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  ي سوم كدام است؟   باشد فراواني تجمعي نسبي طبقه۲۴ي آخر هر كدام  ه و فراواني دو طبق۱۰۰) ي پنجم طبقه(ي آخر  اگر فراواني تجمعي طبقه‐۲
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  ي مطلق طبقه پنجم كدام است؟  باشد فراوان۶/۰ فراواني نسبي طبقه پنجم ۶۰اگر در يك جدول توزيع فراواني با حجم نمونه ‐۳
  ۱(۳۶  ۲(۱۰  ۳(۱۰۰  ۴(۵  

2121ميانگين اعداد ‐۴
1

9 aaxi    كدام است؟ xi است ميانگين ۲۹ برابر +

  ۱(۲  ۲(۱۱  ۳(۲۹  ۴(۹  
  قدر است؟ اندازه انحرافات متوسط اين نمونه چه ، به دست آمده۱ و ‐۱ و ‐۲ و ‐۳ و ‐۴ مورد آن اعداد ۵در :  نمونه۸از بين انحرافات از ميانگين ‐۵

  ۱(۵/۲  ۲(۵/۰  ۳(۶/۰  ۴(۳۷/۱  
   كدام است؟ x باشد فراواني ۴۰ي ميانه طبقه سوم باشد و آخرين فراواني تجمعي برابر    و رده۸/۷ اگر ميانه برابر مقابلبا توجه به جدول ‐۶

  حدود  ۳‐۵  ۵‐۷  ۷‐۹  ۹‐۱۱  ۱۱‐۱۳
۱۱  ۳  x ۱۲  ۴  Fi  

  ۱(۱۱  ۲(۵  ۳(۷  ۴(۱۰  
   باشد انحراف معيار كدام است؟ ۱۲ و ميانگين ۱۸۰۰ اندازه از صفت متغير برابر ۱۰اگر مجموع توان دوم ‐۷

  ۱(۳۶  ۲(۳۴  ۳(۷  ۴(۶  
 به ترتيب چـه مقـدار خواهـد    x باشد چارك دوم و ۵/۴اگر انحراف چاركي ) ۲ و ۳ و   ۵ و   ۵ و   ۶ و   ۷ و   ۱۱ و   x و   ۱۷(اده هاي به صورت     ددر بين   ‐۸
  شد؟ 

  ۹ و ۱۳)۴  ۱۳ و ۹)۳  ۱۵ و ۹)۲   ۱۵ و ۰)۱  
   برابر كدام گزينه است؟ N ،Ax=60 و AF=15اگر ‐۹

  ۱(۵۲۵/۰  ۲(۳۷۵/۰  ۳(۷۵/۰  ۴(۶۲۵/۰  
  چند عدد سه رقمي وجود دارد؟‐۱۰

  ۱(۹۰۰  ۲(۱۰۰۰  ۳(۹۹۹  ۴(۱۹۹۰  
  )تكرار مجاز است(؟ توان ساخت  مي۴ رقمي مضرب ۴ چند عدد ۵ و ۴ و ۳ و ۲ و ۱ و ۰با ارقام ‐۱۱

  ۱(۳۰۰  ۲(۲۷۰  ۳(۱۰۸۰  ۴(۱۸۰۰  
   رقم آن عدد يك است؟ ۱د عدد سه رقمي وجود دارد كه حداقل نچ‐۱۲

  ۱(۲۵۲  ۲(۲۲۵  ۳(۳۵۲  ۴(۱۵۲  
  هاي هم موضوع كنار هم باشند؟  ه طوري كه كتابتوان چيد ب  كتاب رياضي را دور يك ميز مي۳ كتاب اصول و ۳ كتاب رياضي ۲به چند طريق ‐۱۳

  ۱(۳۶  ۲(۲۴  ۳(۱۴۴  ۴(۴۶  
  ها تقسيم شود كدام است؟  زيون  بين آني تلو۴ نفر انتخاب شوند و ۲ها دقيقاً  كه از بين آن  تعميركار تلويزيون دارد احتمال آن۴شهري ‐۱۴
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  ؟شود نمي بيان xي   به وسيلهy باشد در اين صورت چند درصد از تغييرات ۹ها برابر با   باشد و كواريانس آن۱۰ هر كدام y و xاگر واريانس ‐۱۵
  ۱(۱۹/۰  ۲(۸۱/۰  ۳(۹/۰  ۴(۹  

كه  اين مهره قرمز نيست احتمال اينكنيم  اي خارج مي ي قرمز وجود دارد به تصادف مهره  مهره۴ي سياه و   مهره۳ي سفيد و      مهره ۲اي    در جعبه ‐۱۶
  سياه باشد كدام است؟
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∑ و spxy=−100اگر ‐۱۷ =
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i
xi 15 باشد و=y 82 و =σx 7 و=σyي رگريسون چيست؟   باشد معادله  

