ۸۲۰,۰۰۰ـ مخارج احداث (مواد و مصالح و دستمزد) 
 ريال ۲۰۰,۰۰۰ـ هزينه بهره در طول دوره ساخت 

ريال ۲,۲۰۰,۰۰۰ـ قيمت نقدي ساختمان مشابه در بازار معادل 
 بهاي تمام شده زمين چند ريال است؟

۱ (۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲ (۱,۶۹۵,۰۰۰ ۳ (۱,۳۰۰,۰۰۰ ۴ (۱,۴۶۰,۰۰۰ 
 باتوجه به اطالعات سوال قبل بهاي تمام شده ساختمان چند ريال است؟ـ  ١٣٦

۱ (۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲ (۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ (۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴ (۲,۲۰۰,۰۰۰ 
ريال خريداري شد كه ارزش اسقاط آن  ۹۰,۰۰۰,۰۰۰يك دستگاه ماشين آالت صنعتي به مبلغ  ۱۰/۶/۱۳۹۸در تاريخ  ـ  ١٣٧

 به روش مجموع سنوات چند ريال است؟ ۹۸سال برآورد گرديد. هزينه استهالك سال  ۸و عمر مفيد آن  ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱ (۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲ (۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳ (۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴ (۹,۰۰۰,۰۰۰ 
 عات زير مربوط به شركت دماوند است:اطال ـ  ١٣٨

 ميليون ريال ۱۰۰خريداري شده  ۱/۱/۱۳۹۴ـ بهاي تمام شده ماشين آالت كه در تاريخ 
 سال ۱۰ـ عمر مفيد دارايي 

 ميليون ريال ۴۰، ۱۳۹۷ـ مانده استهالك انباشته تا پايان سال 
 ـ روش استهالك خط مستقيم

بابت تعميرات اساسي ماشين آالت كه باعث افزايش كارايي ماشين آالت شده  ميليون ريال ۳۰، ۱۳۹۸شركت در ابتداي سال 
 چند ريال است؟ ۱۳۹۸پرداخت كرده است. هزينه استهالك سال 

۱ (۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲ (۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳ (۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴ (۱۲,۰۰۰,۰۰۰ 
 هاي نگهداري شده براي فروش كدام است؟ مبناي ارزش گزاري دارايي ـ  ١٣٩

 ) اقل ارزش خالص بازيافتني و خالص ارزش فروش۲ ده و خالص ارزش فروش) اقل بهاي تمام ش۱
 ) اقل روش بازار و خالص ارزش فروش۴ ) اقل مبلغ نقدي و خالص ارزش فروش۳
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 كنكور هنرستان

۱۳۹۹ 

 

 
 

هاي شركت زاگرس و شركت البرز در دست است. (معاوضه داراي محتوي تجاري است) اطالعات زير در مورد معاوضه دارايي ـ  ١٤٠

 

 
ميليون ريال است. ۱۵۰ارزش منصفانه آن  ،ميليون ريال ۱۰۰به ارزش نقدي  ـ شركت البرز: زمين

 

 
ميليون ريال، ارزش منصفانه آن  ۴۰ميليون ريال و استهالك انباشته  ۲۰۰ـ شركت زاگرس: ماشين آالت به بهاي تمام شده 

مشخص نيست.

 

 
(زيان) معاوضه براي شركت زاگرس چند ريال است؟ ميليون ريال به البرز پرداخت كرده است. سود ۲۰شركت زاگرس در اين معاوضه 

 

 
ميليون ريال سود ۱۰) ۱

 

ميليون ريال زيان ۳۰) ۲ 

 

ميليون ريال زيان ۱۰) ۳ 

 

ميليون ريال سود ۳۰) ۴ 

 

 
كدام عبارت در مورد ذخيره تضمين محصول صحيح است؟ ـ  ١٤١

 

 
) ذخيره تضمين محصول يك حساب كاهنده دارايي۱

 

) ذخيره تضمين محصول نوعي بدهي۲ 

 

 
) ذخيره تضمين محصول به عنوان اندوخته و بخشي از سرمايه۳

 

) ذخيره تضمين محصول نوعي حساب كاهنده بدهي۴ 

 

 
هاي تضمين مربوط  ريال بستانكار و در طول دوره هزينه ۱۲۰,۰۰۰در صورتي كه ذخيره تضمين يك محصول در ابتداي دوره  ـ  ١٤٢

ريال باشد، كدام ثبت صحيح است؟ ۱۵۰,۰۰۰به آن محصول 

 

 
(بستانكار) ۱۲۰,۰۰۰(بدهكار)، هزينه تضمين محصول  ۱۲۰,۰۰۰) ذخيره تضمين محصول ۱

 

