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  1390 اسفند–مرحله استانی 
 )اجرای هماهنگ کشوری(

  :رشته تئوری دروس تخصصی های آزمون سئوال

  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  

  دقیقه 90: زمان پاسخگویی                    90: تعداد سئوال                           03/12/1390   : تاریخ برگزاری 
  

  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می: 1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  مواد آزمون و تعداد سئوال
  تا شماره  از شماره  تعداد سئوال  مواد آزمون

  20  1  20  2و  1مفاهیم وروشهای آماری 

  32  21  12  ریاضیات امور مالی 

  44  33  12  )مقدماتی(حسابداری صنعتی 

  54  45  10  حسابداری شرکتها

  64  55  10   2و  1اصول حسابداری 

  74  65  10  امور عمومی و بازرگانی 

  80  75  6  سازمان مدیریت

  90  81  10  2ریاضی 
  
  
  
  

 حسابداری



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

  1مفا هیم و روشهای آماری  
2در عبارت  - 1
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2 )(شد حاصلبا 54 nb + کدام   

 است؟

1 (8                      2 (9                                  3 (11                          4 (17   
  
)(minدر صورتی که حاصل 55و  74و  41و  33و  62در داده های  -2 2
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i
i  مقدار عددa کدام می تو ا ند باشد ؟ 

1 (41                          2 (55                        3 (62                      4 (53  
  

  کدام است ؟ U.محاسبه شده است  U+90میانگین داده ها با توزیع تجمعی زیر به صورت    - 3    
  نشان دسته  72  78  84  90  96 102
  فراوانی تجمعی   3  9  14  22  29  35

1 (1./-                         2  (2./ -                        3  (1                            ./4 (3 ./  
  
برابر با   iF=4و iFC=9و  2مشا هده در جدول توزیع فراوانی با فاصله طبقات برابر با  16چنانچه میانه  -4
  باشد حد پایین طبقه میانه دار کدام است ؟ 5/13
1  (12                        2 (11                           3 (10                       4 (9   
  
123اگر انحراف معیار داده های  -5 ,,,..., xxxxn   ه ها باشد میانگین داده های   دو برابر ضریب تغییرات داد
)12(),12(),12),...(12( 123 +−+−+−+− xxxxn کدام  است ؟  
1 (2-                         2 (5                              ./3 (2                        4 (3-  
  
باشد حاصل عبارت  3و انحراف معیار  4و میانگین برابر با  1250اگر مجموع مجذورات داده های آماری برابر با  -6
2)( xxi   کدام است؟ ∑−
1  (450                   2 (500                                 3 (650                    4 (250   
  
در صد اضافه شود انحراف معیار جدید کدام  30باشد و به هر یک از داده ها  16اگر واریانس چند داده آماری  - 7

  است؟
1 (4                            2 (2/5                             3 (3/4                         4 (09/4   
  
در صورتیکه عددهای کوچکتر از چارک اول وبزرگتر   10و  4و  -6و  1و  3و 5و8و35و12در داده های آماری  -8 

  از چارک سوم حذف شوند  متو سط انحراف از میانگین داده های باقیمانده کدام است؟
1 (4                      2 (6/3                                3 (3                                 4 (4/2   



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان دهمینیاز

انحرافات از میانگین برابر با  2ومجموع توان  48انحرافات از میانگین برابر با  3و مجموع توان  n=10در صورتیکه -9
  باشد ضریب چولگی چند درصد است ؟ 40
     1   (80                                                    2 (70                                     3 (60                                  4(55  

  
  کو واریانس چقدر است ؟  yو   xدر توزیع احتمال مشترک  -  10    
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  2مفا هیم وروشهای آماری 

  
  با حروف کلمه حسابدار چند رمز عبور سه حرفی می توان ساخت ؟ -11

1 (135                2 (120                     3 (216                            4 (135    
  

22433     حاصل عبارت  -12 =+CP nn  می باشد حاصل عبارت      cc n

nn

11   کدام است ؟       +−
1 (20                       2 (18                    3 (22                      4 (16   
  

ل در هر جعبه قداد به شرطی که حداجعبه قرار  3مهره سفبد یکسان را در داخل  8به چند طریق می توان  -13
  یک مهره قرار گیرد ؟

1 (C2

7
                        2(C5

8
                        3 (C3

5
                  4 (C5

9
  

  
زن با هم خواهر وبرادر هستند  2مرد و  3ی می کنند که از بین آنها مرد در یک محل زندگ 10دوازده زن و  -14

  این افراد به چند طریق می توانند با هم ازدواج کنند ؟
1 (120                       2 (115                       3 (114                        6 (110   
  

  :بار برابر است با  6ه تعداد پیشامد های تصا دفی حاصل از پرتاب یک سک - 15
1 (64                        2 (62                       3 (32                               4 (12   
  

                    کامپیوتر از این محموله انتخاب  5اگر ،  تائی خراب است 12سه کامپیوتر از کامپیوترهای یک محموله  -16
                                                                                                                                کامپیو تر آن خراب است ؟ 2 حد اقل ی  شود با جه احتمال
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برابر با  " الف " احتمال اصابت موشکی به هدف  -   17 
5
و احتمال اصابت آن به هدف ب برابر با  2

3
است  احتمال  1

  اصابت کند در صورتیکه بدانیم به هدف الف اصابت نکرده است ؟  "ب"  اینکه موشک به هدف
1 (
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5  

  
  این شخص چند است؟ BMI   سانتیمتر قد داشته باشد 180کیلوگرم وزن و  81اگر شخصی  - 18

1 (5/22                      2 (25                            3 (45                              4 (22/22   
  

30    عاتبا توجه به اطال - 19
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  ضریب همبستگی بین دو متغیر کدام است ؟
1(58                        ./       2 (65           ./                3 (55   ./                        4 (45./  
  

),(7.2اگر  - 20 =yxCOV  3و== yx δδ 20و=Υ=Χ   باشد مقدار پیش بینیΧ  17به ازای=Υ کدام است ؟  
1(10                                2 (11                               3 (14                                 4 (15   
  

 سواالت درس ریاضیات امور مالی
 

  :برابر است با  4و 8بر عدد 12345678تفاوت باقی مانده تقسیم عدد -21
   5 - 4                         4  - 3                 2 -2          صفر         - 1

    
برابر کل دارایها است  3ریال می باشد فروش شرکت  2400000و/ 18ژه وارزش ویژه به ترتیب بازده ارزش وی - 22

  :ریال می باشد بازده فروش جند درصد است  1600000و جمع بدهی های موسسه معادل 
1 -    4/2                    2-    4                3- 6/3                      4-  6/4   
  

یال شد در صورتی که بخواهیم این  36000نفر تقسیم کردیم سهم نفر سوم برابر  3بین  4و3و1نسبت  مبلغی را به-  23
  :بین انها تقسیم کنیم سهم نفر دوم چقدر می شود  3و2و1مبلغ را  به نسبت 

1  - 24000             2- 12000               3- 27000                   4- 36000   
  

ریال در صورتی که تفاوت بازده فروش  و بازده  350000ریال و ارزش ویژه  300000 در موسسه ای فروش - 24
  : درصد باشد سود موسسه کدام است  8ارزش  ویژه  

         1 - 230000                         2- 207000                        3- 168000                         4- 152000  
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در  20ریال است اگر نرخ سود تضمین شده  55800ریال و قیمت اقسا ط ان  54000دی ماشین آال تی قیمت نق - 25
  : تعداد اقساط و مبلغ هر قسط کدام است   ، صد باشد

   18600و 3 -4                   13950و  4 - 3                     11160و  5 -2                      27900و 2   -  1
 

ریال و ارزش اسقاط ان  5000000التی را که قیمت تمام شده ان آماشین  30/9/88وسسه ی خلیج در تاریخ م -26
سال و روش محاسبه استهالک  مجمو ع سنوا ت می با شد  5ریال بود خریداری نمود عمر مفید این ماشین  500000

 : به ترتیب چقدر است  89وسال  88هزینه استهالک در سال

          1200000و 1500000 -3                               1200000و1500000 - 1
  1425000و 375000 -4                                              1200000و 375000  -2 

 
  : درصدپرداخت شده به روش قسط السنین عادی چقدر است  3سال با نرخ سود  4ریالی که در  500ارزش نهایی اقساط-27

1  - 2091                                     3- 2150                        
  2- 2154                 4- 2190   
  

ریال   400ریال هزینه متغیر هر واحد کاال  120000واحد و هزینه ثابت روزانه  3000تولید روزانه کارگاهی -28
ریال کسب  51000موسسه بخواهد سودی معادل ریال در یافت نمایم اگر  105000واحد  150چنانچه به ازای فروش 

  :کند چند واحد بیشتر از نقطه سر به سر باید تولید و به فروش برساند 
1 - 80                            2- 100                              3- 150                         4- 170   
  

 600ریال در صورتی که تولید در نقطه سر به سر  10تغیر هر واحد ان و هزینه م 1800هزینه ثابت تولید کاالیی - 29
  ریال سود می باشد..............ریال فروش و ......... واحد موسسه دارای       750واحد در تولید 

  350و 6800 -4                   360و 9750 -3                 540و  4050 -2                 450و   9750 - 1
 

برابر مساحت  4متر مربع است تصمیم به افزایش مساحت ان به میزان  314مساحت یک میدان دایر ه ای  شکل -30
  :فعلی با حفظ شکل آن گر فته شده است شعا ع میدان چند متر باید افزایش یابد 

1 - 8                                   2- 10                           3- 12                   4 - 4/13  
  

می باشد تعداد تو  TR=30x-x2و رابطه درامد کل ان شر کت  TC=3x2+20x-50رابطه هزینه کل شرکتی  -31
  :لید در نقطه سر به سر کدام است 

1 - 5/2                                2- 4                                 3 - 5                      4- 6  
میلیون ریال در امد داشته باشد  3می باشد اگر شرکت بخواهد  Y=3X2+6X-6رابطه درآمد  کل شرکتی -32

  :تعداد تولید کدام است
1 - 1                       2- 3      3 - 4      4-  5   
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  حسابداری صنعتی       
  

  .می نامند............ پیش بینی هزینه های تولید  برا ی یک دوره معین را  -33
  همه موارد ) 4بودجه بندی                    ) 3بها یابی                     ) 2برنامه ریزی                ) 1
  

 ریال و بهای اولیه دو برابر بهای تبدیل است و سربار بر اساس 000,700در شرکت یاس جمع هزینه های تولید  -34
  ولیه چند ریال است ؟هزینه مواد ا.مستقیم جذب می شود دستمزد    50٪

1 (000,200                             2 (000,300                 3 (000,250                       4 (000,400  
  

