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 دانش آموزانسخنی با 

 تعالی بسمه
 سوم حسابداري شاخه کاردانش سال آموزان دانش کلیه خدمت سالم با

 کنکور آزمون و ماه خرداد نهایی امتحانات به توجه با و نوروزي تعطیالت و جدید سال به شدن نزدیک به توجه با
 و وبازدیدها دید انجام ضمن و نموده استفاده احسن نحو به طالیی فرصت این از باید دانش آموزان ،شما 93 سال

 تقویت حفظ و کنکور آزمون و 93 ماه خرداد امتحانات جهت را خود آمادگی رحم صله مقدس سنت رعایت
 را آندانش آموزان  شما تا گرفتم جزوه این طراحی به تصمیم هنرستان محترم مدیر هماهنگی با اینجانب نمایید،لذا

 تشریحی تکمیلی، سواالت نمونه انواع جزوه این در.دهید تحویل نوروز تعطیالت پایان از پس و نموده حل و مطالعه
تکمیلی  مقدماتی، دروس به مربوط گذشته سالهاي کنکورهاي و نهایی امتحانات به مربوط مسائل و اي گزینه چهار ،

 در توانید می دقیق ریزي برنامه با که گردآوري شده ،حقوق ودستمزد2شرکتها، آمار حسابداري ، صنعتی ،حسابداري
 ارتقاي آن بالتبع و عزیزان شما کوشش و تالش افزایش باعث بتوانیم که امیدواریم .نمایید مطالعه را آنها تعطیالت

 علم توسعه و تولید بر مبنی انقالب معظم رهبر فرمایشات از بهتر چه تاهر باشیم ایران عزیزمان کشور دانش سطح
  .نماییم پیروي و اطاعت

  .نوشته وتحویل دهید  اي جداگانهپاسخ سواالت چهارگزینه اي را در پاسخ نامه ودیگر سواالت را در برگه : توجه 
  

  
کاش تابع تمامی .سمت ربعهاي دیگر نمی رفتیمکاش مختصات کردارمان روي ربع اول همانطور می ماند و به 

کاش تابع گناهانمان نزولی باشد تا در یک جا باالخره پایان .اعمال خوبمان صعودي باشد تا به مقصد برسیم
.پذیرد  

.کاش الاقل تابع گناهانمان اینقدر پیوسته نباشد و حد اشتباهاتمان به بی نهایت میل نکند   
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صبر الیزال نبوي بود که در هیأت عفتی سر به فلک کشیده، چادر به سر فاطمه علیهاالسالم ، 

هاي مدینه، در تمام رهگذرهاي هستی، حضور خدا را به کائنات، یادآور  کشید و در کوچه می
تنه حقیقت را  سیلی ستم و تازیانه کینه را به جان خرید تا هجوم تندباد انکار، شمع یک.شد می

 .خاموش نکند

آه از ! وره کوثر که در آن خانه گلین، همسایه اهالی غفلت و سنگدلی شدافسوس از س
شبِ سجاده و تسبیح، ارکان عرش را به لرزه  هاي شرحه شرحه بتول که در نیمه زمزمه

رفت  آله که در مشام حسادت زمین، به هدر می و علیه اهللا آه از ریحانه رسول خدا صلی! افکند می
  .نه، رخساره طهارتش را طاقت نداشتستیز زما و چشمانِ حقیقت

 مکرم شهادت نگین عالم هستی ، فخرزمین وآسمان ، بی بی دوعالم ، دخت نبی 
الگوي ایثاروفداکاري را به شما بانوان آینده ایران  )س(حضرت فاطمه زهرا

  .تسلیت می گویم
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 تکمیلی سواالت

  .نامند می............... را کاال به تبدیل مختلف مراحب طی مواد ماهیت و شکل تغییر -1
 .باشد می سازمانی................گزارش یک رفته فروش کاالي شده تمام بهاي گزارش -2
 .است.................دایره وظایف از محصول واحدد یک ساخت براي استاندارد زمان محاسبه و بررسی -3
 .است .............. سربار جذب نرخ محاسبه مبناي مناسبترین -4
 .شود می گفته.............آن به باشد کار ساعت گرفتن نظر در بدون و تولید تعداد اساس بر دستمزد اگر -5
 .یابد می انتقال................حساب به شود می مصرف تولید در که تدریج به اولیه مواد -6
 .باشد متعادل بازار قیمت نوسان استکه متناسب زمانی....................... روش از استفاده -7
 .شود می بسته..................حساب با باشد جزئی مبلغ کارخانه سربار جذب اضافه یا کسر حساب مانده اگر -8
 .گویند می............................ را ساخت جریان در کاالي و شده ساخته کاالي شده تمام بهاي محاسبه -9

  .شود می بدهکار......................حساب کسري مبلغ انبار،معادل کسري وجود صورت در-10
  .دارد وجود انبار.............................باشد مواد کارتهاي مانده از کمتر واقعی موجودي هرگاه -11
  .شود تنظیم.....................و..................... اساس بر باید سازمانی برون گزارشهاي-12
 حساب به فروش و توزیع سربار و تشکیالتی و اداري سربار و.............حساب به ساخت سربار هاي هزینه-13

 .یابد می انتقال..................
 تبدیل شده ساخته محصوالت به اولیه مواد تا شود پرداخت اي هزینه محصولی تولید جهت که صورتی در-14

 .شود می گفته.....................اصطالحا فوق هاي هزینه شوند،به
 .است....................... سربار جذب نرخ محاسبه مبناي مناسبترین-15
 .باشد می..........................گزارش یک تولید هزینه گزارش-16
 .میگویند...............هاي یابند،هزینه می کاهش آن کاهش با و افزایش تولید حجم افزایش با که هایی هزینه-17
 از یکی رفته فروش کاالي شده تمام بهاي حساب و..................... اقالم از یکی شده ساخته کاالي حساب-18

 .است....................اقالم
 .دهد می نشان را............................................ساخت، جریان در کاالي حساب مانده-19
  .شود می بستانکار........................................حساب انبار به برگشتی مواد ثبت در-20

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حسابداري صنعتی

 حکایت آموزنده و جالب بهلول عاقل ترین دیوانه

او را هارون الرشید درخواست نمود کسی را براي قضاوت در بغداد انتخاب نماییداطرافیان او همه با هم گفتند عادل تر از بهلول سراغ نداریم 
من شایسته : گفت  بهلولانتخاب نماییدخلیفه دستور داد بهلول را نزد او بیاورندبعد از دیدار با بهلول به او پیشنهاد قاضی شدن در بغداد را داد

تمام بزرگان بغداد تو را انتخاب کرده اند چگونه است که تو قبول : این مقام نیستم و صالحیت انجام چنین کاري را ندارم هارون الرشید گفت 
احوال خودم بیشتر اطالع دارم و این سخن یا راست است یا دروغ اگر راست است که من به من از اوضاع و : بهلول جواب داد !نمی کنی 

هارون الرشید اصرار فراوان کرد !دلیلی که گفتم شایسته این مقام نیستم و اگر هم دروغ باشد که شخص دروغگو صالحیت قضاوت کردن ندارد 
ندفردا صبح اول طلوع بهلول بر چوبی نشست و در خیابان ها فریاد می زد اسبم رم و بهلول در خواست کرد یک روز به او مهلت دهند تا فکر ک
هارون الرشید !خبر دیوانگی بهلول به خلیفه عباسی رسید !بهلول دیوانه شده است : کرده بروید کنار تا زیر سمش گرفتار نشده ایدمردم گفتند 

حتی زمانی !دینش از دست ما فرار کرده تا در حقوق مردم دخالتی نداشته باشد  او دیوانه نشده است او بخاطر حفظ: لبخند تلخی زد و گفت 
  !این غذا را به سگ ها بدهید بخورند حتی اگر آنها هم بفهمند مال خلیفه است نخواهند خورد : که از غذاي خلیفه براي او می آورند می گفت 
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  تشریحی سواالت
 ؟نمایید تعریف را زیر موارد - 1
  :ثانویه و اولیه سهیمت  
  :تولیدي دستمزد  
  :توافقی و قانونی کسورات  
 :یابی هزینه  
  :مستقیم غیر و مستقیم مواد  
  :آن انواع و هزینه مرکز  
  :انبار کسري  
 :کار انجام استاندارد زمان  
 .شود می بسته حسابی چه با انبار اضافات و کسر حساب مانده -2
 .ببرید نام را سربار هاي هزینه بینی پیش دالیل -3
 .ببرید نام را ثابت هاي هزینه انواع-4
  .ببرید نام را مواد کننده کنترل دوایر -5
  .ببرید نام تولیدرا حجم تغییر با ارتباط در ها هزینه بندي طبقه-6
 .ببرید نام را شده تمام بهاي عوامل -7
 شود؟ می بستانکار حساب کدام شده جذب سربار ازاي به-8
 آید؟ می وجود به سربار جذب اضافه شرایطی چه در-9