  ۱(3552 +−= x/y  ۲(x//y 750251 +=  ۳(4051 /x/y +=  ۴(750251 /x/y +=  
  هاي مضاعف همان سري شود؟   تعداد ميانگينتر از  تا بيش۸ ساله ۴هاي متحرك  سري زماني بايد چند ساله باشد تا تعداد ميانگين‐۱۸

  ۱(۸  ۲(۱۰  ۳(۱۳  ۴(۷  
باشـد قيمـت كاالهـاي مربـوط در       مـي ۳/۱۴۸ها برابر  ي نسبت  ميانگين ساده با استفاده از روش۷۰ نسبت به سال ۷۱ها در سال     شاخص قيمت ‐۱۹

   چند ريال است؟۷۱ در سال aجدول داده شده است قيمت كاالي 

C  B  A  
  كاال

  قيمت
  لسا

۸۰  ۶۰  ۱۰۰  0P  ۱۳۷۰  
۱۰۰  ۱۲۰  x  1P  ۱۳۷۱  

  ۱(۱۲۰  ۲(۱۰۰  ۳(۲۰۰  ۴(۸۰  
72)  سـال ۴بـراي  ( بوده به صـورت  ۱۳۷۰ه پايان سال معادله خط روند درازمدت تعداد فروش يك فروشگاه در چند سال متوالي ك           ‐۲۰ +=′ xy 
   برابر با كدام گزينه است؟ ۷۲ آمار فروش اين فروشگاه در سال  برآورد،باشد مي

  ۱(۲  ۲(۱۷  ۳(۱۰  ۴(۴  
              رياضيات امور مالي

   بر شش قابل تقسيم است؟ 234a عدد aبه ازاء چه مقدار ‐۲۱
  ۱(۲  
  ۲(۱‐  
  ۳(۱+    
  صفر)۴  

 برابـر چهـارمي   و برابر اولي و سومي د    ۳ برابر دومي و چهارمي      ۳اشد كه سهم سومي      ريال طوري بين چهار نفر تقسيم شده ب        ۱۶۵۰۰۰اگر مبلغ   ‐۲۲
  باشد سهم دومي و چهارمي از اين مبلغ به ترتيب چند ريال است؟ 

  ۲۷۵۰۰ و ۳۷۵۰۰)۴  ۴۱۲۵۰ و ۳۷۰۰۰)۳  ۳۷۵۰۰ و ۴۱۲۵۰)۲  ۲۷۵۰۰ و ۴۱۲۵۰)۱  
 ريـال اسـت     ۴۵۰۰۰۰باشد محمود آورده نداشته است و سود حاصله           يان سال مي   ريال در پا   ۱۵۰۰۰۰ و سرمايه اكبر     ريال ۱۰۰۰۰۰ امينسرمايه  ‐۲۳

  قدر است؟  مبلغ سود امين چه
  ۱(۳۵۰۰۰۰  ۲(۲۰۰۰۰۰   ۳(۱۵۰۰۰۰  ۴(۳۰۰۰۰۰  

 خريـداري شـده تعـداد    ۶۳۰۰۰۰به اقساط ماهانـه بـه مبلـغ    % ۲۴ ريال بود با سود تضمين شده ۵۰۰۰۰۰يك دستگاه رايانه كه قيمت نقدي آن       ‐۲۴
  ساط و مبلغ هر قسط چه قدر است؟ اق

  ۲۵ و ۲۶۲۵۰)۴  ۲۴ و ۲۶۲۵۰)۳   ۲۵ و ۲۵۲۰)۲   ۲۵ و ۲۵۲۰۰)۱  
 ميليـون  ۵۰۰هاي دريافتني در پايان سـال   آن نقد و مابقي نسيه بوده و مانده حساب     % ۲۰ ميليون ريال است كه      ۱۰۰فروش سال جاري شركتي     ‐۲۵

  مانده حساب دريافتني به ترتيب كدام گزينه است؟ % ۳فروش نسيه و % ۵ فروش كل %۱۰الوصول بر مبناي  ريال بوده ذخيره مطالبات مشكوك
  ۶ و ۱۰ و ۲۰)۴  ۱۰ و ۴ و ۱۵)۳   ۳ و ۵ و ۱۰)۲  ۱۵ و ۲۵ و ۵۰)۱  

در سـال  % ۲۰ خريداري شده است استهالك آن به روش مانده نزولـي بـا نـرخ               ۷۱ ميليون ريال در ابتداي سال       ۱۵۰يك دستگاه پرس به مبلغ      ‐۲۶
 ميليون فروخته شد سود و ۶۰ اتومبيل به مبلغ   ۷۵در پايان سال    . شود   ميليون ريال بابت آن هزينه مي      ۵/۱۲ مبلغ   ۷۵شود در ابتداي سال       محاسبه مي 