کیلو مواد خام  2به    الف   واحد می باشد و برای ساخت هر واحد کاالی 84000   الف  ر شرکت فروش کاالید  -35
                                                                                                  .آلفا نیاز می باشد 

  د مواد طی دوره چند کیلوگرم می باشد؟با فرض عدم موجودی کاالی در جریان ساخت ، خری
1 (000,166                     2 (000,170                      3 (000,178                      4 (000,186   
  

درصد مواد  25نرخ جذب سربار. ریال است  000,800ریال و بهای اولیه  000,500در شرکتی هزینه تبدیل  -36
  ه دستمزد مستقیم چند هزار ریال است ؟هزین. مستقیم است

1 (400                               2 (300                                  3 (200                        4 (100   
  

سربار . ریال می باشد  125000واحد  1250ریال و در سطح تولید  120000واحد هزینه کل  1000در سطح تولید -37
  کل برابر است با ؟ ثابت

1  (000,70                        
2 (000,100                              
3 (000,80                  

 4 (000,60   
  

اگر .برابر موجودی در جریان ساخت اول دوره است  3برابر دستمزد مستقیم و  4هزینه های ساخت طی دوره - 38
ریال باشد  000,3200و  000,600دوره و بهای تمام شده کاالی ساخته شده به ترتیب موجودی در جریان ساخت پایان 

  درصد دستمزد مستقیم باشد مواد مستقیم مصرفی چند ریال است؟ 60و سربار ساخت 
1 (000,1710                          2 (1527600                3 (000,1540                 4 (000,1620   
  

واحد کلیه مواد مورد نیاز  920واحد ، حداکثر موجودی  16تا  12روز و مصرف روزانه  12تا 8مدت وصول مواد    -39
  سفارش خریداری شده است ؟ 5چند واحد بوده که طی 

1 (4600                      2 (4504                     3 (4120                             4 (4696   
  

  پایان دوره   اول دوره  شرح
  واحد  48000  واحد 44000  الف ) محصول(کاال 

  کیلوگرم 110000   کیلو گرم   100000   ماده خام آلفا 
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کیلو  700خرید   28/8/80ریال،  40500ریال به ارزش  45به نرخ  20/8/80نچه موجودی مواد در تاریخ چنا -40
کیلو از مواد  10مقدار  29/8/80ریال بابت هزینه حمل آن، در تاریخ  2100ریال و پرداخت  43گرم به نرخ هر واحد 

نرخ موجودی کاال به . ار برگشت داده شده استریال به انب 44به تولید به نرخ هر واحد  23/8/80صادره در تاریخ 
  روش میانگین موزون متحرک چقدر است؟

1 (33/43                       2 (44                        3 (45                       4 (42/45   
  

ریال  می  1908000با ریال برابر  000,30دستمزد استحقاقی کارگری در مدت یک هفته با نرخ دستمزد ساعتی   -41
  باشد چه مبلغی از حقوق ودستمزد وی به حساب کنترل سربار ساخت منظور می شود ؟

1 (000,908                           2 (000,788                          3 (235200                         4 (000,168   
  

ساعت از کار عادی خود را در فاصله  8داده است این کارگر  ساعت کار انجام 52کارگری در مدت یک هفته  - 42
  صبح انجام داده در صورتیکه حساب کنترل سربار ساخت از بابت تسهیم حقوق 6شب تا  22زمانی 

  چه مبلغی به حساب کنترل کاالی در جریان ساخت منظور شده است؟. ریال بدهکار شده باشد  152916ود ستمزد  
  1 (1232527                 2 (1325272                    3 (1121384                    4 (1647853   
  

  .است......... مانده حساب دستمزد ایام مرخصی در صورتیکه به طور صحیح بر آورد شود نشان دهنده  -43
  نترل سربار سهم ک) 2سهم کاالی در جریان ساخت                                             ) 1

  ذخیره دستمزد ایام مرخصی پرداخت شده ) 4طلب کارکنان بابت مرخصی استفاده نشده               ) 3
  

ریال برآورد شده است که  000,000,14در ابتدای دوره مالی هزینه دستمزد مستقیم   -44   
7
. آن مستقیم می باشد  4

ریال و  000,470درصد و کل دستمزد ایام مرخصی برآوردی  4صی برای دستمزد مستثیم نرخ ذخیره دستمزد ایام مرخ
در صورتیکه در . ریال است  000,540درصد و کل پاداش  بر آوردی   3هم چنین نرخ ذخیره پاداش دستمزد غیر مستقیم 

جمع مبلغی که به حساب .باشد  ریال 000,000,22ریال و دستمزد  غیر مستقیم   000,000,18ماه خرداد دستمزد مستقیم 
  ذخیره ایام مرخصی و پاداش منظور می شود چند ریال است ؟

1 (000,2800                   2 (000,380,2               3 (000,530,2                  4 (000,740,2  
  

  سواالت درس شر کتها
  ها نمی با شد ؟ کدام مورد از عناصر تشکیل دهنده شر کت-45

  شرکتنامه  -4  طرز تقسیم سود و زیان - 3  ماهیت حقوقی شرکت  -2همکاری دو یا چند نفر     - 1
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  :مسعود و محمود با اورده های زیر تصمیم به تشکیل شرکت تضامنی گرفتند  -46
  5000000و ملزومات 4200000و اثاثه  3000000وجه نقد : مسعود 
  1700000و ملزومات  7000000و اثاثه  4000000وجه نقد : محمود 

ریال بیشتر مورد توافق قرار گرفت  300000ریال کمتر و ملزومات محمود  200000که برای تشکیل شرکت اثاثه مسعود 
درصد باشد محمود چه مبلغی را باید بپردازد تا  60درصد و محمود  40اگر نسبت سهم الشرکه ی انان به ترتیب مسعود 

  طابق شر کت نا مه گردد ؟نسبت      سهم الشر که ی وی م
1  - 5000000    2- 4500000     3 - 3500000     4- 3000000  
   

  تغیر یافت سهم شرکای قدیم قبل از ورود مهسا کدام است ؟ و پس از ورود مهسا شریک جدید سهام شرکای قدیم به. 47
   و   -4                         و  - 3                             و  - 2                        و      - 1
  

و  60000به ترتیب  88سهیم هستند در مرداد سال  2و 3مانده سر مایه انا و مینا که در سود وزیان به نسبت . 48
سرمایه و به همین نسبت در سود و  ریال مالک  40000ریال است  در این تاریخ منا با توافق انان با پر داخت  50000

  زیان سهیم می شود بال فا صله بعد از ورود منا مانده سرمایه انا جند ریال است ؟
1  - 50000    2- 54000    3 - 56667   4- 60000   
  

ریال حق  500000و مهال  1000000ریال  و سرمایه مهگل  270000ضامنی مهگل ومهال سود خالص سال در شرکت ت. 49
درصد  10ریال و بهره سر مایه شرکا   20000ماه حقوق مهگل  6ریال و هر  60000و پاداش مهال  50000مدیریت مهگل 

  می باشد سهم مهگل از کل سود چقدر است ؟ 
  ریال  160000 -4    ریال  150000 - 3  ریال  170000 -2    ریال  100000 - 1
  

  :پاسخ دهید  51و 50با توجه به اطال عات زیر به سواالت 
  :مانده حسابهای شرکت تضامنی به هنگام شروع عملیات تصفیه به شرح زیر است 

ری امیر ریال و جا 2000ریال جاری نوید بدهکار  7000ریال  بدهی ها  4000ریال  نقد 14000دارایهای غیر نقدی 
ریال فروخته  23000ریال دارایهای غیر نقدی جمعا  4000ریال و سرمایه امیر  6000ریال سرمایه نوید  3000بستانکار 

  .ریال پرداخت شد 4000ریال پرداخت گردید و هزینه تصفیه بالغ بر  2000شد و بدهیها با جریمه دیر کرد 
  

  سود تصفیه کدام مورد زیر است ؟ -50
  ریال  3000. 4    ریال  4000. 3    ریال  5000-2     ریال 9000 - 1
 

 مانده سرمایه نوید پس از بستن حسابها چند ریال است ؟ - 51

  ریال 5200 -4    ریال  5800 - 3    ریال  9800 -2    ریال  7800 - 1
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ثبت از ریالی صادر کرد در  1000سهم عادی  500ریال  570000شرکت سهامی خلیج برای تحصیل اثاثه ی به مبلغ -52
 کدام مورد زیر استفاده نمی شود ؟

 ریال   500000سرمایه سهام عادی  -2ریال                                           570000سرمایه سهام عادی - 1

  الری 70000صرف سهام عادی - 4ریال                                                                570000اثاثه   -  3
 

درصد سهام خود را به  40ریال می باشد کلیه سهامداران 10000در شرکت سهامی خزر ارزش اسمی هر سهم  -53
درصد می  12ونرخ جریمه دیر کرد  1/4/80طور نقد پرداخت نمود ند اخرین مهلت پرداخت ما بقی تعهد سهامداران 

ریال به  11000نکرده بودند به ارزش روز هر سهم سهم که تعهد خود را پرداخت  100تعداد  1/7/80باشد در تاریخ 
 سهم برابر است با ؟  100ریال می باشد مبلغ پرداختی به صاحبان  4000فروش رفت و هزینه های فروش مبلغ 

  ریال 496000. 4     478000. 3    ریال  360000. 2  ریال  400000 - 1
 

ریال و اندوخته  500000سهم عادی است سود انباشته  2000میلیون ریال شامل  8در شرکت سهامی میهن سرمایه  -54
 ریال است ارزش اسمی هر سهم جند ریال است ؟ 45000ریال و صرف سهام عادی  30000قانونی 

 ریال5/4287-4    ریال 5/4827 -3           ریال  40000 - 2ریال         4000 - 1
 

  2و  1سواالت درس اصول حسابداری 
  ر باعث می شود در تراز نامه آخر دوره مالی دارایی ها کمتر از واقع نشان داده شود ؟ کدامیک از اشتباهات زی -55

  .آن قسمت از پیش دریافت درآمد که خدمات مورد تعهد آن انجام شده  از حساب پیش دریافت درآمد کسر نشود) 1
  .دراصالح حساب ملزمات ، موجودی آخر سال بیشتر از واقع در نظر گرفته شود) 2
  .بلغ بیمه نامه ای که هنوز اعتبار دارد درحساب هزینه بیمه منظور شودم) 3
  .حساب هزینه ملزومات به حساب ملزومات بسته شود ) 4
  

ریال معادل   2،000ریال با هزینه حمل و بیمه  200،000از کاالی ارسالی برای حق العملکار به قیمت تمام شده  - 56

4
درصد باشد ، 2اگر حق العمل حق  العملکار. ریال فروخته شده است  150،000ه است و بقیه به مبلغ آن باقیماند 1