 
(بستانكار) ۱۵۰,۰۰۰(بدهكار)، موجودي نقد  ۱۵۰,۰۰) ذخيره تضمين محصول ۲

 

 
(بستانكار) ۱۵۰,۰۰۰(بدهكار) موجودي نقد  ۳۰,۰۰۰(بدهكار)، هزينه تضمين محصول  ۱۲۰,۰۰۰) ذخيره تضمين محصول ۳

 

 
(بستانكار) ۱۲۰,۰۰۰(بدهكار)، موجودي نقد  ۱۲۰,۰۰۰تضمين محصول ) ذخيره ۴

 

 
قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش مطابق با كدام يك از اصول زير است؟ ـ  ١٤٣

 

 
اهميت )۱

 

كاري محافظه )۲ 

 

افشا )۳ 

 

تحقق درآمد) ۴ 

 

 
قل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش، اطالعات مربوط به موجودي كاالي شركت الوند به شرح زير است: با اعمال قاعده ا ـ  ١٤٤

حساب ذخيره مورد نياز كدام گزينه است؟

 

 

رديف

 

كاال 

 

بهاي تمام شده (ريال) 

 

خالص ارزش فروش (ريال) 

 

 
۱

 

الف 

 

 ۵۰۰,۰۰۰

 

 ۴۸۰,۰۰۰

 

 
۲

 

ب 

 

 ۲۰۰,۰۰۰

 

 ۲۵۰,۰۰۰

 

 
۳

 

ج 

 

 ۹۰۰,۰۰۰

 

 ۸۲۰,۰۰۰

 

 
ريال بستانكار ۵۰,۰۰۰) ۱

 

بدهكارريال  ۱۰۰,۰۰۰) ۲ 

 

بستانكارريال  ۱۰۰,۰۰۰) ۳ 

 

ريال بدهكار ۵۰,۰۰۰) ۴ 

 

 

 

 

 :حسابداري بهاي تمام شده

ريال،  ۱,۰۰۰واحد، قيمت خريد هر واحد  ۲۰,۰۰۰اگر در شركت آبادان تعداد واحدهاي مورد نياز ساالنه يك نوع مواد   ـ  ١٤٥
ترين مقدار سفارش و تعداد دفعات سفارش مقرون به  درصد باشد، با صرفه ۲۰ريال و هزينه نگهداري  ۵۰هزينه هر بار سفارش 

است؟صرفه به ترتيب (از راست به چپ) چند ريال 

 

 
۱( ۵۰ ،۱۰,۰۰۰

 

 ۲( ۱۰,۰۰۰  ،۱۰۰۰

 

 ۳( ۵۰ ،۲۰۰

 

 ۴ (۱۰۰ ،۲۰۰

 

 
در صورتي كه بهاي اوليه با بهاي تبديل برابر باشد، كدام گزينه درست است؟ـ  ١٤٦

 

 
مواد مستقيم با سربار ساخت برابر است. )۱

 

دستمزد مستقيم نصف سربار و با مواد برابر است.) ۲ 

 

 
مواد مستقيم با دستمزد برابر است. )۳

 

دستمزد مستقيم با سربار ساخت برابر است.) ۴ 
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ند. اطالعات زير از انبار مواد شركت براي مرداد ماه سال ك ت خود از مواد الف استفاده ميشركت ايران براي توليد محصوالـ  ١٤٧
 در دست است: ۱۳۹۹

 ريال ۱,۰۰۰واحد از قرار هر واحد  ۱۰۰ـ موجودي ابتداي دوره  ۱/۵
 ريال به طور نقد ۸۰۰هر واحد  واحد از قرار ۲۰۰ـ خريد  ۵/۵

 ۲۲۵واحد به قسمت توليد مطابق حواله انبار شماره  ۲۰۰ـ صدور  ۱۲/۵
 به فروشنده ۵/۵واحد از مواد خريداري شده تاريخ  ۵۰ـ برگشت  ۱۵/۵
 از قسمت توليد به انبار ۱۲/۵واحد از مواد صادره در تاريخ  ۱۰ـ برگشت  ۲۲/۵

 ي محاسبه بهاي تمام شده استفاده كند، مقدار مواد مصرف شده چند واحد است؟برا FIFOاگر شركت ايران با روش 
۱( ۱۵۰ ۲( ۲۵۰ ۳( ۶۰ ۴ (۱۹۰ 
 باتوجه به اطالعات سوال قبل بهاي تمام شده مواد مصرف شده چند ريال است؟ ـ  ١٤٨

۱ (۱۲۰,۰۰۰ ۲ (۲۲۰,۰۰۰ ۳ (۴۸,۰۰۰ ۴ (۱۷۲,۰۰۰ 
اند كه  ساعت كار مستقيم روي خط توليد انجام داده ۱۰۰۰در مجموع  اي در طي يك هفته مشخص كاركنان خط توليد كارخانهـ  ١٤٩