  زيان حاصل از فروش اتومبيل كدام است؟ 
    زيان۱۱۴۴۰)۴   سود ۱۱۴۴۰)۳   ميليون سود۱۰)۲   ميليون زيان ۱۰)۱  

 ريـال  ۱۰۸۰۰۰۰۰ سال اسـتفاده  ۲ ريال است و استهالك انباشته آن پس از         ۲۰۰۰۰۰۰ سال عمر مفيد     ۵ پس از طي     ارزش اسقاط يك اتومبيل   ‐۲۷
  )روش استهالك مجموع سنوات (قدر است؟ يمت تمام شده اتومبيل چهاست ق

  ۱(۱۸۰۰۰۰۰۰  ۲(۲۰۰۰۰۰۰۰  ۳(۱۲۰۰۰۰۰۰  ۴(۱۰۸۰۰۰۰۰  
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 ٣

 متر ۲۰كند تا محيط كل زمين   هر طرف به يك اندازه كاهش پيدا بخواهيم اضالع زمين ازباشد اگر   متر مي۴۰يك زمين به شكل مربع با ضلع     ‐۲۸
  كم شود مقدار كاهش هر ضلع چند متر است؟ 

  ۱(۱۵  ۲(۲۰  ۳( ۵  ۴(۱۶  
 ريال باشـد  ۸۰د  ريال است اگر هزينه متغير يك واح۱۰۰۰۰ واحد و هزينه ثابت توليد كااليي ۵۰۰تعداد كاالي توليد شده براي نقطه سر به سر          ‐۲۹

  قيمت فروش هر واحد كاال چند ريال است؟ 
  ۱(۳۰۰  ۲(۸۰  ۳(۱۰۰  ۴(۲۵۰  

322ي هزينه كل و درآمد كل شركتي به ترتيب            رابطه‐۳۰ ++−= xxTC   523 و 2 −−= xxTR       است كـه در آن x    ي    نـشان دهنـده
  تعداد توليد است ميزان توليد كدام است؟ 

  ۱(۱  ۲(۲  ۳(۳  ۴(۴  

در دستگاه ‐۳۱
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  قدر است؟   چهy باشد مقدار ∆=3 به كمك دترمينان اگر 

  ۱(۳+  ۲(۳‐  ۳(۵‐  ۴(۵+  
   مجموع دو ماتريس زير را به دست آوريد؟ B و Aمجهوالت ‐۳۲
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  ۱(222=B 72 و=A  ۲(11=B 1 و−=A  ۳(11=B 72 و=A  ۴(7=B 22 و=A  
           حسابداري صنعتي

% ۲۵ها تغيير نكند ولي حجم توليد          سطح هزينه  ۸۹ر سال    ريال است اگر د    ۶۰۰۰ معادل   ۸۸هزينه متغير براي ساخت هر واحد محصول در سال          ‐۳۳
   چند ريال خواهد بود؟۸۹افزايش يابد هزينه متغير هر واحد در سال 

  ۱(۸۰۰۰  ۲(۷۵۰۰  ۳(۴۵۰۰  ۴(۶۰۰۰  
 ۸۰۰۰ده  ريال هزينه حمـل مـواد خريـداري شـ    ۱۰۰۰۰ ريال تخفيفات نقدي خريد مواد ۲۴۰۰۰ ريال، برگشت از خريد مواد    ۱۰۰۰۰۰خريد مواد   ‐۳۴

 و مواد مصرفي ۸۰۰۰۰ريال موجودي مواد پايان دوره 
4
   چند ريال است؟  دوره مواد پايان دوره، موجودي مواد اولي موجود1

  ۱(۲۶۰۰۰  ۲(۲۰۰۰۰  ۳(۱۰۰۰۰۰  ۴(۷۴۰۰۰  
 ريـال اسـت مقـدار    ۱۰۰۰۰ترين مقدار سفارش  هو با صرف% ۱۵ نرخ هزينه نگهداري ۵۰۰۰۰، بهاي خريد هر واحد   ۴۰۰۰۰هزينه هر بار سفارش     ‐۳۵

  مواد مورد نياز ساالنه چند ريال است؟ 
  ۱(۹۳۷۵۰۰۰  ۲(۱۰۰۰۰۰۰۰۰  ۳(۷۵۰۰۰۰۰  ۴(۷۵۰۰۰۰۰۰  

  : در دست است» الف«اطالعات زير در مورد ماده ‐۳۶
   ريال ۲۰۰ واحد في ۱۰ موجودي مواد ‐۱/۲
   ريال ۲۰مل هر واحد  ريال و هزينه ح۴۱۰۰ واحد به ارزش ۲۰ خريد مواد ‐۵/۲
   واحد ۲۲ صدور مواد به خط توليد ‐۱۰/۲