  سود یا زیان آمرچند ریال خواهد بود؟ 
  ریال زیان 3،500) 2ریال سود                                                                                            3،500) 1

  ریال زیان 4،500) 4ریال سود                                                                                            4،500) 3
  

: استخراج شده است  29/12/75اطالعات زیر از تراز آزمایشی اصالح شده مؤسسه خدماتی آدنیس به تاریخ  - 57
  ) ارقام به میلیون ریال می باشد(

  5/101مجموع هزینه ها                                    7/417ستون مانده حسابها           جمع
        182مجموع درآمدها                                          17مجموع بدهی ها                          

   2/21برداشت                                      
  ن حسابهای موقت به درستی در حسابها عمل شود ، جمع ستون بستانکار ترازآزمایشی اختتامی چند خواهد بود ؟اگر ثبت بست

1  (7/122                      2 (295                                            3 (7/218                         4 (7/417     
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  : اشتباهات زیر مشاهده شده است  درصورتهای مالی بازرگانی آریا -58
  

  29/12/81  29/12/80  شرح  
ریال کمتر از میزان واقعی  40،000  موجودی کاال

  نشان داده شده است 
ریال بیشتر از میزان واقعی نشان  36،000

  .داده شده است 
ریال کمتر از میزان واقعی   8،000  هزینه استهالک

  .نشان داده شده است 
  .ه است اشتباهی رخ نداد

ریال بوده است در ابتدای  500،000و 400،000به ترتیب  81و80طبق محاسبات ، سود خالص شرکت فوق در سالهای 
 80پرداخت شده که تمام آن به حساب هزینه سال   82تا  80ریال بابت بیمه  سالهای  30،000مبلغ  80فروردین 

ورت نگرفته  و هیچ گونه ثبتی  نیز بابت  اصالح  اشتباهات اشتباه دیگری ص  81و  80درسالهای . منظورگردیده است 
  :به ترتیب عبارت است از  81و 80پس از انجام اصالحات الزم سود خالص سال . انجام نشده است 

   414،000و  452،000) 2                                                454،000و  452،000) 1
     414،000و  432،000)  4                                                 424،000و  432،000) 3
  

خریدار تصمیم به برگشت . به آقای اکبری فروخت )  2/10-30/ن(فروشگاه رضوی مقداری کاال با شرط  -59
یشان تخفیف درصد کاالی مورد برگشت به ا20درصد از کاالها گرفت  و آقای رضوی به ایشان پیشنهاد داد تا معادل 40

ریال بود با صدور یک  14،800آقای اکبری ضمن قبول این تخفیف که . داده شود تا از برگشت کاال جلوگیری شود 
مبلغ فروش و مبلغ چک دریافتی آقای .فقره چک در وجه آقای رضوی در دوره تخفیف با ایشان تصفیه حساب نمود 

  رضوی به ترتیب چند ریال است ؟ 
    59،200و 74،000)4          181،300و 185،000) 3              166،796و  185،000) 2              58،016و 74،000) 1
  

مانده . م در نظر می گیرد . درصد مانده حسابهای دریافتنی را به عنوان ذخیره م  2شرکت اطلس هرسال   -60
  : سایر اطالعات به شرح زیر است ریال می باشد و  400،000مبلغ  84حسابهای دریافتنی در پایان سال 

  ریال  7،000مبلغ  84م در ابتدای سال .مانده ذخیره م 
  ریال  2،000وصول مطالبات سوخت شده سنوات قبل 
  ریال 3،500وصول مطالبات سوخت شده سال جاری 

  ریال 7،500هزینه مطالبات مشکوک الوصول در ثبت اصالحی  پایان سال 
  جاری چند ریال است ؟ مبلغ مطالبات سوخت شده سال

1 (12،000                   2 (6،500                                  3  (10،000                            4 (8،500   
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  :اطالعات زیر در مورد شرکت بازرگانی البرز دارو در دسترس می باشد  -61
  مبلغ  فی  تعداد  شرح

  96،000  1،200  80 موجودی اول دوره 
  118،750  1،250  95  /10/2خرید 
  143،000  ؟  110  /23/4خرید 
  96،000  1،280  ؟  / 18/7خرید 
  148،350  1،290  115  /2/11خرید 

درصورتی که این شرکت از سیستم ادواری برای حسابداری موجودی کاال استفاده نماید و بهای تمام شده کاالی            
ساس روش ریال باشد ، بهای تمام شده کاالی فروش رفته آن برا 383،350فایفو  فروش رفته  آن بر اساس روش

  بود؟  الیفو چند ریال خواهد 
       1 (387،350                              2 (376،950                    3 (393،600                            4 (383،350   

  
ه حساب بانک و صورتحساب بانک  شرکت مارال مشخص گردید که حسابدار شرکت پس از بررسی و مقایس - 62      

ریال درسمت راست حساب بانک  20،000ریال صادر گردیده بود را به مبلغ  200،000چکی که بابت خرید اثاثه به مبلغ 
  د؟در ثبت اصالحی بابت این اشتباه حساب بانک چگونه خواهد ش. در دفتر کل شرکت ثبت نموده است 

  بدهکار   220،000) 4بدهکار                180،000) 3بستانکار               220،000) 2بستانکار              180،000) 1   
  

  : به شرح زیر است  82اطالعات درخصوص یکی از دارایی های ثابت شرکت الناز در ابتدای سال   - 63
  ریال  3،800،000بهای تمام شده                   
  ریال 2،470،000استهالک انباشته                

  سال  4عمر مفید                                     
   1/3/80تاریخ خرید                                

  روش محاسبه استهالک            مجمع سنوات    
 100،000ر معاوضه نمود و در این معامله با دریافت با یک دارایی دیگ 1/6/82شرکت الناز این دارایی را در تاریخ 

  ریال وجه 
  دراین معاوضه بهای تمام شده دارایی تحصیل شده چند ریال خواهد بود؟ . ریال زیان گردید   200،000نقد متحمل 

1 (713،333                      2 (813،333                           3 (750،000                                    4 (650،000   
  

نسبت بدهی شرکت ایران کیش به دارایی آن   - 64
2
می باشد اگر این شرکت معادل  1

2
تعهدات فعلی خود وام  1

  جدید دریافت کند نسبت بدهی به دارایی آن چقدر خواهد شد؟ 
  درصد 60) 4درصد                       40) 3درصد                                     50) 2           درصد                     25) 1
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  گانیزرامور عمومی با       
  .مهم ترین کاالی قرن بیست ویکم است - 65

  تکنولوژی پیشرفته - 4ت                    اطالعا -3نفت                                 -2طال                                      - 1
  

تولید کنندگانی که محصول مشابه ای را تولید می کنند و در یک زمینه فعال اند به چه منظور با هم تبانی -66
  می کنند؟

  حفظ استقالل -4کاهش رقابت                 - 3افزایش رقابت                 -2کسب سود                   - 1
  

  مفهوم عا قلی که تمام  تخم مرغ های خود را در یک سبد نمی گذارد با کدامیک از فواید بورس مطابقت دارد؟ - 67
  اطمینان از محل سرمایه گذاری - 2قابلیت نقدیندگی خوب اوراق بهادار                               - 1

  حق تقدم خرید سهام -4          متنوع کردن سرمایه گذاری ها                               -3
  

  .جزئیات استاندارد را تدوین می کند -68
 I.S.Oسازمان  -4بین المللی                            -3ملی                       -2منطقه ای                          - 1
 

وارد کنند از چه طریق می توانند قطعات  یدکی ؛ بنگاه های تولیدی تجاری که قصد دارند مواد اولیه  -69
  اقدام کنند؟

 P.O.Sپایانه فروش -4ریفاینانس                        -3تلفن بانک                 -2اینترنت بانک                  - 1
 

تاریخ اقتصادی قرن نوزده میالدی شاهد نمونه های زیادی از انتشار ترقی و عمران چه در سطح ملی و چه -70
  .تحقق یافته اند ........ در سطح جهانی است که بر اثر 

   3و  2مورد  -4پست                             -3مخابرات                    -2حمل ونقل                 - 1
  

  کدام یک  از خطرات مالی را نمی توان بیمه کرد؟-71
  سرقت -4از مد افتادن          -3ن قیمت ها             پایین آمد- 2ال وصول ماندن مطالبات               - 1
  

  متداول ترین  روش تبلیغ کدام است؟ -72
  دکوراسیون -4اعالنات دیواری                 -3تلویزیون                -2رادیو                                - 1
  

  .میشود مهم ترین اقالم  کاال های وارداتی کشور  ما محسوب  -73
   3و 2موارد  -4قطعات خودرو               -3بنزین                      -2کاال های نفتی                 - 1
  

  در کدام یک از موارد زیر برای حمایت از  بنگاه های داخلی باید حقوق گمرکی برقرار کرد؟-74
  اسپکوالسیون- 4دامپینگ فصلی           - 3 دامپینگ کوتاه مدت          -2دامپینگ بلند مدت          - 1
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  سازمان مدیریت
  در کتاب ، کلمه ی سازمان  مترادف با چه کلمه ای به کار رفته است ؟  – 75

  تقسیم کارها   – 4      مسوولیت  - 3      روابط  - 2      مدیریت  -  1
  

  کدام دانشمند است ؟ از "همواره برای اجرای کارها راه بهتری وجود دارد  "این عقیده  – 76
  مازلو   - 4     ماکس وبر  – 3    فایول    - 2   تیلور     -  1
  

  کدام یک از مراحل برنامه ریزی چارچوب تصمیم گیری و راهنمای عمل مدیران هستند ؟  – 77
مقررات و   - 4   تعیین خط مشی ها   - 3       شناخت وضع موجود  – 2    تعیین هدف   -  1

  قوانین 
  

در اصطالح تخصصی عمل جمع آوری ، مطالعه ، کشف و ثبت نکات اساسی هر یک از مشاغل .......... . – 78
  .سازمان است 

تجزیه و تحلیل  – 4      طبقه بندی مشاغل – 3     شرایط احراز شغل   - 2      شرح شغل – 1
  شغل  

  
  بزرگترین عامل ایجاد انگیزش چیست ؟   – 79

  آمادگی محیط  – 4       توانایی فرد– 3       ا نیازه - 2      اقدامات  – 1
  

  در واقع کار اصلی مدیران کدام یک از گزینه های زیر می باشد ؟ – 80
  تصمیم گیری – 4      هماهنگی – 3       کنترل – 2       هدایت و سرپرستی – 1
  
  2ریاضی

ی باشد در این صورت قدر نسبت م  52و  جمله ی  هفدهم آن برابر     32یک دنباله ی حسابی   هفتمجمله ی )81
  :دنباله برابر است با

1(3          2 (3-           3(2 -                4(2  
 

fدر یک تابع خطی) 28 f=3و 1-=(5) fدر این صورت  (7)   .  کدام است(6)
1(1 -             2(0            3(1                4(2  
 

 . کدام است صلدر این صورت حا اگر)83 
1(2               2(4                 3(8             4(4  
  
  .است  کدام  aهمواره مثبت باشد در این صورت حدود اگر )48
1  (            2  (             3 (               4(  
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  . کدام است   +x  2جواب نا معادله)85
1      (            2  (             3 (               4(  

  .کدام است   و  =fدرتابع)86
1(2-          2(1-              3 (0                  4(1  
  

  :برابر است با در این صورت حاصل  اگر)78
1(2m           2(-2m             3(0              4(m  
  

  . کدام است  مساحت مثلث متساوی االضالعی به ارتفاع )88
1 (             2 (3                    3   (3              4(2  
 

 :عبارت برابر است با حاصل )89
1(4             2(6             3(8                4(10   
  

  .کداماست 3nدر این صورت مقدار   15=اگر)90
1(5   2(6            3(7                4(8  

  
  



 

4 3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1    4  3  2  1     

تذکر 
 :

استفاده از ماشین حساب در آزمون مجاز می باشد 
 .