 یابد؟ می انتقال حساب کدام بستانکار به دوره طی شده ساخته کاالي شده تمام بهاي تولیدي موسسات در -10
 باشد؟ می ثابت هاي هزینه از یک ام کد جزء نوسازي و عوارض هزینه-11
 دایره کدام وظایف از کارگران کارائی تحلیل و تجزیه و بررسی و شده بینی پیش تولید با واقعی تولید مقایسه -12

 است؟ دستمزد و حقوق کننده کنترل
 باشد؟ می هایی هزینه نوع چه کنند نمی تغییر تولید از معینی سطح تا تولید حجم تغییر با که هایی هزینه-13
 ثبت حسابی چه در مواد تهیه هاي هزینه کنترل حساب و مواد تهیه هاي هزینه بینی پیش حساب بین اختالف -14
 شود؟ می
 تولیدي دایره یک آالت ماشین استهالك مستقیم،هزینه غیر و مستقیم نظر از سربار هاي هزینه بندي طبقه در-15

 دهید؟ می قرار طبقه کدام در را معین
 شود؟ می نظر صرف یکدیگر به خدماتی دوایر متقابل خدمات از ثانویه تسهیم روشهاي از یک کدام در-16
 بازار قیمت به نرخ نزدیکترین داراي تولید بخش به صادره مواد،مواد موجودي ارزیابی روشهاي از یک کدام در -17
 باشد؟ می
 .ببرید نام را آنها شوند می تقسیم اصلی گروه دو محصول،به با آنها ارتباط طریق از ها هزینه -18
 دهد؟ می تغییري چه را محصول واحد هر ثابت هاي هزینه دستمزد،سهم تشویقی طرحهاي کارگیري به-19
  .دهید توضیح را انبار اضافات یا کسري دالیل -20
 

هرگاه تمام بالها و سختی : سقراط
در یک جا جمع کنند و در هاي بشر را 

میان مردم تقسیم نمایند، بدبخت ترین 
مردم چون سهم خود را ببینند، از سهم 

نخستین خویش راضی شده، لب از 
.شکایت می بندند  
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 مسائل
 به مواد کیلو 1000 مقدار 91 مهر اول در.نماید می استفاده مواد موجودي دائمی نگهداري روش از عارف شرکت-1

 :است زیر شرح به اطالعات سایر.است بوده موجود کارخانه انبار در ریال 100 کیلو هر نرخ
 .ریال 110 کیلو هر نرخ به کیلو 1200 مقدار به مواد خرید( 7/1

 گردید صادر تولید خط به مواد کیلو 7/10) . 1200
 شد داده برگشت فروشنده به مواد کیلو 200 7/20) .
 ریال 120 کیلو هر نرخ به کیلو 700 مقدار به مواد خرید( 7/22

 شد صادر تولید خط به مواد کیلو   7/30) .1000 
  .lifoمربوطه حسابداري ثبتهاي و fifo روش به مواد کارت تهیه مطلوبست

 نمـوده  بینـی  پـیش  %6 جـاري  مالی دوره براي را مواد تحصیل و تهیه هاي هزینه نرخ نصرالهی تولیدي شرکت-2
 شـده  پرداخت هاي ماهه،هزینه 2 سفته صدور با ریال 4000000 و نقد ریال 6000000 شده موادخریداري.است

 .ریال 160000 حمل هزینه و ریال 6000 بیمه هزینه و ریال 460000 خرید واحد هاي هزینه شامل
 .حسابها بستن و مواد خرید به مربوط حسابداري ثبتهاي مطلوبست

 :باشد می زیر شرح به علیرضا موسس جاري سال ماه بهمن دستمزد و حقوق اطالعات از بخشی -3
 مستقیم غیر % 30 و مستقیم آن % 70 که ریال 18000000 ناخالص دستمزد و حقوق

 و توزیع سربار و تشکیالتی و اداري سربار به مساوي طور به % 40 و کارخانه سربار مستقیم غیر دستمزد از %60
 حق و 1260000 کارگر سهم بیمه ریال،حق 1800000 مالیات شامل لیست طبق تئافقی و قانونی کسورات فروش

 وام ریال،اقساط 400000 تعاونی شرکت به ریال،بدهی 700000 ریال،مساعده 4140000 کارفرما سهم بیمه
 .ریال 600000 مسکن

  .دستمزد و حقوق هزینه تسهیم ثبت و دستمزد و حقوق لیست تنظیم حسابداري ثبت مطلوبست
 ریـال  780000 و 890000 مبلـغ  ترتیـب  بـه  را 2 و 1 تولیدي دایره شده جذب سربار نازنین تولیدي شرکت -4

 ریال 771200 و 892400 ترتیب به 2 و 1 دایره ثانویه و اولیه تسهیم از پس واقعی هاي هزینه و نموده محاسبه
  1ديتولی دایره ساخت سربار کنترل حساب بستن ثبت و  2و  1دایره در شده جذب سربار ثبت مطلوبست.باشد می

 .تولیدي دوایر سربار جذب اضافه یا کسر حساب بستن و  2و
 مـاده  به مربوط اطالعات.کند می استفاده اولیه ماده نوع یک از خود محصوالت ساخت براي فهیم تولیدي شرکت -5

 از ،برگشـت  4000000 دوره طـی  مـواد  ،خرید 900000 دوره اول اولیه مواد موجودي:است زیر قرار به فوق اولیه
 خرید نقدي ،تخفیفات 170000 شده خریداري مواد تخلیه و بارگیري و حمل ،هزینه 200000 وتخفیفات خرید

 بهـاي  محاسـبه  و اولیـه  مواد مصرف گزارش تنظیم مطلوبست.ریال  1400000دوره پایان مواد ،موجودي 80000
 .دوره طی مصرفی مواد شده تمام

 مـی  ریـال  15000 آن سـربار  جـذب  اضـافه  و ریال 200000 مبلغ نگار طرفه تولیدي موسسه شده جذب سربار-6
  .واقعی سربار محاسبه مطلوبست .باشد

  
  
 

حلزون سعی می کند از دیواره چاه باال برود . متر افتاده است 20حلزونی داخل چاھی به عمق  :معما
متر  4متر باال برود، اما شب ھنگام، به خواب رفته و  5ھر روز این حلزون می تواند . و از آن خارج شود

 چند روز طول می کشد که این حلزون از چاه خارج شود؟. به پایین سر می خورد
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 .شده ساخته کاالي شده تمام قیمت صورت تهیه مطلوبست زیر اطالعات به توجه با-7
 مستقیم غیر ،دستمزد 1750000 مستقیم ،دستمزد 1550000 دوره اول ساخت جریان در کاالي موجودي

 جریان در کاالي ،موجودي 4500000 مصرفی مستقیم ،مواد 450000 کارگران اجتماعی بیمه ،هزینه 220000
 250000 آالت ماشین بیمه ،هزینه 180000 مستقیم غیر ،مواد 700000 دوره پایان ساخت

 .زیان و سود صورت تهیه مطلوبست زیر اطالعات به توجه با -8
 70000 تخفیفات و فروش از ،برگشت 6500000 رفته فروش کاالي شده تمام ،بهاي 8480000 فروش

 370000 فروش و توزیع هاي ،هزینه 420000 تشکیالتی و اداري هاي ،هزینه 120000 فروش نقدي ،تخفیفات

 اي چهارگزینه سواالت
 شود؟ می تلقی ها فعالیت کنترل و ریزي برنامه در مدیریت بازوي عنوان به حسابداري هاي شاخه از یک کدام-1

 مالی)دصنعتی              )ج       دولتی  )ب    حسابرسی  )الف
 باشد؟ نمی شده تمام بهاي حسابداري وظایف از زیر هاي گزینه از یک کدام-2

 ممکن حداقل تا آنها کاهش و هزینه کنترل هاي روش ایجاد )الف
 ها موجودي کنترل و آنها گذاري قیمت منظور به ها موجودي ارزیابی )ب
 موجود هاي حل راه از حل راه بهترین انتخاب منظور به نهایی هاي گیري تصمیم بهترین جهت در مدیران یاري )ج
 اداري مسایل حل راه بهترین انتخاب جهت در مدیران یاري)د

 باشد؟ می شده تمام بهاي حسابداري وظایف از زیر هاي گزینه از یک کدام 3-
 ها هزینه تسهیم و ثبت آوري،تفکیک جمع)ب          دوره یک براي تولید هاي هزینه بینی پیش)الف