  ارزش مواد صادره به خط توليد به روش اولين صادره از اولين وارده چند ريال است؟ 
  ۱(۴۹۰۰  ۲(۴۷۰۰  ۳(۴۷۶۷  ۴(۴۴۶۰  

   ريال ثبت اين كسري چگونه است؟۸۵۰۰۰در صورت وجود كسري انبار در پايان دوره به مبلغ ‐۳۷
   بستانكار ۸۵۰۰۰ بدهكار ـ كنترل مواد ۸۵۰۰۰كاالي در جريان ساخت كنترل )۱  
   بستانكار۸۵۰۰۰ بدهكار ـ كسري و اضافات انبار ۸۵۰۰۰كنترل مواد )۲  
   بستانكار۸۵۰۰۰ بدهكار ـ كنترل كاالي در جريان ساخت ۸۵۰۰۰كنترل مواد )۳  
  كار  بستان۸۵۰۰۰ بدهكار ـ كنترل مواد ۸۵۰۰۰كسري و اضافات انبار )۴  

 واحـد اسـت و نـرخ        ۴ ريال است و اضافه توليد نامبرده        ۱۲۰۰ واحد محصول بر اساس طرح تشويقي        ۱۶دستمزد استحقاقي كارگري براي توليد      ‐۳۸
   ريال است براي ساخت هر واحد محصول در حد استاندارد چند دقيقه وقت الزم است و نرخ پايه دستمزد چند ريال است؟ ۷۵كاري  پارچه

   ريال۹۰۰ دقيقه و ۶)۴   ريال ۱۲۰۰ دقيقه و ۴)۳   ريال ۹۰۰ دقيقه و ۵)۲   ريال۱۲۰۰قه و  دقي۱۰)۱  
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 ٤

   ريال است دستمزد ناخالص چند ريال است؟۹۶۰۰۰۰هاي اجتماعي   بيمهههزين‐۳۹
  ۱(۴۸۰۰۰۰۰   ۲(۴۱۷۰۰۰۰  ۳(۳۲۰۰۰۰۰  ۴(۱۲۰۰۰۰۰  

  هاي يك ساعت نوبت كاري برابر است؟  العاده يك از فوق  كدام ريال، با۹۰۰۰كاري با نرخ دستمزد عادي  العاده يك ساعت شب فوق‐۴۰
  ۳۰۰۰۰صبح و عصر با نرخ )۲    ۱۵۰۰۰صبح و شب با نرخ )۱  
  ۲۱۰۰۰صبح و عصر و شب با نرخ )۴    ۱۸۰۰۰۰عصر و شب بانرخ )۳  

  ؟دهد نمي افزايش شود ولي حقوق و  دستمزد پرداختني را ز اقالم زير به حقوق و دستمزد كارگران اضافه ميايك  كدام‐۴۱
  كاري العاده شب فوق)۴  العاده ايام تعطيل فوق)۳  حقوق اوقات تلف شده )۲  حقوق ايام مرخصي )۱  

هـاي عمـومي كارخانـه بعـد از تـسهيم اوليـه بـراي دايـره توليـدي                 ريال و جمع هزينه    ۲۴۰۰۰۰۰۰اي در يك دوره       بهاي اوليه عملكرد كارخانه   ‐۴۲
  هاي ساخت برآوردي اين دوره چند ريال است؟   ريال، جمع هزينه۴۰۰۰۰۰۰ماتي  ريال و براي دواير خد۵۰۰۰۰۰۰
  ۱(۲۹۰۰۰۰۰۰  ۲(۲۴۰۰۰۰۰۰   ۳(۳۳۰۰۰۰۰۰  ۴(۲۸۰۰۰۰۰۰  

  ب سربار كدام است؟ه، ثبت بستن حساب كسر يا اضافه جذ ريال بود۶۹۹۰۰۰۰ ريال و سربار جذب شده ۷۰۰۰۰۰۰سربار واقعي كارخانه ‐۴۳
  بستانكار  ۱۰۰۰۰ بدهكار ـ كسر جذب سربار ۱۰۰۰۰ فروش رفته ام شده كااليمقيمت ت)۱  
   بستانكار ۱۰۰۰۰ بدهكار ـ سربار ساخت ۱۰۰۰۰كسر جذب سربار )۲  
   بستانكار ۱۰۰۰۰ بدهكار ـ اضافه جذب سربار ۱۰۰۰۰سربار ساخت )۳  
   بستانكار۱۰۰۰۰ بدهكار ـ كسر جذب سربار ۱۰۰۰۰موجودي كاالي اول دوره )۴  