در ضمن سواالت نمره منفی دارد 
.  

91   61  31  1  
92   62  32  2  
93   63  33  3  
94   64  34  4  
95   65  35  5  
96   66  36  6  
97   67  37  7  
98   68  38  8  
99   69  39  9  
100   70  40  10  
101   71  41  11  
102   72  42  12  
103   73  43  13  
104   74  44  14  
105   75  45  15  
106   76  46  16  
107   77  47  17  
108   78  48  18  
109   79  49  19  
110   80  50  20  
  21  51 81   دراین کادر چیزی ننویسید
    پاسخ صحیح
    پاسخ غلط
    سفید

    نمره نهایی
  

 82  52  22  
 83  53  23  
 84  54  24  
 85  55  25  

   86  56  26  

   87  57  27  
 88  58  28  

  
 89  59  29  
 90  60  30   

 

 بسمه تعالی
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  یمرحله استان –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

     )عملی( 2و 1حسابداری اصول      

  )1 مسئله 

  . است شده استخراج 28/12/89 در الماسی بازرگان شدهی بند طبقه نامه تراز از که ریز اطالعات به توجه با                

  .دیآور بدست آنهاستی  روبرو سوال عالمت کهیی ها حساب                    

        – الیر 28،350 ها یبده جمع – الیر 45،500ی جار ریغی ای هیدارا جمع – الیر 57،150ا  ه ییدارا جمع                   

  . الیر  5،600  یجاری ها یبده جمع و الیر  28،300   ثابتی ها ییدارا ی دفتر ارزش                   

  ؟ هیسرما ،        مدت؟ بلندی پرداختن اسناد ،            ؟ مدت بلندی گذار هیسرما ،           ؟ی جاری هایی دارا جمع             

  )2 مسئله    

       در ریز بشرحی بازرگانی ها تیفعال ازی قسمت.  دارد الغاشت کاال دیتول و واردات و صادرات امر به قاب نیزری بازرگان                  

  : است دست                   

 الیر 432،000 و نیزمی بها الیر 480،000 که الیر 912،000ی بها بهی تجار بزرگ مجموعه کی در آپارتمان کی دیخر - 1

 . هینس بطور هیبق و پرداخت نقدا الیر 182،400 معامله نیا در.  باشدی م) بنا( ساختمانی بها

 جهـت ی افتیرد چک روز نیهم در.  آن بابتی بانک چک فقره کی افتیدر وی اضاف ملزومات الیر 200،000 مبلغ فروش -2

 .شد پرداخت داریخر انبار تا ملزومات حمل بابت نقد بطور الیر 5،000 مبلغ "ضمنا.  دیگرد ارائه بانک به وصول

ـ ر 1،000،000 کـه ی بازرگانی جار حساب از ریال  3،500،000 برداشت بری مبن بانک از بدهکار هیاعالم افتیدر - 3  آن الی

در ی افتیدر وام مدت بلند اقساط از قسط کی برداشت بابت ریال 1،500،000 ، مدت بلند قرضه اوراق سود پرداخت بابت

 هیبق و بود دهیرس آن دیرس سر که مدت بلند سفته وجه برداشت بابت الیر 500،000 ، بود دهیرس آن دیرس سر که87سال 

 را سفته% 10 بانک و شده ولنک دیسررس در که باشدی م)  الیر 5،000،000 مبلغ به( بانک به شده ار واگذ سفته نکول بابت

 .نموده برداشتی بازرگانی جار حساب از  واخواست نهیهز عنوان به



  یمرحله استان –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

ی داریخری کاال ازی مقدار ، فیتخف از استفاده مدت در کهی صورت در) . 2/10-30( شرط به کاال الیر 370،000 دیخر -4

ـ ر 196،000 مبلـغ  حساب هیتسوی برا "تاینها و شود داده برگشت نقص و بیع علت به شده       .  شـود  پرداخـت  "نقـدا  الی

 .دیسیبنو رای برگشتی کاال مبلغ زانیم

 شدهی داریخری کاال شده تمامی بها – الیر 70،000 دوره اولی کاالی موجود – الیر 500،000ی بازرگان خالص روشف -5

ـ ز سـودو  بـه  وجهت با رانیمد. دیگردی ابیارز الیر 64،000 شمارش از بعد دوره انیپای موجود و الیر 255،000  انی

ـ م کـه ی صورت در.  رفته سرقت به دار انبار توسط کاالی موجود ازی مقدار کنندی م تصور ، گذشتهی سالها  سـود  نیانکی

 .دیکن محاسبه را دار انبار توسط رفته سرقت بهی کاال.  باشد% 50 خالص فروش به ناخالص

 حق العمل کـار  . دقیق مقیم تهران جهت حق العمل کار خود آقای  ریال 100،000واحد کاال به بهای تمام شده  100ارسال  -6

4
را کسر وبقیه طی یک % 5ریال بصورت نصف نقد ونصف نسیه فروخت و حق العمل خود معادل  150،000کاال را به مبلغ 3

   .حواله بانکی ارسال داشت

  مطلوبست محاسبه ،  ثبت و بستن حساب های الزم

و حق بیمـه بـر اسـاس    % 10مالیات حقوق . ریال باشد  500،000حقوق ماهیانه او قرار شد . م شد انفر منشی استخدیک  - 7

 . مصوبه های قانونی می باشد 

وثبت اطالعات الزم نمود  2000ری اقدام به تهیه صورت مغایرات جا 30/10/89بازرگانی با توجه به اطالعات زیردرتاریخ  -8

   .در بانک دارای اعتبار است  ریال 10،000لغ  بازرگانی تامب "ضمنا 

ریال  2،000ریال ومانده بدهکار حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی 328،550 مانده حساب بانک طبق دفاتر –الف 

  .باشد  می 

   5،800واریز شده حسابدار هنگام ثبت اعالمیه  آن  2000ریال توسط یکی از مشتریان به حساب جاری  8،500مبلغ  -ب

  .ریال ثبت نموده           

ریـال در سـتون    214،800" ریال ، حسابدار زرین قاب  اشتباها  124،800چک صادره بابت مالیات عملکرد به مبلغ  -ج

  .  بدهکاردفتر کل  بانک ثبت نموده

   



  یمرحله استان –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

   ریال 4،500واریز شده ولی بانک به اشتباه به مبلغ  2000ریال فروش نقدی به حساب  14،500درپایان روز مبلغ  -د

  . درستون بدهکار کارت بانک ثبت نمود          

      ریال 3،100ریال ثبت نموده درصورتیکه مبلغ واقعی چک 1،300حسابدار چگ صادره بابت خریدار اثاثه به مبلغ  –ه 

   . می باشد          

  .ریال درستون بدهکار حساب بانک دردفتر کل  ثبت نموده 1،000ابدار چگ صادره بابت خرید ملزومات به مبلغ حس – و

ریال درستون بستانکار حساب بانک دردفتر کل ثبت شده که درستون بـدهکار صـورت   240،150مبلغ  چک صادره به  –ز 

  .مشاهده نمی شود  حساب ارسالی 

ریـال آن واریـزی یکـی از     5،000ریال واریزی می باشد که  15،000اب بانک مبلغ در ستون بستانکار صورت حس  -ح

ریال دیگر به دلیل عدم درج نـام   10،000مشتریان بوده که در سال گذشته به روش حذف مستقیم سوخت شده بود و مبلغ 

  .واریزکننده  نا مشخص ماند

  .اب بانک  ثبت نشدهریال در صورت حس 226،000واریزی آخر وقت اداری به مبلغ  -ط

  .حقوق منشی طی چک پرداخت شد  -9

  .پرداخت شد  طی چک  مالیات  حقوق وحق بیمه به ادارات مربوطه -10

  :اطالت زیر در رابطه با مالیات بر درآمد بازرگانی زرین قاب در دست است  که از بابت آن ثبتی صورت نگرفته -11

  .محاسبه می گردد 88آن مالیات بر درآمد سال % 25ریال بوده که  1،600،000 مبلغ 88سود خالص در پایان سال  –الف      

  .پرداخت شده 1002طی چک شماره  25/04/89در تاریخ  88مالیات سال  -ب     

  .ریال ارسال شده 1،500،000به مبلغ  15/10/89توسط اداره دارایی در تاریخ  88برگ تشخیص قطعی مالیات  -ج     

  نسبت به سود خالص     89سود خالص سال . محاسبه شد  89سود خالص سال % 25معادل  89ت بر درآمد سال مالیا  -د     

  .افزایش داشته است % 25سال  قبل                 

  .پرداخت شد 1050طی چک شماره  89مالیات سال  15/04/90در تاریخ   -ه             

  Tقال به دفتر کل  حساب ذخیره مالیات بصورتهای الزم و انتمحاسبه وثبت             

  

 



  یمرحله استان –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

  . آقای خوش حساب حسابدار بازرگانی زرین قاب استهالک ماشین آالت را به روش خط مستقیم  محاسبه می کند  -12

              فقره ماشین آالت در 5قیمت  تمام شده  89دراول فروردین . می باشد  %10نرخ استهالک درمورد ماشین آالت            

       در اول .می باشد 30،000وحساب  استهالک ماشین آالت بالغ بر  50،000 )  ریال10،000 ارقام به(دفاتر او            

              15،000  خریداری نموده بود به قیمت  20،000ماشینی راکه سه سال  پیش درهمین تاریخ به قیمت  89مهرماه             

  "   نقدا  10،000  ماشین دیگری را که درسال قبل درهمین تاریخ به مبلغ 1389می فروشد ودراول دی ماه "ا نقد           