ساعت آن اضافه كاري بوده است. نرخ عادي دستمزد مستقيم كليه كاركنان براي هر ساعت كار مستقيم يكسان و به نرخ  ۱۰۰
كنترل سربار ساخت ريال است. در ثبت تخصيص هزينه حقوق و دستمزد، حساب كنترل كاال در جريان ساخت و حساب  ۵۰۰۰

 شود؟ هر كدام، به ترتيب چند ريال بدهكار مي
 ۲۰۰,۰۰۰ـ  ۵,۲۰۰,۰۰۰) ۴ ۵,۲۰۰,۰۰۰ـ  ۵,۰۰۰,۰۰۰ )۳ ۵,۰۰۰,۰۰۰ـ  ۵,۲۰۰,۰۰۰ )۲ ۲۰۰,۰۰۰ـ  ۵,۰۰۰,۰۰۰ )۱
 م هزينه سرپرستي كدام است؟يمبناي مناسب براي تسه ـ  ١٥٠

 زيربنا سطح) ۴ ارزش ريالي )۳ حقوق كاركنان )۲ تعداد كاركنان )۱
 هاي كدام مورد است؟ تسهيم ثانويه، عبارت از سرشكن كردن هزينه ـ  ١٥١

 دواير خدماتي به دواير توليدي) ۲ دواير خدماتي به محصوالت ساخته شده )۱
 دواير توليدي به دواير خدماتي) ۴ دواير توليدي به محصوالت ساخته شده )۳
ساعت و ساعات كار مستقيم واقعي  ۱,۲۰۰ريال، ساعات كار مستقيم برآورده شده  ۵۰۰,۰۰۰سربار جذب شده كارخانه  ـ  ١٥٢

 ساعت است، سربار برآوردي كارخانه چند ريال است؟ ۱,۰۰۰
۱( ۶۰۰,۰۰۰ ۲( ۴۰۰,۰۰۰ ۳( ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۴ (۵۰۰,۰۰۰ 
 

 :هاي مالي حسابداري صورت

 ؟نيستسي هاي مالي اسا كدام گزينه جزء صورتـ  ١٥٣
 ) صورت سود و زيان۴ ) صورت جريان وجوه نقد۳ ) ترازنامه۲ ) تراز آزمايشي۱
 ۴۰۰هزار ريال و  ۲۰۰هزار ريال بوده است. در طي سال مبالغ ۸۰۰اي برابر  حساب ملزومات داراي مانده ۹۸در اول سال  ـ  ١٥٤

هاي  پس از انجام ثبت ۹۸رسيد. در پايان سال  هزار ريال از ملزومات به فروش ۱۰۰هزار ريال ملزومات خريداري شده و مبلغ 
 هزار ريال شده است. براي انجام ثبت اصالحي، كدام گزينه صحيح است؟ ۹۰۰اصالحي، مانده حساب ملزومات برابر با 

 ريال ۴۰۰,۰۰۰) حساب ملزومات (بستانكار) به مبلغ ۲ ريال ۹۰۰,۰۰۰) حساب ملزومات (بدهكار) به مبلغ ۱
 ريال ۱,۲۰۰,۰۰۰) حساب ملزومات (بدهكار) به مبلغ ۴ ريال ۸۰۰,۰۰۰(بستانكار) به مبلغ ) حساب ملزومات ۳
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ميليون ريال است. مدت اجاره  ۳۶و قبل از اصالحات مانده حساب پيش پرداخت اجاره  ۹۸در شركت شمال در پايان سال  ـ  ١٥٥
صحيح انجام داده و حساب پيش پرداخت اجاره  ثبت اصالحي را به صورت ۹۸ماه بوده و حسابدار در پايان سال  ۱۸طبق قرارداد 

 ميليون ريال بستانكار كرده است. قرارداد اجاره از چه تاريخي شروع شده است؟ ۱۰را مبلغ 
 ۹۸) پايان آبان ۴ ۹۸) پايان مرداد ۳ ۹۸) اول آبان ۲ ۹۸) اول مرداد ۱
 شود؟ كدام يك از موارد زير، درآمد براي شركت غرب محسوب ميـ  ١٥٦

  % ماليات برارزش افزوده از آقاي الف۹۰هزار ريال بابت  ۶۳) دريافت ۱
 هزار ريال كاال به آقاي الف و ارسال كاال ۷۰۰) فروش نسيه مبلغ ۲
 هزار ريال از آقاي الف بابت فروش در آينده ۷۰۰) دريافت نقدي مبلغ ۳
 هزار ريال از آقاي الف بابت فروش هفته قبل ۷۰۰) دريافت مبلغ ۴
 ز شركت شرق در دست است:اطالعات زير ا ـ  ١٥٧