  گيرد؟  بندي قرار مي بندي سربار هزينه حقوق مديران كارخانه در كدام طبقه در طبقه‐۴۴
  سربار ثابت و غيرمستقيم )۴   و مستقيم متغيرسربار )۳  سربار متغير و غيرمستقيم )۲  سربار ثابت و مستقيم)۱  

           ها حسابداري شركت
  ؟شود نميدهنده شركت  كدام مورد شامل عناصر تشكيل‐۴۵

  طرز تقسيم سود و زيان)۴  هاي نقد و غيرنقد  آورده)۳  تعدد شركا )۲  ي شركت ماهيت حقيق)۱  
  . شود مي. . . . . . . تر از ارزش دفتري ارزيابي نشود حساب  زيان تجديد ارزيابي زماني كه دارايي به قيمتي كم‐۴۶

  نكارتقسيم سود بستا)۴  جاري شركا بستانكار )۳  جاري شركا بدهكار)۲  تقسيم سود بدهكار )۱  

 ريال شركاي شركت تضامني هستند و به طور مساوي،      ۶۰۰۰۰۰۰محمد و مسعود با سرمايه هر يك        ‐۴۷
2
مهـرداد در تـاريخ   . انـد  ر سـود سـهيم  د 1

 سـود محمـد و   سود شركت سهيم شد بعد از ورود مهرداد سرمايه وي چنـد ريـال و سـهم   % ۲۰ ريال در ۳۰۰۰۰۰۰ با سرمايه نقدي معادل      ۲۰/۶/۸۵
  مسعود چند درصد است؟

  %۲۰ و ۳۰۰۰۰۰۰)۴  %۴۰ و ۳۰۰۰۰۰۰)۳  % ۲۰ و ۹۰۰۰۰۰۰)۲   %۴۰ و ۹۰۰۰۰۰۰)۱  
 ريال بوده كه وي طي توافقي با دريافت يك ۲۷۰۰۰۰۰اند، سرمايه فاطمه  مريم، سيمين و فاطمه به طور مساوي در يك شركت تضامني شريك‐۴۸

  يابد؟  كت خارج شده با توجه به اين رويداد سرمايه هر يك از شركاي موجود چند ريال كاهش مي ريال از شر۳۶۰۰۰۰۰برگ چك به مبلغ 
  ۱(۳۰۰۰۰۰  ۲(۹۰۰۰۰۰  ۳(۴۵۰۰۰۰  ۴(۱۸۰۰۰۰۰  

 ريال كه اين دارايي در زمان ۴۵۰۰۰۰۰ و استهالك انباشته ۱۸۰۰۰۰۰اطالعات مربوط به آپارتمان شركت در زمان انحالل طبق مانده دفتر كل      ‐۴۹
 ريال را تقبل نمود ثبت رويـداد فـوق      ۷۵۰۰۰۰۰ ريال نقد و بدهي شركت به ميزان         ۶۰۰۰۰۰۰ ريال فروخته شد كه خريدار       ۱۳۵۰۰۰۰۰ل مبلغ   انحال

  به شرح كدام گزينه است؟ 
   بستانكار۱۳۵۰۰۰۰۰ بدهكار ـ حساب تصفيه ۳۰۰۰۰۰۰ حساب پرداختني ۶۰۰۰۰۰۰ صندوق ۴۵۰۰۰۰۰استهالك انباشته )۱  
   بستانكار ۱۴۰۰۰۰۰۰ بدهكار ـ آپارتمان ۷۵۰۰۰۰۰ حساب پرداختني ۶۵۰۰۰۰۰صندوق )۲  
   بستانكار ۱۳۵۰۰۰۰۰ بدهكار ـ آپارتمان ۳۰۰۰۰۰۰ زيان ۴۵۰۰۰۰۰ استهالك انباشته ۶۰۰۰۰۰۰صندوق )۳  
   بستانكار ۱۳۵۰۰۰۰۰ بدهكار ـ حساب تصفيه ـ ۷۵۰۰۰۰۰ حساب پرداختني ۶۰۰۰۰۰۰صندوق )۴  

  سهامي شامل كدام موارد هستند؟ هاي  سرمايه شركت‐۵۰
  اند سرمايه پرداخت شده مبلغي كه سهامداران واريز كرده)۲  كل سرمايه تعيين شده% ۲۰پرداخت )۱  
  داران و سرمايه تعهدشده شده توسط سهام سرمايه پرداخت)۴  التفاوت مبلغ اسمي و مبلغ واريزشده  سرمايه تعهد شده مابه)۳  

 ريال اين قلم هزينه تحت چه سرفـصلي و در كـدام بـخش صـورتهاي                 ۸۰۰۰۰۰سهامي براي تشكيل شركت مبلغ      المشاوره حقوقي شركت      حق‐۵۱
  شود؟  مالي نمايش داده مي