                کهنه  ماشین ولی دراین   معامله  . معاوضه می نماید  9،000خریداری نموده بود باماشین دیگری به قیمت          

                                                          .ارزیاب می گردد وتتمه نقدا پرداخت می  شود   7،000زرین قاب  بازرگانی             

   1389درپایان سال   فوق دردفتر روزنامه وتعیین مانده حساب های ماشین آالت واستهالک انباشته معامالتثبت            

  

  .ت مشکوک الوصول از روش درصدی از فروش استفاده می کند بازرکانی زرین قاب برای محاسبه هزینه مطالبا-13

  )ریال 10،000ارقام به (  :اطالعات زیر در اختیار است          

  1388سال                     1389سال                                                            شرح          

   1،600                              2،000                          فروش طی سال                      

  28                                    36مطالبات سوخت شده طی دوره               

  84                                 128مانده ذخیره م م و در پایان سال             

  .ت باال ، به موارد زیر پاسخ دهیدبا توجه به اطالعا         

  چند ریال بوده است؟ 88مانده حساب ذخیره م م و در ابتدای سال  –الف         

 چند ریال بوده است؟ 88هزینه م م و سال  -ب          
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  2و 1اصول پاسخ نامه امتحان 

  :مسئله اول
    57150  -  45500=    11650دارایی جاری  

     45500   -   28300=    17200سرمایه گذاری بلند مدت  
  

   28350  -  5600=    22750اسناد پرداختنی بلند مدت  
    57150  -  28350=    28800سرمایه   

  ترازنامه
  

         11650                                جمع دارایی جاری  

       45500:                        جمع دارایی غیر جاری 

                           28300به ارزش دفتری                   

                             17300سرمایه گذاری بلند مدت  
  

  5600   جمع بدهی جاری                      
  22750اسناد رداختنی بلند مدت             
  28350جمع بدهی ها                                
  28800سرمایه                                             

  
  15057جمع بدهی وسرمایه                                 57150کل دارایی ها                            جمع 

  
  

  :مسئله دوم
     200000چکهای دریافتنی                         -                                                                     2  432000ساختمان            - 1

    200000موجودی ملزومات                                                                                                                    480000زمین                         
     200000چکهای در جریان وصول                                                                  182400موجودی نقد                                   
              200000چکهای دریافتنی                                                                                             072960حسابها ی پرداختنی                       

    5000هزینه حمل فروش                                                                                                                                                       
    5000موجودی نقد                                                                                                                                                                              

                                                                                                                        1000000)   سود اوراق قرضه پرداختنی( هزینه مالی   -3 
                                              1500000حصه جاری وام بلند مدت                                          
       500000اسناد پرداختنی کوتاه مدت                                       
      5500000حسابهای دریافتنی                                                     

    5000000وصول                   اسناد دریافتنی در جریان                                   
     3500000بانک                                                                                                     

          
4-                                            196000  =  X   

100
98                  5-                    250000سود ناخالص    =

100
50  *500000 

                          200000   =
98

100    *196000  =X                                          500000  -   250000=    250000فروش رفته  
 255000+   70000=  325000آماده برای فروش                               027000  -  200000=     70000     گشتی  بر        
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                                                                                                                     325000  - 250000=    75000موجودی کاالی واقعی  

                                                                                                                                 75000  -   64000=    11000کاالی بسرقت رفته  
  
  
                                                          150000حق العمل کار                                                                          100000کاالی امانی                    -6

           150000                    کاالی امانی                                                           100000کاالی ارسالی                                        
            
=                                      7500       7500کاالی امانی                            

100
5      *150000      

     7500حق العمل کار                                     
  

    142500                                بانک         
    142500حق العمل کار                                                

  
=                            25000   25000موجودر نزد حق العمل کار                     

4
1       *100000  

     25000کاالی امانی                                                              
  حساب کاالی امانی                                                                                67500کاالی امانی                        

                                                      100000       150000       67500)                   زیان(  سود                     
                                                                                                                                           7500           25000  

                                                                                                                           67500سود             
                                                                                                                                          175000       175000       

  ثبت ندارد - 7
  
  صورت مغایرات بانکی                                                                            2700بانک                                  -8

  )2000(مانده طبق صورتحساب           328550مانده طبق دفتر                                 2700حساب های دریافتنی                         
  :                      اضافه       :                               اضافه                                                                1800اثاثه                              

  226000ط                                    2700   ب                                                                           1800بانک                                        
     19000                     د                  15000                 ح                                                                    ثبت ندارد     2000مبلغ  *    
    243000      جمع                           346250جمع                                                                                                                              

  :کسر    :                                        کسر                                                        5000حسابهای دریافتنی              
   240150                ز                                     1800  ه                                                5000سایر درآمدها                                    

                                                                                                                       339600 ج  
        2000   و                                                                                   5000بانک               

                                                                              343400جمع                                                             5000حسابهای دریافتنی                       
   2850مانده واقعی                         2850مانده واقعی                                                                                                                      
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    339600)         ذخیره مالیات( سایر حساب های پرداختنی  

      339600بانک                                                                                                   
9-  

  بستانکار  بدهکار  جزء  شرح
  هزینه ها
  حقوق

  هزینه بیمه سهم کارفرما
  سایر حسابهای پرداختنی

  حق بیمه پرداختنی
  مالیات  پرداختنی
  حقوق پرداختنی

  حقوق

  
500000  
115000    

  
  150000  

500000  
415000  

615000  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

200000  
  

415000  

  615000  615000  1230000  جمع
  

=    50000مالیات                                                                           415000حقوق پرداختنی               
100
10    *500000  

=   35000حق بیمه سهم کارگر                                    415000بانک                                                    
100

7   *500000  
                                                                                                             500000  -) 50000+  35000=  (  415000   خالص حقوق  

                                                                                                 115000                          حق بیمه سهم کارفرما    =
100
23   *500000  

                                                                                                115000+  35000=    150000                              حق بیمه پرداختنی  
                                                                                                 150000+    50000=    200000                  سایر حسابهای پرداختنی  

                                                                                                     500000+  115000=    615000                               جمع هزینه ها  
   

                                150000)       حق بیمه ( سایر حسابهای پرداختنی                           50000)    مالیات( یر حسابهای پرداختنی  سا  -10
     150000بانک                                                                                         50000بانک                                                                             

  
11-  

=                                                                 400000    400000)   زیان(خالصه سو  29/12/88
100
25   *1600000   

  ذخیره مالیات بر درآمد                                     400000     )ذخیره مالیات( سایر حسابهای پرداختنی                                 
                                        400000        400000     400000)     ذخیره مالیات( سایر حسابهای پرداختنی     25/4/89 

                                             100000  400000بانک                                                                                                                    
                                                             500000        400000      100000حسابهای دریافتنی از دارایی           15/10/89

                            0                     0    100000)     ذخیره مالیات( سایر حسابهای پرداختنی                                               



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 
=                                                                             2000000     400000)       زیان(خالصه سو  29/12/89

100
125 *1600000  

=                                500000   400000)     ذخیره مالیات( سایر حسابهای پرداختنی                                
100
25 *2000000  

                                    400000  =100000 - 500000    500000   ) ذخیره مالیات( سایر حسابهای پرداختنی      15/4/90
    400000بانک                                                                                                                
    100000حسابهای دریافتنی از دارایی                                                                     

      
  

  حساب ماشین آالت                                                   استهالک انباشته ماشین آالت                                         -12
                                                   6000               30000        50000مانده                                مانده       20000  
                                                  2000                 1000                                                              9000          10000  

                                                                             750                                                               00059           30000  
                                                                             2225                                                            29000  

                                                   8000                33975  
                                                                             25975           

=  1000  86ماهه آخر سال  6استهالک        1000هزینه استهالک ماشین آالت                       89/ 1/7 
12
6  *

100
10  *20000  

=  2000    87استهالک سال                            1000    استهالک انباشته ماشین آالت                                              
100
10   *20000  

=  2000      88استهالک سال                                         15000    موجودی نقد                                     89 1/7   
100
10   *20000  

=  1000       89ماهه سال  6استهالک                   6000استهالک انباشته ماشین آالت                               
12
6  *

100
10  *20000                   

                                   6000  =1000  +2000  +2000  +1000 20000ماشین آالت                                                                             
  1000سود حاصل از فروش                                                              

                   750ت                       هزینه استهالک ماشین آال  1/10/89 

  750استهالک انباشته ماشین آالت                                             
=  250       87ماهه آخر سال  3استهالک                9000ماشین آالت جدید                         1/10/89

12
3  *

100
10  *10000  

=  1000                                     88استهالک سال                      2000استهالک انباشته                                               
100
10  *10000  

=  750            89ماهه سال  9استهالک                    1000حاصل از معاوضه                  زیان                    
12
9  *

100
10  *10000  

                                                              2000  =750  +1000 +250  10000ماشین آالت قدیم                                                       
=  2000استهالک ماشین آالت موجود قدیم              2000موجودی نقد                                                              

100
10   *20000                    

= 225ماهه ماشین آالت جدید   3استهالک         2225استهالک ماشین آالت       هزینه   29/12/89
12
3   *

100
10  *9000                   

                                                                          2225  =225  +2000      2225ستهالک ماشین آالت               ا                              
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 
                          

  
  
  

  .در روش درصدی از فروش  نیاز به تعدیل  حساب ذخیره م م نداریم: توجه  -13
  

                                 89حساب ذخیره م م و                       
    80  =84 – 36  +128مانده                                  84              36                    

                                        80                                        4 = %010  *
2000
80  

                                      128  
  

                                88حساب ذخیره م م و                    
                    64  =4 * %1600    88مانده  اول سال   48                  28                   

                     48  =64 – 28  +84         88هزینه سال        64                                         
                                        84  

  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
   



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
   2و1حسابداری  :کارگاه                                       حسابداری:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    /25  هر تیکل

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                    نمره 40  تيكل ١٦٠  جمع
  

  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
 



   حسابداریرشته  2و  1اصول ریز بارم سواالت عملی درس 
  1390مرحله استانی            سال  –حرفه ای وکشاورزی ‘ وره مسابقات علمی عملی هنرستان های فنی ددهمین یاز

 

شماره 
  سوال

  نمره  پاسخ

  1مسئله
  2مسئله 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  

  

  تیکل 8محاسبه یا تنظیم ترازنامه 
  تیکل 152اسبه و ثبت سند و تنظیم دفتر کل بصورت خط طی مح