 ريال ۱,۰۰۰ـ سود ناخالص 

 ريال ۱,۵۰۰ـ موجودي پايان دوره 

 ريال ۶,۰۰۰ـ فروش خالص 

 ريال ۵,۰۰۰ـ بهاي تمام شده كاالي خريداري شده 

 موجودي كاالي اول دوره كدام است؟
۱ (۲,۵۰۰ ۲ (۵,۰۰۰ ۳ (۱,۵۰۰ ۴ (۴,۰۰۰ 
 دردست است: ۹۸اطالعات زير از شركت ايران در پايان سال  ـ  ١٥٨

 هزار ريال ۲۰۰مبلغ  ۹۸ـ سود انباشته در ابتداي سال 

 هزار ريال ۵۰ـ تعديالت سنواتي (بدهكار) 

 هزار ريال ۶۵۰ـ سود خالص 

 % سود قابل تخصيص۷۵ـ تخصيص سود معادل 

 ـ سود انباشته پايان دوره چند ريال است؟
۱ (۲۲۵ ۲ (۸۰۰ ۳ (۲۰۰ ۴ (۶۰۰ 
 ها كدام است؟ ميليون و سرمايه شركت يك سوم بدهي باشد، رقم بدهي ۸هاي شركتي برابر  اگر دارايي ـ  ١٥٩

۱ (۶ ۲ (۲۴ ۳ (۲ ۴ (۱۰ 
ها و اسناد  ريال ـ حساب ۵۰۰ها و اسناد دريافتني  بخشي از اطالعات شركت اميد به شرح زير در دست است: حساب ـ  ١٦٠

ريال ـ دارايي نگهداري شده براي  ۹۰۰ريال ـ موجودي كاال  ۱۰۰ريال ـ ماليات پرداختي  ۶۰۰ريال ـ زمين  ۲۰۰پرداختني 
هاي  دارايي ريال . جمع ۱۰۰ريال ـ صندوق  ۲۰۰ريال ـ سرقفلي  ۳۰۰ريال ـ بانك  ۳۰۰ريال ـ سپرده مسدود شده  ۲۰۰فروش 

 جاري چند ريال است؟
۱ (۲,۰۰۰ ۲ (۲,۳۰۰ ۳ (۱,۸۰۰ ۴ (۲,۱۰۰ 
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 حسابداريرشته  ۹۹پاسخنامه تشريحي كنكور سراسري 

 :پايهفني دانش

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ ٩٦
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ ٩٧
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ ٩٨

Fc , , , ,
Q ,

P V
   

 

 
۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰

 
۲۵ ۰۰۰

 

۵۰۰۰ ۱۰۰۰ ۴۰۰۰
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 صحيح است.» ۲«گزينه ـ ٩٩
  ميز صندلي

۸ ۱۵ x ولكارگاه ا 

۱۲ ۳ y كارگاه دوم 
۱۰۸ ۱۰۵  

xx y

x y

  


 

 
۱۲۰

 
۸ ۱۵ ۳ ۱۰۵

 

۱۵ ۸ ۱۲ ۱۰۸
y

x

  

 
۲۴ ۸۴۰

 

۱۲۰ y

y
y




 

  

 

۱۸۰ ۱۶۲۰

 

۱۵۶ ۷۸۰

 

۵

 

۱۵۶ ۱۵۶

 

x ( ) x   

 
۸ ۱۲ ۵ ۱۰۸ ۶ 

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٠٠
۱۰۰ 

 حقوق و دستمزد اسمي = حقوق و دستمزد واقعي 
 ها شاخص قيمت

, , , , 

 
۱۰۰

 
۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴ ۰۰۰ ۰۰۰
 

۲۵۰
 

 :تخصصي فنيدانش

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٠١
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٠٢

 موجودي نقد        
 اعتبارات اسنادي                      

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٠٣

,فروش سهام شركت دنا  , , 

 
۱

 
۴ ۵۰۰ ۰۰۰ ۹۰۰ ۰۰۰
 

۵
 

,فروش سهام شركت پارسيان  , , , 
 
۲ ۸۰۰ ۰۰۰ ۲ ۱ ۴۰۰ ۰۰۰ 

 ۸۰۰,۰۰۰موجودي نقد                       
 ۱۰۰,۰۰۰زيان حاصل از فروش سهام     

 ۹۰۰,۰۰۰گذاري در سهام شركت دنا      سرمايه                         
 سود و زيان

 سود ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰زيان 
 سود ۱۰۰,۰۰۰ 

 ۱,۶۰۰,۰۰۰موجودي نقد                    
 ۱,۴۰۰,۰۰۰گذاري در سهام شركت پارسيان    سرمايه                       