  دارائي جاري در ترازنامه )۲  هاي عملياتي در صورت سود و زيان  هزينه)۱  
  هزينه متفرقه درصورت سود و زيان )۴  هاي نامشهود در ترازنامه دارائي)۳  



 ــــــــــــــ كشوري ـ حسابداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمين دوره مسابقات علمي عملي ــ

 ٥

  : تي از اطالعات شركت سهامي مهتاب به شرح زير استقسم‐۵۲
 ريـال  ۲۵۰۰۰۰۰۰حساب پرداختني )  ريالي۱۰۰۰۰ سهم ۱۲۰۰۰( سهام عادي ۱۰۰۰۰۰۰هاي تأسيس      هزينه ۸۰۰۰۰۰۰۰ ساختمان   ۲۰۰۰۰۰۰۰اثاثه  

 و اندوختـه  ۴۵۰۰۰۰۰سـهام ممتـاز   ف ر صـ  ۲۰۰۰۰۰۰ ريال زيان انباشته     ۴۰۰۰۰۰۰كسر سهام عادي    %) ۳۵ ريالي   ۲۰۰۰۰ سهم   ۴۰۰۰(سهام ممتاز   
   ريال حقوق صاحبان سهام چند ميليون ريال است؟ ۲۰۰۰۰۰احتياطي 

  ۱(۱۹۸۷۰۰۰۰۰  ۲(۲۰۴۰۰۰۰۰۰  ۳(۱۹۶۵۰۰۰۰۰  ۴(۱۹۸۵۰۰۰۰۰  

اعضاي شركت تعاوني ‐۵۳
3
  كدام گزينه صحيح است؟ داران و سرمايه  اند در رابطه با تعهد سهام  سهام را به حساب بانكي واريز كرده2

  ۳۰۰۰۰۰۰۰ ـ سرمايه ۲۰۰۰۰۰۰۰داران  تعهد سهام)۲  ۳۰۰۰۰۰۰۰ ـ سرمايه ۱۰۰۰۰۰۰۰داران  تعهد سهام)۱  
  ۳۰۰۰۰۰۰۰ ـ سرمايه ۱۵۰۰۰۰۰۰داران  تعهد سهام)۴  ۱۵۰۰۰۰۰۰ ـ سرمايه ۷۵۰۰۰۰۰داران  تعهد سهام)۳  

 نفـر از  ۴ سال بعـد از تأسـيس   ۴ ريالي، تأسيس شده است ۲۰۰۰۰ سهم ۴۰۰۰م به  ريالي منقس  ۸۰۰۰۰۰۰۰شركت تعاوني فرهنگيان با سرمايه      ‐۵۴
 ريال ارزيابي ۱۴۰۰۰۰۰۰۰هاي شركت   و بدهي۳۲۰۰۰۰۰۰۰هاي شركت   سهم داشتند از شركت خارج شدند در اين زمان دارايي۴اعضا كه هر كدام   

  شده است براي ثبت تجديد ارزيابي كدام گزينه صحيح است؟ 
   بدهكار ۴۰۰۰۰۰تجديد ارزيابي  )۲     بدهكار۷۲۰۰۰۰سرمايه )۱  
   بستانكار ۷۲۰۰۰۰تجديد ارزيابي )۴   بستانكار ۳۲۰۰۰۰موجودي نقد )۳  

           ۲ و ۱اصول حسابداري

   معادله حسابداري دارد؟ روصول مطالبات ناشي از ارائه خدمت به طور نسيه چه تأثيري ب‐۵۵
  . يابد دارايي افزايش، سرمايه افزايش مي)۲  . كند دارايي، بدهي، سرمايه تغيير نمي)۱  
  . يابد دارايي و سرمايه افزايش، بدهي كاهش مي)۴  . يابد دارايي كاهش، سرمايه افزايش مي)۳  

   ريال اثاثه بابت تسويه بستانكاران ارسال شود طرف بدهكار اين معامله كدام است؟۲۰۰۰۰۰۰چنانچه مقدار ‐۵۶
  صندوق )۴  حساب دريافتني )۳  حساب پرداختني )۲  اثاثه)۱  

  ؟نيستكدام گزينه در مورد دفتر معين صحيح ‐۵۷
  . هاي دفتر كل هستند هاي مكمل برخي از حساب مجموعه حساب)۱  
  . توان براي يك حساب دفتر كل چندين حساب معين ايجاد كرد در صورت لزوم مي)۲  
  . شود دفتر معين مستقيماً از روي سند حسابداري نوشته مي)۳  
  . شود دفتر معين از روي دفتر كل تنظيم مي)۴  