  تیکل4ثبت 
  تیکل6ثبت 
  تیکل 6ثبت

  تیکل 4محاسبه
  تیکل 6محاسبه

  تیکل 16 ثبت وتنظیم خط طی کاالی امانیومحاسبه  
  تیکل 1 ثبت ندارد

  تیکل 24 ثبت وتنظیم صورت مغایرات بانکی
  تیکل 18محاسبه ثبت و تنظیم سند حقوق

  تیکل 4ثبت
  تیکل 17 محاسبه و ثبت وتنظیم خط طی ذخیره مالیات بردرآمد

  تیکل 37محاسبه و ثبت و تنظیم خط طی استهالک انباشته و ماشین آالت
  تیکل 9 -  89و  88محاسبه و تنظیم خط طی حساب ذخیره 

  )پاسخ نامه جهت هماهنگی به پیوست می باشد (
  

2  
38  

 



  
  2و1 حسابدارینام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 ماشین حساب 1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

  لوازم برای یک هنر جو اعالم شده : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  توصیه های الزم به داوران محترم 
   

خواهشمند است قبل ازشروع آزمون عملی ‘ همکاران محترم ؛ باعرض سالم وآرزوی توفیق الهی      
  : به نکات ذیل توجه فرمایید  حسابداری  2و 1اصول درس 

  وشتن محاسبات الزامی می باشد ن  – 1
  استفاده از ماشین حساب آزاد است  – 2
  آاغذ چك نويس و برگ آزاد  – 3

4 –   
5 –   
 



  وزارت آموزش و پرورش
  ......آموزش و پرورش استان اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  

  حسابداری :رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  80 :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390  : تاریخ برگزاری 
  

  نمره     15   :جمع بارم                                                                 2 : تعداد سئوال 
  
  
  
 

  : 2کار عملی شماره
 شرکت ها حسابداری



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها   
  
  

  >>درج محاسبات الزامیست <<                                     
  
تصمیم به ادغام بنگاه های اقتصادی خود  15/01/89اسدی و خسروی در تاریخ  - 1

  زنامه های آنها بشرح زیر است قالب شرکت تضامنی گرفته اند ترا در
     

  بنگاه بازرگانی اسدی
  ترازنامه

29/12/88   
  

  000/400/3                 موجودی نقد          
  

   000/200/1                   موجودی کاال        
  

                   000/000/15          ساختمان      
  )000/500/2(   الک انباشته ساختمانهاست

  
   000/500/12       ارزش دفتری ساختمان      

  
  000/900                     ماشین آالت          

  
  000/000/18جمع دارایی ها                       

  
   000/000/5وام پرداختنی               

  
  
  
  
  

             000/000/13سرمایه اسدی    
  
  
  
  

        000/000/18  جمع بدهی و سرمایه 
 

 
    
  
  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها   
  بنگاه بازرگانی خسروی      

  ازنامهتر
29/12/88  

  
   000/800/2                موجودی نقد          

   000/400/3     ح دریافتنی
  )000/400(      ذخیره م م 

     000/000/3         خالص ح دریافتنی           
   000/800/1          پ پ اجاره                  

   000/900/4           اثاثه  
  ) 000/500(ه استهالک انباشت

  000/400/4        ارزش دفتری اثاثه            
  000/000/12        جمع دارایی ها               

  
   000/200/2  ح پرداختنی                  

  
  

  000/800/9              سرمایه خسروی
  
  
  
  

  000/12/ 000 بدهی و سرمایه     جمع 
 

  یر بین دو شریک بعمل آمد برای ادغام دو بنگاه توافقات ز
  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول منظور شد 000/150برای حساب دریافتنی مبلغ  -
موجودی کاالی اسدی پذیرفته شد و قرار شد وام پرداختنی او به شرکت جدید  4/3 -

 نشودمنتقل 

 ساختمان به ارزش دفتری پذیرفته شد و ماشین آالت بی ارزش تلقی شد  -

 اره منقضی شده است پیش پرداخت اج 4/1 -

 ارزیابی گردید 000/000/6اثاثه به مبلغ  -

 مابقی حساب ها به ارزش مندرج در دفاتر به شرکت جدید منتقل شد  -

  :توافقات شرکا در مورد تقسیم سود
  سود تضمین شده به سرمایه شرکا % 8پرداخت  - 1
  000/800/1پرداخت پاداش به اسدی به مبلغ  -2

 ریال 000/500/3سود عملکرد شرکت مبلغ  -3

 بین اسدی و خسروی  2و3تقسیم سود و زیان به نسبت  -4



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها   
ریال به شرکت به عنوان شریک جدید  000/000/11اکبری با پرداخت   01/07/89در تاریخ 

  کل سرمایه شرکت گردید 3/1پذیرفته شد و مالک 
  

داشته و قرار بر  خسروی با موافقت شرکا قصد خروج از شرکت را 01/09/89در تاریخ 
  :ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت گردید که پس از انجام ارزیابی نتایج زیر بدست آمد

  افزایش قیمت یافته است 000/000/3ساختمان شرکت به مبلغ  -
 کاهش ارزش داشته است  000/500/4موجودی کاالی شرکت به مبلغ  -

 رفته شددر نظر گ 000/000/1کارمزدی معادل برای وام شرکت  -

  پرداخت گردید 000/500مخارج ارزیابی به مبلغ  -
  :منحل شد مانده حساب ها در این تاریخ به شرح زیر بوده است 01/12/89شرکت در تاریخ         
   000/400/1ذخیره م م   000/800/3ح دریافتنی  000/200/10موجودی نقد        

  000/000/2 استهالک انباشته ساختمان  000/000/12ساختمان   000/800/2 موجودی کاال      
جاری اسدی   000/000/5ح پرداختنی   000/400استهالک انباشته اثاثه   000/800/1اثاثه       
  000/000/12سرمایه اکبری   000/400/14بدهکار  سرمایه اسدی  000/600/4
      

  :یه به شرح زیر انجام شدعملیات تصف 
  . به اسدی واگذار شد 000/000/8به مبلغ موجودی کاال و ساختمان      
  تخفیف وصول شد % 20حساب های دریافتنی با      
  به فروش رسید  000/500/1اثاثه به مبلغ       
تخفیف پرداخت % 10حساب های پرداختنی با کسر . پرداخت شد  000/600یه به مبلغ تصفهزینه       
وجه دل آن ادر زمان انحالل مانده بدهکار پیدا کند معطبق توافق شرکا چنانچه سرمایه  شریکی . شد 

  نقد می پردازد
  :مطلوب است    

  ثبت تشکیل شرکت تضامنی  -
 ثبت ورود و خروخ شرکا  -

یه به نسبت مساوی بین شرکا سود و زیان تصف(نحالل شرکت تضامنیثبت های مربوط به ا -
 )تقسیم می شود



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

    حسابداری شرکت ها 
  

سهم عادی    000/100با سرمایه ای معادل  01/07/89پارس در تاریخ  شرکت سهامی خاص -2    
  ریالی تشکیل و موسسان فعالیت های زیر را انجام دادند 000/1

آن به شرح زیر واریز نمودند زمین % 40موسسان کلیه سهام شرکت را تعهد و معادل  1/7     
  و موجودی نقد؟  000/000/10ساختمان  000/000/8

بابت مخارج آگهی و تنظیم اساس نامه شرکت  000/200از موسسان بنام کریمی مبلغ یکی  5/7  
  پرداخت نمود

صویب اساس نامه شرکت توسط مجمع عمومی موسس و انتخاب مدیران و اعضای پس از ت 1/8    
  هیئت مدیره و معرفی امضا های مجاز به اداره ی ثبت شرکت ها ، شرکت بطور رسمی به ثبت رسید 

  بدهی شرکت بابت تاسیس شرکت پرداخت گردید  10/8      

با توجه به شرایط فروش سهام به کلیه سهام داران اعالم شده بود که تعهدات خود را حداکثر  1/9     
پرداخت نمایند ، در غیر اینصورت شرکت اقدام به فروش سهام آنان می نماید در  01/09/89تا تاریخ 

  ، تعهدات خود را پرداخت نمودند  سهم 000/80این تاریخ مالکان 

شرکت سهام آن دسته از سهامدارانی را که تعهد خود را پرداخت ننمودند را از طریق  15/9      
ریال بابت  000/000/2ریال نقد به فروش رسانده و پس از کسر مبلغ  050/1مزایده به بهای هر سهم 

  قبلی منظور نمودمخارج فروش مجدد سهام مابقی را به حساب سهامداران 

  سهامداران قبلی با مراجعه به شرکت چکی معادل طلب شان دریافت و تسویه حساب نمودند 1/10     

  :مطلوب است      

  ثبت رویدادها در دفاتر آماری موسسان  - 1

  ثبت رویدادها در دفاتر رسمی شرکت  -2



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  حسابداري شرآت ها :کارگاه                                       حسابداری:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره 5/1 ثبت تشکیل شرکت

                    نمره 5/1  دتقسیم سو

                    نمره 75/0  ورود شریک

خروج شریک همراه
  نمره 5/2  با تجدید ارزیابی

  
                

                    نمره 75/3  انحالل وتصفیه

                    نمره 25/2  ثبت در دفاتر آماری

                    نمره 75/2  ثبت در دفاترقانونی

                    نمره15    جمع
  

  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها -2پاسخنامه کار عملی 
  √√√√√√                               000/200/6موجودی نقد  15/1    

   000/900   موجودی کاال            
   000/400/3  ح دریافتنی            

   000/350/1 پ پ اجاره             
   000/000/6  اثاثه                   
   000/500/12  ساختمان             

   000/150         ذخیره م م                           
   000/200/2حساب پرداختنی                          
   000/800/16  سرمایه اسدی                         

   000/200/11سرمایه خسروی                          
  : تقسیم سود     
   000/200/1د و زیان خالصه سو    

  000/800/4×%25=  000/200/1         000/200/1ذخیره مالیات بر درآمد            √       

   000/240/2تقسیم سود و زیان       
   000/800/16×%8=  000/344/1            000/344/1جاری شرکا اسدی           √√        

  000/200/11×%8=  000/896            000/896روی جاری شرکا خس                      

   000/860/1تقسیم سود و زیان       
   000/860/1جاری شرکا اسدی         √           

  000/500× 5/3=  000/300                                   000/300جاری شرکا اسدی       
  000/500×5/2=  000/200                                 000/200جاری شرکا خسروی       

   000/500تقسیم سود و زیان                              
  تقسیم سود و زیان                                                                            √√         

000/240/2  
000/860/1  

000/600/3  

000/100/4  000/600/3  
000/500  000/500  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

   حسابداری شرکت ها -2پاسخنامه کار عملی   
  :ورود شریک    
  000/800/16+000/200/11+000/000/11=  000/000/39           000/000/11موجودی نقد     
  000/000/39×3/1=  000/000/13سرمایه اکبری                  000/200/1سرمایه اسدی     