 ۲۰۰,۰۰۰سود حاصل از فروش سهام                                         
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 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٠٤
 اختالف ارزش بازار بهاي تمام شده 
 )۵۰۰,۰۰۰( ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۷سال 
 )۲۰۰,۰۰۰( ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸سال 

 :۹۷ثبت سال 
 ۵۰۰,۰۰۰ها    گذاري هزينه كاهش ارزش سرمايه

 ۵۰۰,۰۰۰ها    گذاري ذخيره كاهش دائمي در ارزش سرمايه                 
 ۵۰۰,۰۰۰ها    گذاري ذخيره كاهش دائمي در ارزش سرمايه

 ۵۰۰,۰۰۰ها    گذاري حساب درآمد افزايش ارزش سرمايه                 
 ها گذاري ه كاهش دائمي در ارزش سرمايهذخير

۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ 
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 :و تحرير دفاتر قانونيحسابداري وجوه نقد 

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٠٥
 روزهاي مانده از خرداد 

 
۳۱ ۱۱ ۲۰ 

 ۳۱ روزهاي مانده از شهريور
 ۳۰ روزهاي مانده از مهر
 ۳۰ روزهاي مانده از آبان

 ۱۱۱ 

 
 
۱۲۰ ۱۱۱ ۹ 

/تاريخ سررسيد  /

 
۹۸ ۹ ۹ 

 است.صحيح » ۴«گزينه ـ  ١٠٦
 ثبت دريافت طلب:

 موجودي نقد          
 هاي دريافتني        حساب          

 بدون تأثير است. كاهش يك دارايي در مقابل افزايش يك دارايي ديگر 
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٠٧

 ۵۰,۰۰۰صندوق    
 ۵۰,۰۰۰هاي دريافتني   حساب           

 صندوق
 ۲۸,۷۰۰,۰۰۰مانده 

۵۰,۰۰۰ 
 

۲۸,۷۵۰,۰۰۰   
 

 اضافي صندوق +
 = مانده حساب صندوق ـ وجوه شمارش شده واقعي

 كسري صندوق ـ 
, , , , ( , ) 

 
۲۸ ۶۰۰ ۰۰۰ ۲۸ ۷۵۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۰۰۰ 

 ۱۵۰,۰۰۰كسر و اضافي صندوق   
 ۱۵۰,۰۰۰صندوق                            

 صحيح است.» ۴«نه گزيـ  ١٠٨
 ۵,۱۰۰,۰۰۰هاي دريافتني      حساب

 ۵,۰۰۰,۰۰۰اسناد دريافتني در جريان وصول                  
 ۱۰۰,۰۰۰موجودي نقد                                          

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٠٩
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١١٠
 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١١
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 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٢

۱ 
 

 ۳۰۰,۰۰۰خواه گردان       تن
 ۳۰۰,۰۰۰            بانك                       

 

۲ 

 

 ۲۰۰,۰۰۰هزينه               
 ۲۰۰,۰۰۰تنخواه گردان                         

 ۲۰۰,۰۰۰تنخواه گردان       
 ۲۰۰,۰۰۰بانك                                   

 

۳ 
 

 ۳۰۰,۰۰۰      تنخواه گردان 
 ۳۰۰,۰۰۰بانك                                   

 

۴ 

 

 ۱۰۰,۰۰۰هزينه               
 ۱۰۰,۰۰۰تنخواه گردان                         

 ۱۰۰,۰۰۰تنخواه گردان       
 ۱۰۰,۰۰۰بانك                                   

 

۵ 

 

 ۲۰۰,۰۰۰هزينه               
 ۲۰۰,۰۰۰تنخواه گردان                         

 ۲۰۰,۰۰۰تنخواه گردان       
 ۲۰۰,۰۰۰بانك                                   

 بستن تنخواه گردان:

۶ 
 

 ۶۰۰,۰۰۰بانك                 
  ۶۰۰,۰۰۰تنخواه گردان                       

 تنخواه گردان
۱   ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰    ۲  
۲   ۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰    ۴ 
۳   ۳۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰    ۵ 
۴   ۱۰۰,۰۰۰  
۵   ۲۰۰,۰۰۰  

۱,۱۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ 
  ۶    ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰مانده     

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٣
 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٤

 صورت مغايرت بانكي
 ۱,۳۹۰,۰۰۰مانده حساب بانك طبق دفاتر مؤسسه   

+)( 
 ۲۰۰,۰۰۰واريز مشتريان                               

 (ـ)
 ) ۹۰,۰۰۰اشتباه حسابدار                             (

 ۱,۶۵۰,۰۰۰مانده حساب بانك طبق صورتحساب ارسالي        
(+) 