% ۴۰ ريـال، موجـودي ملزومـات مـصرف نـشده      ۱۲۰۰۰۰ و ملزومات خريداري شـده طـي دوره   ۶۰۰۰۰۰مانده حساب ملزومات در ابتداي دوره      ‐۵۸
  باشد نمايش ملزومات در ترازنامه پايان دوره كدام است؟  مي

  ۱(۲۸۸۰۰۰  ۲(۷۲۰۰۰۰  ۳(۴۳۲۰۰۰  ۴(۲۴۰۰۰۰  
  :  توجه به اطالعات زيربا‐۵۹

چـه سـود       ريال چنان  ۴۴۰۰۰۰ فروش كاال    ۱۴۰۰۰۰ ريال و موجودي كاالي ابتداي دوره        ۴۰۰۰۰ ريال تخفيفات نقدي فروش      ۲۸۰۰۰۰خريد خالص   
  فروش خالص باشد، ارزش موجودي كاالي پايان دوره چند ريال است؟ % ۴۰ناخالص 

  ۱(۱۳۲۰۰۰  ۲(۱۲۸۰۰۰  ۳(۱۱۲۰۰۰  ۴(۱۵۲۰۰۰  
 ريال و چك صادره پرداخـت بـدهي   ۱۲۰۰۰۰۰ ريال است اگر مانده حساب بانك طبق دفاتر مؤسسه ۱۰۰۰۰۰۰ده واقعي بانك در پايان دوره  مان‐۶۰

  . هستند. . . . . . . و . . . . . . حساب ارسالي به ترتيب  چك و موجود بانك طبق صورت  ريال، برداشت صدور دسته۴۰۰۰۰۰
  ۱۴۰۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰۰)۴  ۴۰۰۰۰۰ و ۶۰۰۰۰۰)۳  ۲۰۰۰۰۰ و ۴۰۰۰۰۰)۲  ۱۴۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰)۱  

، وام بلندمـدت    %۵ سه ساله سود ساالنه      ۴۰۰۰۰۰۰۰اوراق قرضه بلندمدت    ) ذخيره% ۱۰با در نظر گرفتن      (۲۴۰۰۰۰۰مانده بدهكاران پايان دوره     ‐۶۱
  يالت خالص بدهكاران چند ريال است؟  بستانكار بوده بعد از انجام تعد۴۰۰۰۰. م.و ذخيره م% ۱۲ ده ساله با كارمزد ۲۰۰۰۰۰۰۰
  ۱(۲۳۶۰۰۰۰  ۲(۲۱۶۰۰۰۰  ۳(۲۲۰۰۰۰۰  ۴(۲۱۲۰۰۰۰  

 ريال طي دريافت چك ۱۱۴۰۰۰۰۰ مبلغ ۱/۷/۸۸ كه در تاريخ ۴۸۰۰۰۰۰ و ۱۳۶۰۰۰۰۰مانده ابتداي دوره اثاثه و استهالك انباشته آن به ترتيب          ‐۶۲
  )فتريدارزش % ۸نرخ استهالك (رسد سود يا زيان حاصل از فروش چند ريال است؟  به فروش مي

   زيان فروش۱۳۰۴۰۰۰)۴   سود فروش ۲۶۰۰۰۰۰)۳   زيان فروش ۱۴۹۶۰۰۰)۲   سود فروش ۲۹۵۲۰۰۰)۱  
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 ٦

 طبق برگ تـشخيص  ۸۷ ماليات سال    ۱۴/۹/۸۸ پرداخت شد  ۸۷ ماليات سال    ۱۳/۴/۸۸ريال برآورد شد و در تاريخ        ۷۵۰۰۰۰ مبلغ   ۸۷ماليات سال   ‐۶۳
 بابـت  ۸۸ ريال برآورد شد ثبت الزم در پايان سـال      ۹۰۰۰۰۰ مبلغ   ۸۸ ماليات سال    ۲۹/۱۲/۸۸ مفاصا حساب شد در تاريخ        كه با دارايي   ريال ۸۱۰۰۰۰

  برآورد ماليات كدام گزينه است؟ 
  ۸۴۰۰۰۰ ـ ذخيره ماليات بر درآمد ۸۴۰۰۰۰هزينه ماليات بر درآمد )۱  
  ۹۰۰۰۰۰ ـ ذخيره ماليات بر درآمد ۹۰۰۰۰۰هزينه ماليات بر درآمد )۲  
  ۸۴۰۰۰۰ ـ ذخيره ماليات بر درآمد ۸۴۰۰۰۰خالصه سود و زيان )۳  
    ۹۶۰۰۰۰ ـ ذخيره ماليات بر درآمد ۹۶۰۰۰۰خالصه سود و زيان )۴  