   000/800سرمایه خسروی      
  √√    000/000/13سرمایه اکبری                     

  √     تجدید ارزیابی        
  :خروج شریک    
     000/000/3ساختمان     

  000/000/3تجدید ارزیابی        √       
   000/500/4تجدید ارزیابی    

   000/500/4موجودی کاال        √       
   000/000/1تجدید ارزیابی     

  1-=              000/000/1بهره پرداختنی وام        √        

  ×=نسبت جدید اسدی    √                      

  ×=نسبت جدید خسروی            000/500تجدید ارزیابی      

   000/500موجودی نقد        √        

   000/000/3×=000/000/1اکبری                                000/200/1سرمایه اسدی      
  000/000/3×=000/200/1اسدی                                000/000/1سرمایه اکبری      

  000/000/3×=000/800خسروی                                 000/800سرمایه خسروی      

   000/000/3تجدید ارزیابی           √√           
   000/600/9سرمایه خسروی      

  سرمایه خسروی           000/600/9موجودی نقد        √               
000/800  
000/800  

000/200/11  

000/600/1  000/200/11  
000/600/9  000/600/9  

000/500/4  
000/000/1   
000/500  

000/000/3  

000/000/6  000/000/3  
000/000/3  000/000/3  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها  -2پاسخنامه کار عملی   
  √  تصفیه     
    :انحالل و تصفیه    
   000/400/20حساب تصفیه     

   000/800/3   ح دریافتنی         √√        
   000/800/2موجودی کاال                      
   000/000/12    ساختمان                     

   000/800/1         اثاثه                       
  

   000/400/1                    ذخیره م م    
   000/000/2استهالک انباشته ساختمان     
   000/400        استهالک انباشته اثاثه     

   000/800/3 تصفیه                        √√         
   000/500/1موجودی نقد                                                                  000/000/8جاری اسدی     

   000/500/1تصفیه          √     000/000/8تصفیه         √           
   000/600تصفیه         000/040/3موجودی نقد      

  000/600موجودی نقد           √                                                                 000/040/3تصفیه          √           
   000/000/5ح پرداختنی      

   000/500           تصفیه         √            
  000/500/4موجودی نقد                      

  000/160/4÷2=  000/080/2           000/080/2سرمایه اسدی       
   000/080/2سرمایه اکبری       

  جاری اسدی   000/160/4تصفیه         √             
   000/600/12سرمایه اسدی       

   000/600/12جاری اسدی         √              
  

   000/280موجودی نقد        
   000/280سرمایه اسدی         √               

000/400/20  
000/600  

000/800/3  
000/000/8  
000/500/1  
000/040/3  
000/500  

000/000/21  000/840/16  
000/160/4  000/160/4  

000/600/4  
000/000/8  

  

000/600/12  000/600/12  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها  -2پاسخنامه کار عملی   
  

   000/920/9سرمایه اکبری      
  000/920/9موجودی نقد        √             

             
  سرمابه اسدی           

           
  

 اکبریسرمایه                
000/080/2  000/000/12  

000/920/9  000/920/9  
  

  √موجودی نقد                                                                                       
000/200/10  
000/500/1  
000/040/3  
000/280  

  
000/600  
000/500/4  

000/020/15  000/100/5  

000/920/9  000/920/9  
                    

  
  40× % 25=  10             نمره                    % 25 √هر   
  
  
  
    
  

000/080/2  
000/600/12  

000/400/14  

000/680/14  000/400/14  

000/280  000/280  



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها  -2پاسخنامه کار عملی 
  √√√√  دفاتر آماری موسسان شرکت سهامی خاص پارس    
   000/000/22       بانک  –موجودی نقد  1/7    

   000/000/10                   ساختمان              
   000/000/8                         زمین              

   000/000/60حساب تعهد صاحبان سهام             
   000/000/100    سرمایه                                             

   000/200هزینه های تاسیس  5/7    
  √   000/200ح پرداختنی                               

   000/000/100     سرمایه 1/8     
    000/200حساب پرداختنی             

  √√√√   000/000/22  بانک  –موجودی نقد                               
   000/000/10                 ساختمان                               
   000/000/8                      زمین                               

  000/000/60     تعهد صاحبان سهام                              
  000/200           هزینه های تاسیس                              

  دفاتر قانونی شرکت سهامی خاص پارس     
  √√√√   000/000/22بانک  –موجودی نقد   1/8    

   000/000/10            ساختمان               
   000/000/8                    زمین             
  000/000/60  تعهد صاحبان سهام             

  200/ 000     هزینه های تاسیس               
  000/000/100سرمایه   
  000/200 ح پرداختنی   

   000/200ح پرداختنی  10/8    
  √   000/200بانک  -موجودی نقد                      

   000/000/48ک بان –حساب موجودی نقد  1/9     
  √  000/000/48حساب تعهد صاحبان سهام    



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری شرکت ها-2پاسخنامه کار عملی      
  

   000/100 – 000/80=  000/20تعداد سهام پرداخت نشده                                √             
  000/20×  050/1=  000/000/21دریافتی بابت فروش مجدد سهام                                   

  
  
  

    000/000/21بانک  –حساب موجودی نقد  15/9     
  √√   000/000/12حساب تعهد صاحبان سهام                                         
  000/000/9)   سهامداران (ح پرداختنی                                         

  
  
                               √  
    
   000/000/2) سهامداران (حساب پرداختنی  15/9     

   000/000/2        بانک  –موجودی نقد   
  

  √  000/000/7) سهامداران ( حساب پرداختنی 1/10     
  000/000/7بانک  –حساب موجودی نقد   

  
  
  
  

  20× % 25=  5نمره                                 % 25 √هر                 
  
  

    
  



  
   شرکت ها حسابدارینام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 ماشین حساب 1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

  لوازم برای یک هنر جو اعالم شده : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش و پرورش
  ......آموزش و پرورش استان اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  

  حسابداری:رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه   70 :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390   : تاریخ برگزاری 
  

  نمره       10   :جمع بارم                                                                  1 : تعداد سئوال 
  
  
  
  

  : 4کار عملی شماره
 صنعتیحسابداری کارگاه 



 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری صنعتی
اطالعات مربوط به ماده مستقیم .یک نوع ابزار صنعتی می پردازدشرکت تولیدی کوشا به تولید 

  :به شرح زیر است 1390ول طی شهریورمصرفی در تولید این محص

  ریال000/22واحد به نرخ 25ریال و 000/20واحد به نرخ  68: موجودی ابتدای دوره 1/6

  یدواحد به خط تول40صدور  8/6

  500/23واحد به قیمت هر واحد 80خرید نقدی  12/6

  واحد از خط تولید به انبار10برگشت  15/6

  با صدور یک فقره سفته یک ماهه 000/250/1واحد به مبلغ  50خرید  20/6

  به فروشنده 12/6واحد از مواد خریداری شده در تاریخ 30برگشت  25/6

  واحد به خط تولید 90صدور  28/6

  :بشرح زیر است 1390وط به دستمزد در شهریورماه اطالعات مرب

مربوط به % 30آن مربوط به کارگران خط تولید، % 50ساعت که  4000کل ساعات کار در شهریورماه 

  .کارگران غیر مستقیم و بقیه مربوط به کارکنان اداری می باشد

و برای  1800مستقیم ریال و برای کارگران غیر  1500نرخ ساعتی دستمزد برای کارگران خط تولید

  ریال می باشد1300کارکنان اداری 

و برای % 4طبق برآورد های انجام شده ، نرخ هزینه دستمزد ایام مرخصی برای کارگران خط تولید 

  می باشد% 3بقیه 

ساعت  300ساعت اوقات تلف شده داشته اند درضمن  20ساعت اضافه کاری و 100کارگران خط تولید 

  کارگران تولید نوبت کاری است که نوبت کاری آنهاصبح وعصر و شب بوده است ازکارعادی مربوط به



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری صنعتی

  می باشد% 3و بیمه بیکاری % 20، کارفرما % 7حق بیمه اجتماعی سهم کارگر 

  :سایر کسورات مربوط به حقوق و دستمزد عبارت است از

  000/840مساعده  000/200/1مالیات        000/190اجرائیات 

  :سایر هزینه های کارخانه

  000/220هزینه متفرقه  475/76هزینه آب و برق  000/200هزینه استهالک ماشین آالت 

  :سایر اطالعات

 بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش  000/200/4موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره 
  فروش خالص

  کمتر از سود ناخالص 000/800/7موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره 

  کمتر از موجودی کاالی ساخته پایان دوره% 25موجودی کاالی ساخته شده اول دوره 

  فروش خالص  بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  :مطلوب است 

  25/6ثبت روزنامه مورخ و   lifoتهیه کارت انبار به روش  -

  هیم حقوق و دستمزدثبت تنظیم لیست حقوق دستمزد و تس -

 تهیه گزارش بهای تمام شده کاالی فروش رفته -

  



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  حسابداري صنعتي :کارگاه                                       حسابداری:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره5/1  کارت مواد

تنظیم لیست حقوق 
  نمره75/3  ودستمزد وتقسیم آن

  
                

تهیه گزارش بهای تمام 
  نمره75/4  شده کاالی فروش رفته

  
                

                    نمره 10    جمع
  

  خانوادگی و مهر و امضاء رئيس حوزه و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام
 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

    پاسخنامه کار عملی حسابداری صنعتی    

  %50=2000 ×1500=  000/000/3دستمزد مستقیم                                      

  4000%        30=1200×1800=  000/160/2دستمزد غیر مستقیم              √√           

  %20= 800×1300=  000/040/1اداری                                               

  

  اضافه کاری 100×1500×%40= 000/60 نوبت کاری = 300 ×1500  ×15%=  500/67

  

                 100/125=40%×)500/67+000/60+000/000/3 (  

  ی                ذخیره ایام مرخص                        000/160/2×3%= 800/64                               √                

                                                 200/31 =3%×000/040/1   

  

  اوقات تلف شده=  20×1500=  000/30                                                                 

                                    500/327/6  =500/67  +000/60 +000/200/6   

                                    100/221  =200/31  +800/64  +100/125  

  حقوق ودستمزد  500/327/6+ 100/221= 600/548/6                        √                 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  پاسخنامه کار عملی حسابداری صنعتی  