 مورد سه هر )د              ها برنامه اجراي و ایجاد در مدیران یاري)ج
 .نماید می مجهز عملیات نتایج ....... ریزي برنامه براي را مدیریت حسابداري ابزار با شده تمام بهاي حسابداري 4-
  شناخت)د     تحلیل و تجزیه)ج   بررسی)بارزیابی     و کنترل)الف
 است؟ صحیح زیر گزینه کدام 5-
 .شود می بدهکار شده ساخته کاالي شده تمام بهاي معادل ساخت جریان در کاالي حساب )الف
 .شود می بدهکار شده تمام بهاي عوامل به توجه با ساخت جریان در کاالي حساب )ب
 فروش قیمت تا شود می اضافه دوره پایان ساخت جریان در کاالي حساب به شده ساخته کاالي حساب مانده )ج

 .شود تعیین
 .دهد می نشان را رفته فروش کاالي شده تمام بهاي ساخت جریان در کاالي حساب مانده )د

 باشد؟ نمی شده تمام بهاي عوامل از گزینه کدام 6-
 سربار)د اولیه مواد)ج دستمزد)ب تولید)الف
 شود؟ می بسته حساب کدام با دوره پایان در ساخت جریان در کاالي حساب 7-
  کاال موجودي)د رفته فروش کاالي شده تمام بهاي)ج شده ساخته کاالي موجودي)ب زیان و سود خالصه)الف

  
  
  
 

:نکته خانه داري  
خواهید شلوار خود را با اتو خط بیندازید که چشم همه را متحیر کنید، با اسفنج آغشته به آب و سرکه سفید محل  اگر می 

.مورد نظر را مرطوب کنید، سپس اتو بزنید . 
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 است؟ غیرمستقیم هزینه موردجزء کدام مبل تولیدي کارخانه یک در 8-
 میخ)د     پارچه)ج     چوب)ب    رنگ)الف
 است؟ هزینه کدام مفهوم داد ارتباط معینی محصول یا مرحله یا سفارش به آسانی به بتوان که را هایی هزینه 9-
 مستقیم)د     مستقیم غیر)ج     تجاري)ب   تبدیل)الف

 است؟ سازمانی درون ها گزارش از یک کدام 10-
 مواد ضایعات)د     نقد وجوه گزارش)ج    سود تقسیم)ب    رفته فروش محصول شده تمام بهاي)الف
 است؟ کدام صحیح گزینه ها هزینه بندي طبقه با ارتباط در -11
 متغیر،مستقیم:رفاهی هزینه)ب      متغیر،مستقیم:شده تلف اوقات)الف

 ثابت،مستقیم:کاري اضافه العاده فوق)د     مستقیم متغیر،غیر نیمه:مدیران حقوق)ج
 .گردد می محسوب ها هزینه بندي طبقه از یک کدام عنوان به مستقیم غیر هاي هزینه -12
 تولید فروش با ارتباط اساس بر بندي طبقه)ب             ها هزینه طبیعی بندي طبقه)الف

 محصول تولید با آنها ارتباط اساس بر بندي طبقه)د         تولید تعداد و حجم با ارتباط اساس بر بندي طبقه)ج
 باشند؟ نمی ثابت هاي هزینه دسته از زیر موارد از یک کدام -13
 تولید حجم به مربوط ثابت هاي هزینه )ب       اي برنامه ثابت هاي هزینه )الف

 کارخانه ظرفیت به مربوط ثابت هاي هزینه )د         برداري بهره ثابت هاي هزینه )ج
 از یک کدام به مربوط تولید سرپرستان و مدیران حقوق و منقول غیر اموال به مربوط عوارض مانند هایی هزینه -14

 است؟ ها هزینه
 اي برنامه ثابت هاي هزینه )ب             متغیر هاي هزینه )الف

 متغیر نیمه هاي هزینه )د          برداري بهره ثابت هاي هزینه )ج
 ..... یعنی تبدیل بهاي-15
 ساخت سربار + مستقیم دستمزد )ب          اولیه بهاي + ساخت سربار )الف

 ساخت سربار + مستقیم غیر دستمزد )د           اولیه بهاي + مستقیم دستمزد )ج
 ...... یعنی اولیه هاي-16
 ساخت سربار + اولیه مواد )ب           مستقیم دستمزد + اولیه مواد )الف

 ساخت سربار + مستقیم دستمزد )د             غیرمستقیم دستمزد + اولیه مواد )ج
 باشد؟ داشته قرار تواند می زیر هاي گزینه از یک کدام در تولید کارفرمایان حقوق-17
 مستقیم غیر دستمزد )ب                مستقیم دستمزد )الف

 متغیر هاي هزینه )د                 متغیر نیمه هاي هزینه )ج
 است؟ ها هزینه از یک کدام جزء کاال واحد یک مصرفی اولیه مواد-18
 ثابت هزینه )ب                متغیر هزینه )الف

  مستقیم متغیر هزینه )د                   مستقیم غیر متغیر هزینه )ج
  
  
 

  :روزي از روزها هارون الرشید از بهلول دیوانه پرسید 
همان کسی که شکم مرا سیر کند دوست ترین : داد  چه کسی است ؟بهلول پاسخ” دوست ترین مردم ” بگو ببینم نزد تو  بهلولاي 

  اگر من شکم تو را سیر کنم مرا دوست داري ؟: هارون الرشید گفت !مردم نزد من است 
  !دوستی به نسیه و اما و اگر نمی شود : بهلول با خنده پاسخ داد 
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 تغییر ها هزینه سطح 82 سال در اگر بود ریال 5000 معادل 81 سال در محصول واحد هر براي متغیر هزینه -19
 بود؟ خواهد ریال چند 82 سال در واحد هر متغیر هزینه یابد افزایش % 50 تولید حجم ولی نکند

)2500       ج)7500  د)10000 ب    (الف1000000 
 است؟ هزینه کدام مفهوم داد ارتباط معینی محصول یا مرحله یا سفارش به آسانی به بتوان که را هایی هزینه-20
 مستقیم)د             مستقیم غیر)ج           تجاري)ب          تبدیل)الف
 است؟ سازمانی درون ها گزارش از یک کدام-21
  مواد ضایعات )د        نقد وجوه گزارش )ج         سود تقسیم )ب  رفته فروش محصول شده تمام بهاي )الف
 باشد؟ نمی دستمزد و حقوق لیست کسورات از گزینه کدام-22
 وام)د          مساعده)ج            کارفرما سهم بیمه حق)ب           مالیات)الف
 دستمزد با ساعت 44 هفته یک طی در باشد می وي کاري نوبت شب و عصر و صبح که کار نوبت کارگري -23

 است؟ کدام متوالی هفته چهار طی در وي استحاقی حقوق است کرده کار ریال  2000ساعتی
 (الف352000        ب)101200        ج)404800      د)52800

 شود؟ می تعیین کسی چه توسط سال هر پایان در کارگران پاداش و عیدي-24
 دولت هیئت)د       جمهور رئیس)ج       اسالمی شوراي مجلس)ب      کارفرما)الف
 باشد؟ نمی صحیح زیر هاي گزینه از یک کدام -25
 .کند تجاوز ساعت 8 از نباید روز شبانه در کارگران کار ساعت )الف
 .تجاوزکند نباید ساعت 44 از هفته هر کار ساعات مجموع )ب
 .شود می محسوب شب کار بعد روز بامداد 4 تا 18 ساعت از کار قانون مطابق )ج
 .شود می محسوب روز کار 22 ساعت تا بامداد 6 ساعت از کار قانون مطابق )د

 باشد؟ می ودستمزد حقوق دوایر از یک کدام عهده به کاال واحد یک ساخت استاندارد زمان تعیین -26
 سنجی زمان)د          شده تمام بهاي حسابداري)ج        کارگزینی)ب     تولید ریزي برنامه)الف
 دارد؟ قرار دستمزد هاي هزینه گروه کدام در تولید کارفرمایان و سرپرستان دستمزد-27
 تولیدي غیر دستمزد)د        تولیدي دستمزد )ج    مستقیم غیر دستمزد)ب      مستقیم دستمزد)الف
 پاسخ زیر هاي گزینه از یک کدام شود اضافه احتمالی تأخیرات و استراحت اوقات کار انجام عادي زمان به اگر -28

 .بود خواهد صحیح
  کار انجام استاندارد زمان)د   کاري اضافه استاندارد زمان)ج    کاري اضافه ساعات)ب   کار انجام عادي زمان)الف
 باشد؟ می زیر هاي گزینه از یک کدام پرداختنی حقوق خالص-29
 کسورات منهاي مزایا و حقوق جمع )ب   کسورات منهاي کاري اضافه و حقوق جمع )الف

 مالیات و بیمه منهاي مزایا و حقوق جمع )د   مالیات منهاي کاري اضافه و حقوق جمع )ج
 باشد؟ می توافقی زیر کسورات از یک کدام-30
 مالیات )د تعاونی شرکت به بدهی )ج کارگران اجتماعی بیمه حق )ب اجراء صندوق )الف
  واقعی باکار متناسب پاداش تشویقی هاي طرح اساس بر دستمزد پرداخت در -31