مبلـغ  ) خريـد خـارجي  (دهد كه نامبرده بابت ترخيص كاالهاي وارداتي از كشور آلمان  گردان شركت ماهان نشان مي     اسناد و مدارك مثبته تنخواه    ‐۶۴
  نموده ثبت بدهكار اين رويداد در دفاتر موسسه ماهان به كدام صورت است؟  ريال پرداخت ۲۰۰۰۰۰۰
  ۲۰۰۰۰۰۰تنخواه گردان )۴  ۲۰۰۰۰۰۰هاي ترخيص  هزينه)۳  ۲۰۰۰۰۰۰خريد كاال )۲   ۲۰۰۰۰۰۰اعتبارات اسنادي )۱  

           امور عمومي بازرگاني

  گاني است؟ ي اقتصادي اروپا كدام نمونه از انواع بازر جامعه‐۶۵
  خصوصي)۴   اي منطقه)۳  خارجي )۲   داخلي)۱  

  ي كدام گزينه است؟  هرگاه صاحبان سهام چند شركت عظيم، سهام خود را به يك شركت مستقل عظيم واگذار كنند، مشخصه‐۶۶
  بازار انحصاري )۴  هلدينگ)۳   تراست)۲   كارتل)۱  

  دهد؟  را كاهش ميفعاليت در بورس كاال كدام نارسائي در داد و ستد كاال‐۶۷
  فروش سهام )۴  گذاري صندوق سرمايه)۳  خريد سهام )۲  نرخ تورم )۱  

  . است. . . . . . . ايجاد تفاهم در ارتباطات يكي از فوايد ‐۶۸
  حمل و نقل)۴   استاندارد)۳  بورس كاال )۲   داري بانك)۱  

  شود؟ بيني مي ها در بودجه ساالنه دولت پيش ي كدام بانك بودجه‐۶۹
  اي توسعه)۴  تخصصي)۳  تجاري )۲  أمين سرمايهت)۱  

  عهده دارند؟ تري از حمل و نقل، در موارد خاص را به ها حجم كم  حمل و نقلكدام گروه از‐۷۰
  با هواپيما)۴  با نوارهاي نقاله )۳  دوي  درجه)۲   يكي  درجه)۱  

  هاي بازرگاني خطر نوع سوم كدام است؟ در فعاليت‐۷۱
  پايين آوردن قيمت از جانب رقبا )۲   مطالبات الوصول ماندن قسمتي از)۱  
  سوزي موجودي انبار  آتش)۴    ها  تنزل عمومي قيمت)۳  

  . تبديل شد. . . . . .  به بعد، بازاريابي به صورت ۱۹۶۰از سال ‐۷۲
  نومشتري )۴  راهبردي )۳  گرا محصول)۲  گرا مشتري)۱  

  شود؟ كند اصطالحاً چه ناميده مي حقي كه دولت براي ورود كاال به اشخاص ديگر واگذار مي‐۷۳
  حقوق گمركي )۴  سود بر ارزش افزوده )۳  سود بازرگاني )۲  درآمد ارزي)۱  

  در كدام قرارداد فروشنده موظف است به هزينه خود كاال را بيمه و تا مقصد حمل كند؟ ‐۷۴
  ۱(CIP  ۲(FOB  ۳(CFF  ۴(CIF  

          سازمان و مديريت

   مكتب است؟  ي كدام ورن مشخصهمطالعات هاث‐۷۵
  روابط انساني )۴  گرا مديريت نظام)۳  كالسيك)۲  علمي)۱  

  دهد؟  نمودار زير سطوح سازماني با چه حيطه نظارتي را نشان مي‐۷۶
  محدود)۱  
    وسيع)۲  
  شخصم)۳  
  افقي)۴  

  باشد؟  ريزي مي ي كدام برنامه بحث اشتغال يا ارتقاي سطح زندگي افراد جامعه از مشخصه‐۷۷
  ها  در سطح طرح)۴   كالن ملي)۳  كوتاه مدت )۲   اي منطقه)۱  

 مدير عامل
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  هاي معين، تعريف كدام گزينه است؟ توانايي ترغيب ديگران به كوشش مشتاقانه جهت رسيدن به هدف‐۷۸
  مبناي قدرت رهبري )۴  سبك رهبري )۳  تعريف رهبري )۲  ماهيت رهبري)۱  

  ي مقننه قرار دارد؟ ي دولتي زير نظر قوه كدام مؤسسه‐۷۹
  سازمان حفاظت محيط زيست)۴   ديوان محاسبات كشور)۳  سازمان انرژي اتمي )۲   مان حسابرسيساز)۱  

  ترين كار چه كسي است؟ بندي انجام كار حسابرسي مهم در سازمان حسابرسي بودجه زمان‐۸۰
  بازرس)۴  سرپرست)۳  شركا)۲  مدير )۱  
            ۲رياضي 

۸۱‐  