   500/327/6 ×% 7=  925/442رگر  بیمه اجتماعی سهم کا                                    

   500/327/6 ×% 20=  500/265/1بیمه اجتماعی سهم کارفرما                 √               

   500/327/6 ×% 3=  825/189بیمه بیکاری                                                       

  000/000/3 – 000/30=  000/970/2اخت    کاالی در جریان س                               

                  +800/64  +100/125  +500/67  +000/60  +000/30  +000/160/2 

  )  500/127/3 ×% 23)+(000/160/2 ×% 23= ( 525/723/3کنترل سربار ساخت       √√  
  
  000/040/1+  200/31)+ 000/040/1 ×% 23= ( 400/310/1کنترل سربار اداری       √        
  

   600/548/6کنترل حقوق و دستمزد           
     

    100/221          ذخیره ایام مرخصی                          √√         
  

  925/442حق بیمه اجتماعی سهم کارگر                                    
  

  000/200/1مالیات                        
  

  000/190      اجرائیات                 
  

      000/840مساعده                      
  

  15×% 25=  75/3نمره                                 % 25 √هر   



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  پاسخنامه کار عملی حسابداری صنعتی   
   500/265/1هزینه بیمه اجتماعی                √√      

    825/189             هزینه بیمه بیکاری                   
  325/455/1حق بیمه پرداختنی                                                 

   000/970/2کنترل کاالی در جریان ساخت            
   525/723/3کنترل سربار ساخت                       
  400/310/1کنترل سربار اداری                        

   600/548/6کنترل حقوق و دستمزد               √√√         
   500/265/1هزینه بیمه اجتماعی                                 
  825/189هزینه بیمه بیکاری                                  

کاالی بهای تمام شده + دوره موجودی کاالی پایان = بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش          
  فروش رفته

  )فروش)+(}فروش –بهای تمام شده کاالی فروش رفته {  – 000/800/7= ( )فروش(     

                                                        x   ) =000/800/7 –x   – x + (x   

                                                               000/800/7 =x –x – x +x   

   x     000/800/7 =x=  000/600/15فروش                               √√ √                

     000/600/15× =  000/200/5کاالی فروش رفته     بهای تمام شده             √             

     000/600/15× =  000/800/7بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش            √           

       000/600/15 - 000/200/5=  000/400/10سود ناخالص                               √          
  000/400/10 – 000/800/7=  000/600/2موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره        √     

   000/600/2 ×% 80=  000/080/2موجودی کاالی ساخته شده اول دوره             √                
8× % 25=  2نمره                 % 25 √هر   



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  پاسخنامه کار عملی حسابداری صنعتی 
  

  های تمام شده کاالی فروش رفتهگزارش ب

   000/910/1            موجودی مواد اول دوره                                                           

  000/130/3            خرید مواد طی دوره                   

   )000/700(      برگشت از خرید و تخفیفات   : کسر می شود    

    000/430/2                                                                         √      خرید خالص       

   000/340/4                                          √بهای تمام شده مواد اماده برای مصرف           

  ) 000/530/1(                             موجودی مواد پایان دوره                    : کسر می شود   

   000/810/2                                                         √بهای تمام شده مواد مصرفی           

  000/970/2                                                                     √دستمزد مستقیم                

   000/780/5                                                                    √         بهای اولیه             

  : سربار کارخانه     

   525/723/3                 دستمزد غیر مستقیم                     

  475/76                                           هزینه آب و برق        

   000/200                           الت            استهالک ماشین آ

   000/220                             هزینه متفرقه                         

  000/220/4                                                             √جمع سربار کارخانه          

   000/000/10    √جمع هزینه های ساخت       

   000/200/4   موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره    : اضافه می شود

  000/200/14                 √بهای تمام شده کاالی در جریان ساخت طی دوره       



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  پاسخنامه کار عملی حسابداری صنعتی   
  
   )000/480/8(    کسر می شود موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره  

  
   000/720/5                                 √ی تمام شده کاالی ساخته شده     بها

  
  000/080/2        موجودی کاالی ساخته شده اول دوره             : اضافه می شود

  
   000/800/7                             √بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش     

  
  )000/600/2(       ی ساخته شده پایان دوره             موجودی کاال: کسر می شود

  
  000/200/5                             √بهای تمام شده کاالی فروش رفته         

  
  

   11× % 25=  75/2نمره                                 % 25 √هر   
  
  
  
  
  
  
     



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

  حسابداری صنعتی پاسخنامه کار عملی
  lifoبه روش کارت حساب مواد 

 
 

  √√   000/705موجودی نقد  25/6
  000/700کنترل مواد                        

    000/50اصالح مواد                         
                                                                                      5/1  =1/0  ×15  

  
  تاریخ

  موجودی  صادره  وارده

  مبلغ  نرخ  مقدار  مبلغ  نرخ  مقدار  مبلغ  نرخ مقدار

  
1/6  

            68  
25  

000/20  
000/22  

  
000/910/1  
√  

  
8/6  

      25  
15  

000/22  
000/20  

  
000/850  

√ 

  
53  

  
000/20  

  
000/060/1  
√  

  
12/6  

  
80  

  
500/23 

  
000/880/1  
√  

      53  
80  

000/20  
500/23  

  
000/940/2  
√  

  
15/6  

        
)10(  

  
000/20  

  
)000/200(  
√  

53  
80  
10  

000/20  
500/23  
000/20  

  
000/140/3  
√  

  
20/6  

  
50  

000/25  000/250/1  
  
  
√  

      53  
80  
50  
10  

000/20  
500/23  
000/25  
000/20  

  
  

000/390/4  
√  

  
25/6 

 )10(  
 )20( 

000/20  
000/25  

  

)000/700(  
√  

      53  
80  
30  

000/20  
500/23  
000/25  

  
000/690/3  

  
√  

  
28/6 

      30  
60  

000/25  
500/23  

  
000/160/2  
√ 

53  
20  

000/20  
500/23  

  
000/530/1  
√  



  
   صنعتی حسابدارینام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف

   1 ماشین حساب 1
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  
  
  

  لوازم برای یک هنر جو اعالم شده : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وزارت آموزش و پرورش
  ............آموزش و پرورش استان  اداره کل

  متوسطهمعاونت آموزش 
  

  ای ی فنی و حرفه های شاخه هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی عملیدهمین یاز
  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  

  حسابداری:رشته عملیهای آزمون  سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                     :                                                            خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  
  
  

  دقیقه  60  :  مدت آزمون عملی                                            21/12/1390    : تاریخ برگزاری 
  

  نمره  15        :جمع بارم                                                                 1  : تعداد سئوال 
  

  
  
  

  : 3کار عملی شماره 
 حسابداری عملیکارگاه                              



 



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

  حسابداری عملی  

  :رویدادهای بازرگانی زرین قاب به شرح زیر ارائه گردیدهقسمتی از         

  ریال             1،200،000،000عقد قراردا د با شرکت پیمانکاری البرز مبنی بر ساخت سوله با تجهیزات به مبلغ  - 1/2/1389        

  123قرارداد بعنوان پیش پرداخت  طی چک به شماره %  20ت وپرداخ                                        

  جهت محل نصب سوله 124طی چک  ریال  200،000،000خرید یک قطعه زمین به مبلغ  – 5/2/89      

  131قرارداد طی چک % 50ساخت ونصب سوله توسط پیمانکار و دریافت  -1/5/89      

  144طی چک ) از کل قرارداد(سپرده حسن انجام کار % 10اد پس از کسر تکمیل سوله وپرداخت بقیه قرارد -5/7/89      

    " بازرکانی زرین قاب خود شخصا. تاسیسات سوله با مشکل روبرو شد و پیمانکار از رفع مشکل خوداری کرد  -15/12/89      

  .پرداخت نمود 151چک  ریال طی 50،000،000اقدام به رفع عیب کرد و مبلغ                                   

  .تسویه شد 160با پایان مدت حسن انجام کار مبلغ بدهی به پیمانکار طی چک   -15/2/90      

  .    نمود" ریال نفدا 200،000،000با یک ساختمان  و دریافت  اقدام به معاوضه سوله بازرگانی زرین قاب  -1/7/90        

  .ریال برآورد شده 000،000،180ین ساختمان جدید ارزش زم                              

  )استهالک محاسبه شده است  89برای سال.  می باشد%    10روش مستقیم به نرخ سوله روش استهالک  (                           

  .نمود 172ریال طی چک  19،000،000اقدام به تعمیر اساسی ساختمان خریداری شده به مبلغ   -20/7/90       

   5/1ریال وام بانکی یکساله از بانک و واریز به حساب جاری و ارائه سفته بابت ضمانت به  45،000،000دریافت  -10/10/90      

  .برابر                               

  در ) 10-30/2ن(کاال به شرط  ریال 1 96،000دریافت طلب بابت فروش نسیه به مبلغ  حسابدار بازرگانی -1/11/90       



  مرحله استانی –ای و کشاورزی  های فنی ، حرفه دوره مسابقات علمی عملی هنرستان یازدهمین

 

  )دریافت در دوره تخفیف(ریال ثبت نموده   196،000بدهکار حساب بانک و بستانکار حساب دریافتنی به مبلغ                   

  ریال 30،000به ترتیب  ) زیان(حساب کسر وفزونی صندوق وحساب خالصه سو. ری شددراین تاریخ حسابها مانده گی 29/12/90

  .ریال  بستانکار می باشند 30،000بدهکار و                         

  :مطلوبست

  ثبت رویدادها درسند حسابداری  و دقتر روزنامه عمومی بازرگانی - 1

  کل  ثبتهای مربوط به سوله وساختمان  در دقترکلیه  انتقال  -2

  

                               



  1390ای مرحله استانی اسفند  جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات فنی و حرفه
  حسابداري عملي  :کارگاه                                       حسابداری:    رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
شماره منتخب            
  بارم

  

                  

                    نمره1  خط زیبا

                    نمره1  رعایت فاصله ها

                    نمره1  جمع بندی سند و دفاتر

                    نمره 7  ثبت سند حسابداری

                    نمره4  ثبت دفتر روزنامه 

                    نمره 1  ثبت دفتر کل

                    نمره15  جمع
  

  يس حوزهئخانوادگی و مهر و امضاء ر و امضاء                         نام و نام ٢خانوادگی آزمونگر و امضاء                             نام و نام ١خانوادگی آزمونگر نام و نام



  
   حسابداری عملینام درس 

  
  نام وسایل مصرفی مورد نیاز 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  مقدار/تعداد نام ماده ویاجنس ردیف

  بر اساس کتاب حسابداری عملی برگ12 سند حسابداری 1
   برگ3 دفتر روزنامه 2
   برگ2 دفتر کل 3
   عدد1 خط کش 4
   عدد1 ماشین حساب 5
   برگA4 10ورق 6
     
     
     
     
     

  
 لوازم اعالم شده برای هر هنر جو: توضیحات ضروری 



  
  حسابداری عملی نام درس 

  
  :مورد نیاز  )دستگاه (نام وسایل وابزار

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی  تعداد نام وسیله یا ابزار ردیف
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  لوازم برای یک هنر جو اعالم شده : توضیحات ضروری 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