 .شود می پرداخت ......... با مقایسه و 
 کارگر اقتصادي شرایط )د تولید استاندارد ساعات )ج   رقبا مؤسسات و ها شرکت )ب شده انجام کار کیفیت )الف

 براي وقتتان از
 استفاده دوستی

 دوستی، کنید؛زیرا
 خوشبختی ي جاده

 .است
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ریال باشد تعداد  00042 دستمزد ساعتی نرخ و دقیقه 10 محصول واحد یک ساخت استاندارد زمان چنانچه -32
 :کاري پارچه اساس بر کارگر دستمزد .باشد می واحد 10 ساعت یک در شده تولیدکاالي 

28000 )د            42000 7000  )ج           70000    )ب       ) الف  
 اصطالحاً شود پرداخت و محاسبه کارکرد ساعات به توجه بدون و تولید تعداد اساس بر کارگر مزد که صورتی در -33
 کاري نوبت)د        کارمزد)ج         مزد روز )ب     کاري پارچه)الف      .گویند...........را آن
 دستمزد نرخ به توجه با نموده تعیین دقیقه 12 را محصول واحد یک ساخت براي الزم زمان سنجی زمان دایره -34

 است؟ کدام فوق شرایط با کارگر یک استحقاقی دستمزد ساعت یک در واحد 8 تولید و ریال 2/000ساعت
3200( )2400  د           ج           3600           ب)6000  ) الف  

 باشد؟ می کارخانه ظرفیت به مربوط زیر ثابت هاي ازهزینه یک کدام-35
   ساختمان اجاره هزینه )ب         توسعه و تحقیق به مربوط هاي هزینه )الف

 آالت ماشین استهالك هزینه )د               آالت ماشین بیمه حق )ج
 باشد؟ می کار از ناشی حوادث بیمه هزینه تسهیم براي مناسبی مبناي زیر هاي گزینه از یک کدام -36
 آالت ماشین کار ساعت)د       کارگران تعداد)ج            تولید تعداد)ب         مستقیم دستمزد)الف
 باشد؟ نمی سربار برآورد و بینی پیش علل از گزینه کدام -37
 شده ریزي برنامه تولید با تولید واقعی مقدار بین اختالف )الف
 سربار هاي هزینه از بعضی واقعی مبلغ نبودن مشخص )ب
 شده بینی پیش هاي هزینه بودن دقیق )ج
 شده بینی پیش و واقعی هاي هزینه مقایسه براي مناسب شرایط ایجاد و امکان )د

 است؟ کدام سربار جذب نرخ تعیین جهت مبنا ترین مناسب -38
  شده بینی پیش هاي هزینه )د  واقعی هاي هزینه )ج    شده برآورد کار ساعت )ب    مستقیم کار ساعت )الف
 جزء فروش و توزیع سربار و تشکیالتی و اداري سربار ولی گردد می منظور ....... حساب به ساخت سربار -39

 .یابد می انتقال ......... حساب به و است .......
 اختتامی تراز - عملیاتی غیر هاي هزینه - ساخت جریان در کاالي )الف
 اختتامی تراز - مالی دوره هاي هزینه - ساخت جریان در کاالي )ب
 زیان و سود خالصه - مالی دوره هاي هزینه - ساخت جریان در کاالي )ج
 اختتامی تراز -ساخت سربار - ساخت جریان در کاالي )د

 چه رسد می مصرف به هایی هزینه خدمات ارائه یا محصول تولید براي آنجا در که تولیدي واحد یک از قسمتی -40
  صنعتی واحد)د     هزینه مرکز)ج    مستقیم سربار)ب    ساخت سربار)الف  دارد؟ نام
 گردد؟ می تسهیم دوایر به صورت چند به کارخانه سربار هاي هزینه -41
  .است صحیح بف وال  موارد )د   مستقیم غیر تسهیم )ج مستقیم تسهیم )ب مناسب مبناي اساس بر تسهیم )الف

  
  
  
 

:معما  
قرص بخور چقدر طول میکشد تا تمام قرصها خورده شود؟ 1بدهد و بگوید هر نیم ساعت قرص  3اگر دکتر به شما   
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 دارد؟ نام چه تولیدي دایره هر واقعی سربار و شده جذب سربار اختالف -42
 شده جذب سربار)د    سربار جذب اضافه یا کسر)ج    سربار جذب اضافه)ب    سربار جذب کسر)الف
 ......... مانده ساخت سربار کنترل حساب باشد بیشتر تولیدي دایره شده جذب سربار از واقعی سربار اگر -43

 .داشت خواهد
 هیچکدام)د       صفر)ج     بستانکار)ب     بدهکار)الف

  تکمیلی سواالت
 

 از...........میزان تا و شود می منظور قانونی اندوخته به خالص سود از درصد...........سهامی شرکتهاي در -1
  .یابد می ادامه تخصیص این سرمایه

 .باشند می.......................ذات داراي حقوقی اشخاص و.........................ذات داراي حقیقی اشخاص -2
 .است نفر................خاص سهامی و نفر................عام سهامی شرکت در سهامداران تعداد حداقل -3
 .است.....................سهامی،شرکت شرکت نوع ترین کامل -4
 .است.......................تضامنی شرکت اصلی رکن -5
 به سود تقسیم باشد نشده بینی پیش خاصی ترتیب زیان و سود تقسیم براي تضامنی شرکت نامه شرکت در اگر -6

 .گیرد می صورت...........نسبت
 مالیاتهاي قانون طبق و شود می درج......................در...................سرفصل تحت تاسیس هاي هزینه -7

 .شوند مستهلک سال......................تا توانند می مستقیم
 را غیره و ثبتی اساسنامه،حقوق تهیه هاي هزینه جمله از هایی هزینه سهامی،انجام شرکت ثبت و تشکیل براي-8

 .گویند می............................
 کمتر نفر..............یا............ از نباید ترتیب به عام و خاص سهامی شرکتهاي در مدیره هیئت اعضاي عده -9

 .باشند
 .است.................... تصویب با تعاونی شرکتهاي در احتیاطی اندوخته مصرف نحوه -10
 سرمایه ثانیا،تمام و باشد شده تنظیم قانون مطابق............. اوال که شود می تشکیل تضامنی،وقتی شرکت-11

 .باشد شده....................و......................نیز، غیرنقدي سرمایه و..................نقدي،
 الشرکه،بیش سهم یا سهام قیمت شود می موجب که عواملی مجموعه از است عبارت........................... -12

 .شود ارزیابی آن دفتري ارزش از
 .شود می گفته.......................آنها به که شود می ایجاد اشخاصی ناحیه از ابتدا شرکت هر تاسیس فکر -13
 و شود می گفته...................مازاد این به رود فروش آم اسمی مبلغ از بیش قیمت به شرکتی سهام اگر -14
 .گردد می درج مربوط سهام........................... ارزش ترازنامه،ذیل.....................درسمت مبلغ این
 و پرداخت را خود تعهد مبلغ از درصد................. حداقل سهام دارندگان سهامی شرکتهاي تشکیل موقع در-15

  .شود پرداخت سال...................مدت حداکثر بایست می تعهدشده سرمایه
  
  
  

شرکتهاحسابداري   

 : موفقیت عوامل
  انگیزه و تقوي ،تالش، توکل، صبر، نشاط
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 تشریحی سواالت
 ؟نمایید تعریف زیرا موارد -1

  :تصفیه دوره
  :سهامی شرکت
  :نامه شرکت
  :تضامنی شرکت

 :جایزه سهام یا سهمی سود
  :تصفیه ارزش
  :سهام کسر
  :ارزیابی تجدید زیان

 :تولید تعاونی شرکت
  :توزیع تعاونی شرکت
  :ممتاز سهام
  :الشرکه سهم

  :قانونی اندوخته
 :منظوره چند تعاونی

 سایر از آن اسمی قیمت حال هر در ولی باشد داشته سرمایه و نفع در سهام سایر به نسبت امتیازاتی که سهامی-2
  دارد؟ نام نباشد،چه بیشتر سهام

 گیرند؟ می قرار بندي طبقه کدام در تضامنی هاي فعالیت،شرکت لحاظ از انتفاعی واحدهاي بندي طبقه در -3
 باشد؟ می پذیر امکان چگونه نامه شرکت در تغییر تضامنی شرکتهاي در -4
 در شود؟ می بدهکار حساب کدام شرکا از یکی به ثابت دارایی واگذاري ،بابت تضامنی شرکت انحالل هنگام در -5