 
 (ـ)

 )۱۵۰,۰۰۰چك معوق                                                (
 ۱,۵۰۰,۰۰۰مانده واقعي                                                ۱,۵۰۰,۰۰۰                           مانده واقعي      

 
 +                      بانك                           ـ

 مبلغ غلط  ۱۰,۰۰۰ 
۹۰,۰۰۰ 

 مبلغ صحيح ۱۰۰,۰۰۰ 
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 :حسابداري خريد و فروش

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١١٥
 ه بيمه هر واحد + هزينه حمل هر واحد + قيمت خريد هر واحد = بهاي تمام شده هر واحدهزين

, ( , , ) ( , , ) ( , , )     

 
۲۲۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰

 
۰۰ 

 يا
 هزينه بيمه كل + هزينه حمل كل + قيمت خريد كل = بهاي تمام شده كل

, , , , , , , ,  
 
۲۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵ ۰۰۰ ۰۰۰ 

,بهاي تمام شده هر واحد  , , 

 
۲۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۲۲۰ ۰۰۰ 

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٦
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١١٧
 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٨

( ) 
 

۱۰۰ ۲۰%  بهاي فروش = بهاي تمام شده%
 

 
۵۰۰ ۶۰۰ ۱۲۰% 

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١١٩
,بهاي تمام شده فروش , 

 
۳۲۷ ۰۰۰ ۱۰۹ ۳۰۰ ۰۰۰% 

, ماليات
,

,





 
۹

 
۲۷۰۰۰

 

۳۲۷ ۰۰۰

 

۱۰۰ ۳۰۰۰۰۰



%
 فروش %

 كنيم تا بهاي تمام شده فروش بدست آيد. % مي۱۰۹را تقسيم بر  ۳۲۷,۰۰۰وش و ماليات را تفكيك كنيم براي اينكه مبلغ فر
 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٢٠
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٢١

 نرخ كاالي فروش رفته را از باال و نرخ موجودي پايان دوره را از پايين برميداريم. FIFOدر روش 
, ,

,Fifo

, ,

 


 

 
۵۰۰ ۷۰۰۰ ۳ ۵۰۰ ۰۰۰

 
۶۰۰

 

۱۰۰ ۶۰۰۰ ۶۰۰ ۰۰۰

 

۴ ۱۰۰ ۰۰۰
 

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٢٢
)ماليات كاالهاي برگشتي  , , ) ,  

 
۲ ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۹ ۱۸۰ ۰۰۰% 

,مبلغ برگشتي  , , , , 
 
۲ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸۰ ۰۰۰ ۲ ۱۸۰ ۰۰۰ 

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٢٣
 موجودي كاالي پايان دوره ـ بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

, , , 

 
۱۲۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۰۰۰ ۳۰ ۰۰۰ 

 ل دوره + بهاي تمام شده كاالي خريداري شده = بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروشموجودي كاالي او
, , , 

 
۱۵۰ ۰۰۰ ۱۳۰ ۰۰۰ ۲۰ ۰۰۰ 
 هزينه حمل كاالي خريداري شده + خريد خالص = بهاي تمام شده كاالي خريداري شده

, , , 

 
۱۳۰ ۰۰۰ ۱۲۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۰۰ 

 ريد ناخالص = خريد خالص(تخفيفات نقدي خريد + برگشت از خريد و تخفيفات) ـ خ
, , ( , , )  

 
۱۲۰ ۰۰۰ ۱۴۰ ۰۰۰ ۱۶ ۰۰۰ ۴ ۰۰۰ 
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 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٢٤
 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ـ خريد كاال                     ۲/۵/۹۸

 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰هاي پرداختني       حساب                         
 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰هاي پرداختني      ـ حساب ۸/۵/۹۸

 ۹,۷۰۰,۰۰۰               موجودي نقد                          
,         ۳۰۰,۰۰۰تخفيفات نقدي خريد                                , , 

 
۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳ ۳۰۰ ۰۰۰% 

 

 :حسابداري حقوق و دستمزد

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٢٥

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٢٦

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٢٧

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٢٨

, , , ,
,


 

 
۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ۶۰۰ ۰۰۰

 
۳۰ ۰۰۰

 

۲۲۰
 

 ات + مزد مبناپايه سنو
 = دستمزد ساعتي

۲۲۰ 

, , , ,
,


 

 
۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱ ۶۰۰ ۰۰۰

 
۲۲۰ ۰۰۰

 

۳۰
 

 پايه سنوات + مزد مبنا
 = دستمزد روزانه

۳۰ 
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٢٩

 (مأموريت + حق اوالد) ـ جمع حقوق و مزايا = حقوق و مزاياي مشمول بيمه

, , , , ( , , , , )  