 پذیرد؟ می صورت شکل جه به شرکا بین سود تقسیم باشد داشته زیان شرکت که تضامنی،زمانی شرکتهاي
 باشد؟ می سهم چند نماید منتشر تواند می تشکیل هنگام در عام سهامی شرکت یک که سهامی تعداد حداقل -6
  چیست؟ تضامنی شرکتهاي ترازنامه با سهامی شرکت ترازنامه تفاوت -7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مرغ کیک تهیه طرز                    آموزش  

 /گرم200 خیارشور/عدد 3 مرغ تخم /عدد 12 تست نان /گرم100 شده خرد جعفري /  عدد 4 یا 3 کوچک پیازچه / کامل ي سینه عدد یک مرغ
 تهیه طرز. الزم میزان به ذرت و فلفل و نمک غذاخوري قاشق 3 جزیره هزار سس/ فنجان یک ماست / فنجان یک مایونز سس /عدد 1 هویج
 رو خیارشور آب و میکنیم رنده جدا ظرف یه تو خیارشورو .میکنیم رنده رو مرغ تخم . میکنیم ریش ریش و پزیم می رو مرغ : مرغ کیک

 می مخلوط فلفل و نمک و ها سس ترکیب با را مواد ي همه .میکنیم خرد و شسته خوب رو پیازچه و جعفري .میکنیم رنده رو هویج .میگیریم
 الیه یک رویش و چینیم می تست نان از ردیف یک.  کنیم سرو را کیک خواهیم می که ظرفی در و بریم، می را تست هاي نان هاي کناره. کنیم

 گذاشته مواد روي تست نان الیه یک باز و . میپاشیم پخته سبز نخود یا شیرین ذرت کمی مواد روي و میکنیم پخش ها نان روي را مرغ ي مایه از
 3 در رو کیک میشه .آمد در مستطیل شکل به که کردم درست نون تایی 3 ردیف 4 در رو کیک من: نکته . کنیم می عمل قبل ترتیب همان به و

 تا گذاشته یخچال در را کیک ساعت چند و پوشانیم می فریزر کپالستی با را کیک روي !!بیاد در مربع شکل به که کرد درست نون تایی 4 ردیف
 کناره اینکه از بعد رو تست نون میتونیم . میکنیم تزیین دلخواه به و مالیم می مایونز سس را کیک ي دیواره و سطح تمام سپس و بیفتد جا

 قرار شیرینی کاغذ زیرشو و کرده تزیین دلخواه به روشو و هیمد قرار نونها از تکه دو بین رو مرغ ساالد و ببریم مثلث شکل به بریدیم رو هایش
 !! کنیم استفاده میتونیم هم الویه ساالد از مرغ ساالد جاي به کنه تداعی رو تر شیرینی شکل تا میدیم
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 گیرد؟ می صورت روشهایی چه به سهامی شرکتهاي در سرمایه افزایش -8
  میگردد؟ گزارش سهامی شرکت ترازنامه در سرفصلی چه در ترتیب به انباشته سود و مدت کوتاه گذاریهاي سرمایه-9

 باشند؟ می قرضه اوراق انتشار به مجاز سهامی شرکتهاي از یک کدام -10
 .بنویسید را ایران اقتصادي سیستم در تعاون بخش اهداف از مورد دو -11
 شود؟ می انجام صورت چند به سرمایه کاهش سهامی شرکتهاي در -12
 .ببرید نام ایران در فعالیت نوع لحاظ از را انتفاعی واحدهاي انواع -13
 .ببرید نام را اقتصادي واحدهاي انواع-14
 .ببرید نام را تضامنی شرکت ویزگیهاي-15
  .ببرید نام را سهامی شرکتهاي انواع -16
  نامند؟ می چه تضامنی شرکت در را سرمایه از قسمت هر -17
  شود؟ می منتقل حسابی چه به درآمد بر مالیات کسر از پس زیان سود حساب مانده سهامی شرکتهاي در -18
 .ببرید نام را آنها باشد می ارزش یا قیمت نوع چهار داراي معموال سهمی هر-19
 طبقه کدام در حسابرسی موسسات و حقوقی،تجار فعالیت،دفاتر نوع لحاظ از انتفاعی واحدهاي بندي طبقه در-20
 میگیرند؟ قرار
 است؟ کرده تعیین ریال چند را سهامی شرکتهاي در سهام اسمی قیمت ،حداکثر تجارت قانون-21
  ببرید؟ نام را سهام صاحبان حقوق اجزاي-22

 مسائل
 طبق .هستند تضامنی شرکت یک شرکا ریال 6000000و   4000000 ترتیب به اي سرمایه با یاسمن و سارا-1

 منظور ریال 200000 سارا ساالنه حقوق .گیرد می تعلق شده تضمین سود % 10 شرکا سرمایه به نامه شرکت
 و زیان و سود تقسیم وضعیت صورت تنظیم :مطلوبست.ریال  3000000کسرمالیات از پس سودخالص .گردید
 .شرکا از یک هر سهم تعیین

 زیر شرح به انحالل تاریخ در تصفیه عملیات و ترازنامه و منحل 91 سال پایان در شرکا و عباس تضامنی شرکت-2
 :است

 شرکا و عباس تضامنی شرکت
  ترازنامه /2991/12

 2000000 عباس سرمایه 1500000 دریافتنی حسابهاي1000000 پرداختنی حسابهاي 2000000 صندوق
 2700000 کاال موجودي3000000 جواد سرمایه ( 200000 ) الوصول مشکوك مطالبات ذخیره
 6000000 جمع 6000000 جمع

 به ریال 3200000 مبلغ به کاال موجودي .گردید سوخت مابقی و وصول دریافتنی حسابهاي از ریال   1200000
 بابت ریال 150000 .گردید تسویه و پرداخت ریال 800000 مبلغ شرکت بدهی بابت .شد فروخته نقد صورت
  .شرکت عمومی روزنامه دفتر در تصفیه عملیات حسابداري ثبت:مطلوبست .شد پرداخت شرکت تصفیه هاي هزینه

  
.زشتی، نادانی است تنها خوبی موجود در جهان، شناخت و دانش؛ و تنها شر و: سقراط   
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 شرکا توافق طبق.است داشته زیان ریال 3000000 معادل جاري سال طی در شرکا و علیرضا تضامنی شرکت -3
 در.گیرد می تعلق شرکا سرمایه بهره % 10 و الزحمه حق ریال 12000000 معادل مبلغی شرکا از هریک به

 زیان و سود نسبت و باشد ریال 130000000 فریدون سرمایه و ریال 200000000علیرضا سرمایه صورتیکه
  .سود تقسیم و زیان و سود خالصه حساب بستن ثبت:مطلوبست.باشد مساوي

ریال هستند به سرمایه  800و  1000یک داراي سرمایه اي به میزان مینا و سهیل شرکاي یک شرکت تضامنی هر -4
ریال دریافت میکنند و باقی  150و  200تعلق میگیردو هر یک به ترتیب پاداش ساالنه اي به مبلغ   بهره% 2هر یک 

ر یک از ریال باشد سهم ه 400مانده ي سود و زیان به نسبت مساوي تقسیم میشود در صورتی که زیان سال به مبلغ 
  چقدراست؟زیان 

ریال سود انباشته و  18000000ریالی و مبلغ  2000سهم عادي  30000شرکت سهامی خلیج فارس داراي  -5
  ؟ریال اندوخته عمومی میباشد ارزش دفتري هر سهم چند ریال است 2000000ریال اندوخته قانونی و  4000000

ریال منتشر کرد و آن را به بهاي هر  2000هر سهم  سهم عادي به ارزش اسمی 20000شرکت سهامی توسعه  -6
 ؟.ریال فروخت چه حسابی بستانکار میشود  2500سهم 

 1000 سهم 6000 شامل سرمایه ریال 6000000 داراي 1391 سال ابتداي در ماهان تولیدي تعاونی شرکت -7
 :است گرفته صورت سال طی در زیر فعالیتهاي و است بوده ریالی

 افزایش ریال 1500 به سهم هر بهاي افزایش طریق از شرکت شرکت،سرمایه عملیات توسعه منظور به 91/2/1
 شرکت هاي اعضا،دارایی این خروج زمان در و خارج شرکت از اند بوده سهم 5 داراي هریک که اعضا از نفر 50.یافت

 خروجی اعضاي السهم حق پرداخت با و ارزیابی ریال 21000000 آن هاي بدهی و ریال 31800000 91/4/1 .
 .گردید تسویه آنها با

 افزایش گردید مقرر و واگذار جدید اعضاي به ریال 2600 سهم هر روز ارزش به شده خارج اعضا سهام91/9/30
 مانده سهام واگذاري تاریخ در و گیرد صورت ممکن مبلغ حداکثر تا انباشته سود و قانونی اندوخته محل از سرمایه
 .باشد می ریال 400000 انباشته سود و ریال 500000قانونی اندوخته حساب

 مقرر العاده فوق عمومی مجمع تصویب با که است داشته زیان ریال 1500000 شرکت سال پایان در91/12/29
 .یابد کاهش زیان مبلغ به شرکت سرمایه شد

  .عمومی روزنامه دفتر در شرکت فعالیتهاي ثبت:مطلوبست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 آموزش       جاشالی بسازید
یک ایده ي زیبا و ساده . کشیدن آن ها به صورت روزانه براي هر بار پوشیدن خسته شده ایداگر شما مثل من از تا زدن شال هایتان واتو 

براي ساخت این .روش کار را در ادامه دنبال کنید تا به راحتی با رول ، یک جاشالی خوشگل بسازید ! براي آویزان کردن شال هاي شما 
تعداد این رول ها را می توانید به سلیقه ي خود تنظیم . ال توالت دارید جاي شالی شما نیاز به چند تا رول خالی و دورریختنی دستم

با دقت تمام .کاغذ کشی هم براي تزیین این رول هاي رنگ و رو رفته که بازیافتی هستند و اصال زیبا به نظر نمی رسند الزم است . کنید 
فت الیافی که قبال براي بافت آویزهایی که از سقف خانه سپس با ریسمان هاي کل. کاغذکشی ها را دور رول ها کنید و چسب بزنید 

به این ترتیب که نخ را از دو رول عبور دهید سپس در فاصله ي نزدیکی از . آویزان می شدند ، کاربرد داشت دو رول را به هم وصل کنید 
رشته اي از این رول هاي تزیینی ساختید ، نخ  وقتی که.هم سر نخ را گره بزنید ، طوري که دو رول مانند تصویر در کنار هم قرار بگیرد 

سپس شال ها را با لوله کردن . مربوط به رول اول و آخر را بلندتر در نظر بگیرید و دو سر آن را داخل یک گیره ي رخت آویز بیندازید 
ستانی بخاطر ضخامتی که دارند در البته این ایده بیشتر مناسب شال هاي تابستانی است و قطعا شال هاي زم. در این رول ها جاي دهید 

.این رول ها جاي نمی گیرند   
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  اي گزینه چهار سواالت
 است؟ بوده سالی چه در شده صحبت تجاري هاي شرکت از ان در که تجاري قانون اولین 1-
 1311 )د            1310  )ج      1304 )ب     1303 )الف
 :اشخاص حقوقی، دیدگاه از 2-
 .هستند حقوقی یا حقیقی )د   هستند حقوقی نه حقیقی نه )ج  هستند حقوقی فقط)ب    هستند حقیقی فقط)الف
 چیست؟ نامه شرکت 3-
 است نامه اساس همان )الف
 .است شرکت دهنده تشکیل افراد بین قراردادي )ب
 .است سرمایه مبلغ و مشارکت موضوع انتفاع، قصد شرکت، دهنده تشکیل افراد بین همکاري روابط شامل )ج
 ج و ب )د

 باشند؟ می دسته چند تجارت قانون طبق تجاري هاي شرکت 4-
  6 )د         3 )ج       5 )ب        7 )   الف
 .باشد می ریال 5000000و3000000 ترتیب به آنان سرمایه .هستند تضامنی شرکت یک شرکاي ب و الف-5

 خریداري را شرکت سرمایه ٪ 40 معادل ب به ریال 2000000 و الف به ریال 1000000 پرداختبا ج آقاي
 است؟ چقدر ج آقاي سرمایه .نمود
 ریال 1500000 )د     ریال 9000000 )ج     ریال 3000000 )ب    ریال 3200000 )الف

 .دهید اسخپ10 الی 6 سؤاالت به زیر اطالعات به توجه با
 و ریال 8000000 و 5000000 ترتیب به آنان سرمایه هستند تضامنی شرکت یک شرکاي احمدي و نصرالهی

 سرمایه کل ٪ 20 مالک 10000000 پرداخت با بیات آقاي .باشد می ٪ 60 و ٪ 40 ترتیب به زیان سودو نسبت
 .گردد می شرکت

 باشد؟ می چقدر بیات آقاي سرمایه مبلغ 6-
 10000000 )د       2160000 )ج       4600000 )ب      5400000 )الف
 باشد؟ می چقدر جدید شریک ورود از پس ترتیب به احمدي و نصرالهی سرمایه مبلغ 7-
 2160000 و 3240000 )ب         3240000     و 7160000 )الف

 11240000 و 7160000 )د        7160000    و 5400000 )ج
 باشد؟ می چقدر قدیم شرکاي به متعلق پاداش 8-
 5400000 )ب        .گیرد می تعلق جدید شریک به پاداش )الف

 3240000 )د                             2160000 )ج
 باشد؟ می زیر گزینه کدام جدید شریک ورود ثبت بدهکار قسمت 9-
 بانک )ب          احمدي سرمایه - نصرالهی سرمایه )الف

 بانک -احمدي سرمایه )د         احمدي سرمایه نصرالهی، سرمایه -بانک )ج
 است؟ کدام ترتیب به احمدي و نصرالهی زیان و سود جدید نسبت 10-

٪8 ،٪ )د        ٪ 32   20 ،٪ )ج       ٪ 32   48 ،٪ )ب      ٪ 48  %32، % 20) الف   
 .دهید پاسخ 14 الی 11سؤاالت به گردد شرکت سرمایه کل ٪ 50 مالک بیات آقاي که صورتی در قبل مسئله در

 کار براي وقتتان از
 کنید؛زیرا استفاده

 موفقیت کار،بهاي
 .است
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  است؟ کدام احمدي و نصرالهی زیان و سود جدید نسبت 11-
 قابل محاسبه نیست ) د%     30، %30) ج%     20، % 50) ب%      50، % 20) الف

 است؟ کدام بیات سرمایه مبلغ 12-
 11500000 )د         11000000 )ج          18000000 )ب         10000000 ) الف

 است؟ کدام احمدي سرمایه مبلغ 13-
 13000000 )د          4600000 ) ج        7100000 )ب           5000000 )الف

 است؟ کدام بستانکار قسمت شریک ورود حسابداري ثبت در 14-
 11500000 بیات سرمایه )ب          900000 احمدي سرمایه )الف

 900000 احمدي سرمایه ، 600000 نصرالهی سرمایه ، 10000000 بیات سرمایه )ج
 10000000 بیات سرمایه )د

 است؟ صحیح گزینه کدام 15-
 .است مجاز زیان و سود تقسیم حاالت، همه در تضامنی، شرکت در )الف
 .ندارد قبلی وارد ضررهاي به ربطی زیان و سود تقسیم )ب
 .دهد می قرار الشعاع تحت را سال همان فقط زیان باشیم، داشته زیان سالی در چنانچه )ج
 .است ممنوع شکلی هر به سود تقسیم نشود تأمین آتی سودهاي محل از گذشته، سال هاي زیان که زمانی تا )د

 :تضامنی شرکت یک در شریک خروج و ورود -16
 .است آزاد شرکا رأي اکثریت با )ب .         است آزاد )الف

 .باشد باید شرکا رأي اقلیت با )د            .باشد باید شرکا کلیه رضایت با )ج
 شوند؟ می ارزیابی ارزشی، چه به ها بدهی و ها دارایی تضامنی شرکت تشکیل هنگام 17-
 ها بدهی ها دارایی

 متعارف ارزش - فعلی ارزش )ب                متعارف ارزش - متعارف ارزش )الف
 فعلی ارزش - متعارف ارزش )د                         فعلی ارزش - فعلی ارزش )ج

 وي سرمایه و بدهکار ریال 130000 شرکا از یکی جاري انحالل زمان تضامنی، شرکت انحالل هنگام -18
 گردیده، ریال 20000 تصفیه زیان از وي سهم و واگذار او به شرکت اثاثه تصفیه هنگام در بوده، ریال 2500000

 است؟ شده واگذار او به قیمتی چه به اثاثه شده، بسته وي سرمایه حساب او به ریال 1400000پرداخت با پایان در
  1210000) د            1250000 )ج          950000 )ب       990000 )الف
 است؟ گزینه کدام تضامنی هاي شرکت در شرکا تعهد و مسئولیت میزان و شرکا تعداد حداقل -19
 محدود -نفر 2 )ب سرمایه اسمی مبلغ به محدود -نفر2 )الف

  سرمایه اسمی مبلغ به محدود -نفر 3 )د نامحدود - نفر 3 )ج
  
  
  
  
  

:معما  

روز دارد؟ 29روز چند ماه  31روز دارند بعضی  30بعضی از ماهها   
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 شوند؟ می منتقل حسابی چه به ها حساب بستن موقع در تضامنی شرکت یک هاي هزینه-20
 ترازنامه )د             زیان و سود حساب خالصه )ج           سود تقسیم )ب       درآمد )الف
 گذارد؟ می سرمایه بر تأثیري چه شرکت دارایی محل از وي سرمایه پرداخت با شریک خروج-21
 سرمایه ماندن ثابت )د        سرمایه در تغییر)ج        سرمایه افزایش )ب     سرمایه کاهش )الف
 مبلغ به را خود سرمایه داریوش .شریکند تضامنی شرکت یک در مساوي نسبت به مهدي و داریوش کوروش،-22