 
۳۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰۰۰ 

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٣٠

 فرما (بيمه سهم كار
 
۲
 

۷
 ) + حق مأموريت + معافيت مالياتي ماهانه حقوق) ـ جمع حقوق و مزايا = حقوق و مزاياي مشمول ماليات

, , , , [( , , , , ( , )]   

 
۱۳ ۳۴۰ ۰۰۰ ۳۵ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۰۰۰ ۶۶۰ ۰۰۰ 



 
۲

 

۷
مزاياي مشمول بيمه) =  حقوق و % بيمه سهم كارگر ۷(

 
۲
 

۷
 بيمه سهم كارگر 

( , , ) ,  

 
۲

 
۳۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۷ ۶۶۰ ۰۰۰

 

۷
% 

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٣١

 هزينه حقوق و دستمزد ـ حقوق و مزايا                  
 %)   ۲۳هزينه حقوق و دستمزد ـ بيمه سهم كارفرما (

 %)   ۳۰هاي پرداختني ـ سازمان تأمين اجتماعي ( ساير حساب                              
 هاي پرداختني ـ حقوق پرداختني                      ساير حساب                              

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٣٢
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 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٣٣
 ۳۱ تير

 ۳۱ مرداد
 ۳۱ شهريور

 ۳۰ مهر
 ۳۰ آبان
 ۳۰ آذر
 ۳۰ دي

 ۳۰ بهمن
 ۲۹ اسفند
 ۲۷۲ 

, , , , 

 
۲۷۲

 
۳ ۶۵۰ ۰۰۰ ۲ ۷۲۰ ۰۰۰
 

۳۶۵
 

صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٣٤

 

 :حسابداري اموال و انبار

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٣٥
 نقل و انتقال سند + ارزش امتياز ـ بهاي خريد زمين مخارج خاكبرداري + (درآمد فروش مصالح ـ هزينه تخريب) + هزينه

, , , , ( , , ) , , ,     
 
۱۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰ ۲۵۰ ۰۰۰ ۸۰ ۰۰۰ ۱۵۰ ۰۰۰ ۱ ۳۰۰
 

۰۰۰ 
 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٣٦
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٣٧

مخرج كسر        
 
۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۳۶ 

 (ارزش اسقاط ـ بهاي تمام شده) = هزينه استهالك ساالنه كسر مجموع ارقام سنوات 

( , , , , ) , ,   

 
۸ ۶

 
۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸ ۰۰۰ ۰۰۰

 

۳۶ ۱۲
 

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٣٨
 ۹۸سال ـ بهاي تمام شده = ارزش دفتري تا ابتداي سال  ۴استهالك انباشته 

, , , , , , 

 
۶۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

 تعميرات اساسي + ارزش دفتري = بهاي تمام شده جديد
, , , , , , 

 
۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۶۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

عمرمفيد  
 
۱۰ ۴ ۶ 

, ,
, ,

 
۹۰ ۰۰۰ ۰۰۰
 

۱۵ ۰۰۰ ۰۰۰
 

۶
 

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٣٩
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 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٤٠
 سود +

 = ارزش دفتري ـ ارزش منصفانه دارايي قديم
 زيان ـ 

,زيان  , ( , , , , ) , ,   

 
۱۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

 سرك پرداختي +
 ارزش منصفانه دارايي قديم = ارزش منصفانه دارايي جديد

 سرك دريافتي ـ 
, , , , , , 

 
۱۵۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ ۰۰۰ ۰۰۰ 

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٤١
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٤٢
 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٤٣
 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٤٤

 ارزش فروش  اعمال قاعده اقل بهاي تمام شده و خالص خالص ارزش فروش بهاي تمام شده كاال رديف
 ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ الف ۱
 ۲۰۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ب ۲
 ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ج ۳
  ۱,۶۰۰,۰۰۰  ۱,۵۰۰,۰۰۰ 

, , , , ( , ) 
 
۱ ۵۰۰ ۰۰۰ ۱ ۶۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰ 

 ۱۰۰,۰۰۰هزينه كاهش ارزش موجودي كاال       
 ۱۰۰,۰۰۰ذخيره كاهش ارزش موجودي كاال                            

 :حسابداري بهاي تمام شده

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٤٥

 
, , ,

,
 

  


 
۲۰ ۰۰۰ ۲ ۵۰ ۲ ۰۰۰ ۰۰۰

 

۱۰ ۰۰۰ ۱۰۰

 

۱۰۰۰ ۲۰ ۲۰۰%
 

,
 

 
۲۰ ۰۰۰

 
۲۰۰

 