 ترتیب به شرکا سرمایه .کند می واگذاردجدی شریک سیروس به ریال 680000 ، 600000, ریال 700000
 است؟ کدام شریک خروج بستانکار ثبت است 500000

 600000 داریوش سرمایه )ب        680000 داریوش سرمایه )الف
  600000 سیروس سرمایه )د              680000 سیروس سرمایه )ج
  

 سواالت چهارگزینه اي
  شناسایی هزینه استهالك به شکل منظم و معقول در طی دوره هاي مالی در راستاي کدام مورد زیر است؟ -1

  فرض تداوم فعالیت)د       فرض دوره مالی)ج    اصل تطابق هزینه ها با درآمدها )ب      اصل تحقق درآمد)الف
  براي آنکه اطالعاتی قابل اتکاء باشد باید داراي کدام ویژگی زیر باشد؟-2 
  هرسه گزینه )د           رجحان محتوا برشکل داشته باشد)ج    صادقانه بیان شده باشد)ب           کامل باشد)الف 
ریال بدهکار  300،000صول حساب هزینه مطالبات مشکوك الو«. آقاي الف در دفاتر خود ثبت زیر را انجام داده است-3 

کدام گزینه رویداد مرتبط با ثبت فوق الذکر می تواند » ریال بستانکار 300،000حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 
  باشد؟

  ریال ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در حسابها  300،000ایجاد )ب     ریال از مطالبات  300،000سوخت  )الف
  ریال ذخیره مطالبات مشکوك الوصول  300،000پرداخت  )د     ریال از حساب بدهکاران 300،000حذف  )ج
  در ترازنامه حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول چگونه نشان داده می شود؟-4
  به عنوان یکی از دارائیها جاري  )ب      در بخش بستانکاران)الف 

  به عنوان دیون رهنی )د     بهاي دریافتنیبه صورت یک رقم کاهنده در زیر حسا )ج
در زمان . شرکتی که اولین سال مالی را طی کرده و در حسابها ذخیره مطالبات مشکوك الوصول موجود نمی باشد-5

  سوخت مطالبات کدام حساب بدهکار خواهد بود؟ 
  مطالبات غیرقابل وصول)د         هزینه مطالبات سوخت شده )ج ذخیره مطالبات مشکوك الوصول  )ب     بدهکاران )الف

  موجودي مواد و کاال در کدام صورت مالی نشان داده می شود؟-6 
   صورت حساب سرمایه -دارایی جاري )ب     ترازنامه-دارایی ثابت )الف 

  صورت سود و زیان  -داراي ثابت )د     ترازنامه -دارایی جاري)ج
انک پرداخت کننده درخواست نماید که اعتبار را کالً یا جزء در اختیار اعتبار اسنادي که ذینفع اعتبار حق دارد از ب-7

  ...................اعتبار اسنادي . شخص ثالث قرار دهد
    قابل برگشت تایید شده گویند  )د      غیرقابل برگشت گویند)ج  قابل برگشت گویند  )ب          .قابل انتقال گویند )الف 
  سرمایه گذاري کوتاه مدت در کدام یک از حسابهاي زیر قرار دارد؟-8 
  بدهی جاري  )د                  دارایی ثابت )ج                  سرمایه )ب                 دارایی جاري )الف 

تکمیلیحسابداري   

.آنکه دوستان از او بهراسند مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند، نه:سقراط  
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  مالکیت کاالي امانی مربوط به چه کسی است؟ -9
  آمر )د              نماینده تجاري )ج                   خریدار)ب                حق العمل کار)الف

  .کدام اعتبار اسنادي بیشترین تضمین را به صادرکننده می دهد- 10 
   اعتبار اسنادي غیرقابل برگشت تایید شده )ب        اعتبار اسنادي قابل برگشت)الف 
  اعتبار اسنادي غیرقابل برگشت  )د         اعتبار اسنادي غیرقابل برگشت تایید نشده )ج 

  .کدام مورد زیر به بدهکار حساب اعتبار اسنادي منظور خواهد شد-11
  واریز اعتبار )د      ثابتبرگشت سپرده )جبرگشت قسمتی از سفارش انحام شده  )ب         وصول خسارت)الف 

  منظور از ارزش متعارف دارایی چیست؟-12
  بهاي تمام شده دارایی منهاي استهالك انباشته)ب                        ارزش روز و بازار دارایی)الف 
  ارزش دفتري دارایی به اضافه استهالك انباشته  )د        ارزش دفتري دارایی منهاي استهالك انباشته)ج 

سال برآورد شده باشد و به روش نزولی مجموع سنوات مستهلک شود مجموع  6اگر عمر مفید یک دارایی ثابت -13
  ؟سنوات عمرمفید آن برابر با چند خواهد شد

   21 )د             20 )ج                      10)ب                            6 )الف. 
  . کدام گزینه از انواع طبقه بندي بدهیها نمی باشد-14
  بدهیهاي آنی )د            بدهیهاي احتمالی )ج    بدهیهاي جاري  )ب                       بدهیهاي بلند مدت )الف

  .کدام گزینه از خصوصیات بدهیهاي احتمالی می باشد- 15 
  سررسید این بدهیها مشخص نیست )الف 
  بدهیها مشخص نمی باشدمبلغ این )ب 
  . این بدهیها وقوع آنها قطعی و تحقق آنها مشروط به وقوع یا عدم وقوع رویداد دیگري است)ج 
  .بدهیها احتمالی درتراز نامه قبل از حساب سرمایه گزارش می شود )د

  .کدام گزینه از انواع بدهیهاي احتمالی نمی باشد-16
  ظهرنویسی اسناد دریافتنی متعلق بردیگران یا تضمین بدهی دیگران)ب  )  گارانتی(تضمین خدمات بعد از فروش)الف

  دعاوي حقوقی )د          بیمه پرداختنی )ج
  کدام مورد دارایی نامشهود است؟-17
  دیون رهنی)د              زمین)ج                مخارج انتقالی به دوره آتی)ب             ساختمان)الف
  .هاي محاسبه استهالك نمی باشد کدام گزینه از روش-18
  خط مستقیم )د               مجموع سنوات )ج           روش نزولی)ب           روش ذخیره اي )الف
  کدام یک از دارایی هاي ثابت زیر استهالك پذیر نیستند؟-19
  وسایل نقلیه )د                             ابزار آالت )ج                      ساختمان )ب                 زمین )الف
  در روش حذف مستقیم هنگامی که مطالبات وصول نشده و سوخت شود چه حسابی بدهکار می شود؟-20
  ذخیره مطالبات مشکوك الوصول )ب             حسابهاي دریافتنی )الف

  -هزینه مطالبات سوخت شده )د                      هزینه مطالبات مشکوك الوصول)ج
:نکته خانه داري  

.ددستگاه قرار دهید و یک ردیف روي آن بروید تا سوزن تیز شویک ورقه سمباده را زیر . اگر سوزن چرخ خیاطی شما کند شده است  
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مبلغ  74در طی سال .ریال می باشد 8،000،000مبلغ  74حسابهاي دریافتی شرکت آزاد در ابتداي سال -21
ریال بوده  25،000،000ول گردید با توجه به اینکه فروشهاي نسیه شرکت آزاد ریال از بدهکاران وص 23،000،000

  گردش مطالبات شرکت آزاد چند خواهد بود؟. است
  08/1)د                                    24/1)ج                            5/3)ب                         77/2)الف 

  تمام شده خرید جرثقیل منظور گردد؟کدام هزینه نباید به بهاي -22
  هزینه حق گمرك)د      هزینه حمل و نقل )ج              هزینه دیرکرد گمرك)ب           هزینه نصب)الف
  .بانک بر چه اساسی ودیعه سفارش را به وارد کننده استرداد می کند-23
  توسط فروشنده به خریدارارسال کاال )ب                       پرداخت وجه توسط کارگزار)الف

  رویت جواز سبز گمرکی در اختیار وارد کننده)د        تحویل اسناد توسط بانک کارگزار به فروشنده)ج
  کدام مورد در بستانکار حساب اعتبار اسنادي ثبت خواهد شد؟-24
  خارج ترخیصم)د          برگشت سپرده ثابت)ج            پس کرایه)ب              سپرده ثبت سفارش)الف
ریال بابت تلفن و تلفکس پرداخت کرد چه حسابی بدهکار  1500،000آقاي صادقی براي گشایش اعتبار اسنادي -25