۱۰۰
 

 تعداد مورد نياز طي دوره
 = تعداد دفعات سفارش مقرون به صرفه

 ترين مقدار سفارش باصرفه
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٤٦

 قيم + مواد مستقيم = بهاي اوليهتدستمزد مس
 دستمزد مستقيم + سربار ساخت = بهاي تبديل

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٤٧
 صادر شده ۲۰۰
 برگشت به انبار ـ  ۱۰

 رف شدهمص ۱۹۰
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كنكور هنرستان

 

 
 

 صحيح است.» ۴«گزينه ـ  ١٤٨

,

,

,

 
 

 

 
۱۰۰ ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۰۰۰

 

۱۹۰

 

۹۰ ۸۰۰ ۷۲ ۰۰۰

 

۱۷۲ ۰۰۰
 

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٤٩
                               ساعات كار عادي 

 
۱۰۰۰ ۱۰۰ ۹۰۰ 

, دستمزد عادي ,

,

 


 

 
۹۰۰ ۵۰۰۰ ۴ ۵۰۰ ۰۰۰

 

۱۰۰ ۵۰۰۰ ۵۰۰ ۰۰۰
 

 دستمزد عادي اضافه كاري
,           فوق العاده اضافه كاري   

 
۱۰۰ ۵۰۰۰ ۴۰ ۲۰۰ ۰۰۰% 

 ۵,۰۰۰,۰۰۰كنترل كاالي درجريان ساخت   
 ۲۰۰,۰۰۰كنترل سربار ساخت                

 ۵,۲۰۰,۰۰۰كنترل حقوق و دستمزد                               
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٥٠
 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٥١
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٥٢

,
 

 
۶۰۰ ۰۰۰

 

۵۰۰

 

۱۲۰۰
 

 سربار برآوردي
 نرخ جذب سربار =

 ساعات كار برآوردي
 ساعات كار واقعي = سربار جذب شده نرج جذب سربار 

, , 

 
۵۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰۰ ۵۰۰ 

 :هاي مالي حسابداري صورت

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٥٣
 رت جريان وجوه نقدهاي مالي اساسي: ترازنامه ـ صورت سود و زيان ـ صورت سود و زيان جامع ـ صو صورت

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٥٤
 ۴۰۰هزينه ملزومات     

 ۴۰۰ملزومات                      
 ملزومات

 ۸۰۰مانده 
 ۲۰۰خريد 
 ۴۰۰خريد 

 فروش  ۱۰۰
۴۰۰ 

   ۹۰۰مانده پايان دوره 
 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٥٥

xهزينه اجاره 
 

 

۱۸
 پيش پرداخت 

, , , , 

 
۵

 

۳۶ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ۰۰۰ ۰۰۰

 

۱۸
 

/ماه به هزينه تبديل شده  ۵آبان + آذر + دي + بهمن + اسفند =  / 

 
۹۸ ۸ ۱ 

 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰هزينه اجاره      
 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰پيش پرداخت اجاره                

 صحيح است.» ۲«گزينه ـ  ١٥٦
 شود كه كاال تحويل داده شود. درآمد حاصل از فروش زماني كسب مي
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 صحيح است. »۳«گزينه ـ  ١٥٧
 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته ـ فروش خالص = سود ناخالص
,  

 
۱۰۰۰ ۶۰۰۰ ۵۰۰۰ 
 موجودي كاالي پايان دوره ـ بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش = بهاي تمام شده كاالي فروش رفته

, , 

 
۵۰۰۰ ۶ ۵۰۰ ۱ ۵۰۰ 

 ول دوره = بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروشبهاي تمام شده كاالي خريداري شده + موجودي ا
, , 

 
۶ ۵۰۰ ۱ ۵۰۰ ۵۰۰۰ 

 صحيح است.» ۳«گزينه ـ  ١٥٨
  ۲۰۰ سود انباشته اول دوره

  )۵۰( تعديالت سنوات
  ۱۵۰ سود انباشته تعديل شده

  ۶۵۰ سود خالص
  ۸۰۰ تخصيصسود قابل 

) )۶۰۰( تخصيص سود ) 
 
۸۰۰ ۷۵% 

  ۲۰۰ اشته پايان سالسود انب
 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٥٩

 سرمايه + بدهي = دارايي

, , x x 

 
۱

 
۸ ۰۰۰ ۰۰۰
 

۳
 

مبلغ بدهي 

, ,
x

x , ,  

 
۸ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴

 

۱ ۳

 

۶ ۰۰۰ ۰۰۰

 

۴ ۴

 

۳ ۳

 

 صحيح است.» ۱«گزينه ـ  ١٦٠
     
 

۵۰۰ ۹۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۱۰۰  دارايي جاري۲۰۰۰
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