  هزینه تلفن)د            کاالي ارسالی)ج          ودیعه اعتباري)ب             اعتبار اسنادي)الف. می شود
. می گویند............. مبلغ وجه نقد یا معادل آنکه از فروش دارائی در شرایط عادي عملیات حاصل می شود را ارزش-26
  فعلی)د                     جاري بازار)ج                      جایگزینی)ب                 بازیافتنی)الف
  یشود؟کدام گزینه به عنوان داراییهاي نامشهود شناخته نم-27
  عالئم و نام هاي تجاري)د                     دستگاه چاپ)ج           سرقفلی)ب                         حق االختراع)الف

  

 سواالت چهارگزینه اي

   . تقسیم واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعالیت کدامست  -1
  َ   خدماتی ، بازرگانی ،تولیدي   )ب         انتفاعی و غیر انتفاعی  )الف

  ،تعاونیخدماتی ، بازرگانی    )د    عمومی،خصوصی،تعاونی    )ج 
  . کدامیک از حسابهاي زیر بدهی است -2

  تنخواه گردان  )د            پیش دریافت فروش     )ج            برداشت     )ب              صندوق  )الف
    .أسیسات کدام حساب را بدهکار می کند خرید نسیه ت  -3

               تأسیسات )د               ح دریافتنی    )ج            ح پرداختنی   )ب                 خرید کاال     )الف
  . ریال باشد، دارایی چند ریال می باشد300،000اگر سرمایه . دارایی آن است بدهی یک مؤسسه  -4

  150،000 )د                      600،000 )ج                     450،000    )ب                  900،000   )الف
  . دریافت مطالبات چه تأثیري بر معادله حسابداي دارد  -5

           کاهش بدهی )ب            افزایش دارایی )الف
  بی تأثیر است )د       افزایش سرمایه  )ج     

  . دفتر معین از روي کدام گزینه تنظیم می شود  -6
  ترازآزمایشی )د         دفتر کل   )ج           دفتر روزنامه   )ب          سند حسابداري    )الف

مقدماتی حسابداري  

 کردن پرواز براي
 و مقاومت باید

 داشته پایداري
 .باشیم
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        .دریافت صورتحساب از مشتریان کدام حساب را بدهکار می کند-7
  ح دریافت   )د         هزینه  )ج                           درآمد    )ب                 ح پرداختنی    )الف

ریال و بهاي تمام شده کاالي آماده فروش   000/860، فروش خالص 000/250موجودي کاالي پایان دوره  -8
  . سود نا ویژه چند ریال است. می باشد ریال000/620
  000/730/1 )د                 000/230/1  )ج                       000/10 )ب               000/490   )الف

تخفیف توافقی ، مبلغ حساب فروش چند % 2ریال کاال و دریافت وجه آن پس از کسر 000/000/5در زمان فروش  -9
  . ریال است

        000/900/4 )د              000/100/5    )ج                000/850/4     )ب                 000/000/5   )الف
. است  ریال000/50و تخفیفات نقدي خرید 000/100، برگشت از خرید و تخفیفات 000/500/1خرید خالص  -10

  . خریدکاال چقدراست
  000/450/1 )د             000/500/1    )ج               000/650/1    )ب                000/350/1    )الف
کدام گزینه . در دوره تخفیف دریافت شد)2/10-30/ن( ریال کاال با شرط 000/800/2طلب مربوط به فروش   -11

  . صحیح است
      بس000/744/2ح دریافتنی  )ب                                       بد000/800/2بانک  )الف

  بد000/56وش وتخفیفات برگشت از فر )د                     بد000/56تخفیفات نقدي فروش  )ج 
  . ستا  سررسید سفته کدام. صادر گردید 20/2/87روزه در تاریخ 45سفته اي  -12
  مرداد3 )د                      تیر5       )ج                      تیر4     )ب                         تیر3  )الف
برات کدام حساب را  شرکت تابان هنگام قبول. صادر شدبراتی به عهده شرکت تابان و به حواله کرد آقاي محمدي  -13

  . بستانکار می کند
  ح پرداختنی   )د           ح دریافتنی  )ج                اسناد پرداختنی )ب              اسناد دریافتنی     )الف
  .بانک نکول گردد، به ترتیب کدام حسابها بدهکار وبستانکار می شود   چنانچه سفته واگذار شده به -14
  اسناد دریافتنی  –ح دریافتنی  )ب                اسناد دریافتنی در جریان وصول -بانک     )الف

                اسناد دریافتنی -درجریان وصول  اسناد دریافتنی   )د     اسناد دریافتنی درجریان وصول   –ح دریافتنی    )ج
درثبت این رویدادکدام حساب .ریال ازوجوه شمارش شده صندوق بیشتر است000/25مانده حساب صندوق  -15

  .می شودربدهکا
  سایر درآمدها  )د          هزینه متفرقه   )ج               صندوق )ب               کسر واضافی صندوق  )الف 

  .اسنادهزینه توسط مسئول تنخواه کدام حساب بستانکار می شوددر روش تنخواه گردان متغیر، هنگام ارائه  -16
  صندوق  )د                            هزینه   )ج                 تنخواه گردان )ب                                     بانک    )الف
  . در تنظیم صورت مغایرات بانکی ، براي تعیین مانده واقعی کدام مبلغ به مانده صورتحساب ارسالی اضافه می شود -17
  کارمزدبانکی   )د            چکهاي معوق  )ج          وجوه واریزي مشتري    )ب             سپرده بین راهی     )الف
  .دراین رویداد کدام حساب بدهکار می شود. جهت وصول به بانک واگذار گردید   چک دریافتی از مشتریان-18
         چکهاي دریافتنی   )ب                                            بانک  )الف

  دریافتنی  سابح )د         چکهاي دریافتنی در جریان وصول     )ج 
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  . کدامیک از اقالم زیر ، جهت تعیین مانده واقعی ،به مانده حساب طبق دفاتر شرکت اضافه می شود -19
  واریز مشتري )د     هزینه هاي بانکی    )ج      چکهاي بین راهی  )ب       واریز پایان وقت    )الف
  .نیستکدامیک از موارد زیر جزء محاسن استفاده از حساب بانکی  -20
  تسریع در امر دریافت وپرداخت وجه نقد  )ب          اعمال کنترل در دریافتهاو پرداختهاامکان    )الف

  کسب اعتبار براي مشتریان   )د                     ایمن بودن وجوه نقد   )ج
هزینه  87در پایان سال . ماهه ساختمان شرکت پرداخت شد8ریال بابت اجاره 000/480مبلغ  1/6/87درتاریخ -21

  . اجاره چند ریال است
   000/120 )د                 000/360    )ج                 000/420   )ب                          000/60   )الف

 سواالت صحیح وغلط

درآمدهادرتاریخ دریافت پول و هزینه ها درتاریخ پرداخت پول شناسایی ودرمدارك مالی ثبت براساس فرض تعهدي - 1
  میشوند

  صورت سودو زیان نتایج عملیات یک موسسه را درتاریخ معین نشان می دهد  - 2
  ترازآزمایشی اصالح شده فقط حاوي حسابهاي دایمی است  - 3
  ان استفاده می شودبراي بستن حسابهاي دائمی ازحساب خالصه سودوزی- 4
  حساب خرید براي ثبت خرید کاالوسایراقالم دارایی مورد استفاده قرار میگرد - 5
  .سرمایه گذاري صاحب موسسه تنها راه تامین منابع مالی براي فعالیتهاي یک موسسه است - 6
      .فرض تداوم فعالیت به معناي دوام وبقاي همیشگی یک موسسه است  - 7

  کامل کنید
  می گویند............... راهمیشه سمت Tراست حساب سمت - 8
  میباشد.........................مانده بدهکارصورت حساب دریافتی ازبانک نشان دهنده  - 9

  بسته می شود...............................مانده بدهکارحساب کسري واضافات صندوق درپایان دوره باحساب  -10
  می گویند.................................. رف ده روز پس از تاریخ سررسید سفته به اعتراض قانونی ظ -11

  سواالت تشریحی
  شباهتهاوتفاوتهاي برداشت و هزینه را شرح دهید؟-12
  فرض دوره مالی رابه اختصار بنویسید    -13
  .چه تفاوت عمده اي بین موجودي کاال وموجودي ملزومات وجود دارد -14
  حسابداري را دردوره مالی به ترتیب توالی نام ببرید؟مراحل  -15
  .موسسه بازرگانی را تعریف کنید -16
  تخفیف نقدي وتخفیف تجاري را باهم مقایسه کنید؟ -17

  
  
  
  
  

 و پایه ، میکنند پرتاب سویش به دیگران که آجرهایی با است قادر که است کسی موفق انسان:سقراط
 .بسازد خود براي استوار و محکم بنیادي
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  سواالت چهارگزینه اي
ماه متوسط  2ریال می باشد و پاداش ساالنه معادل  3600000متوسط حقوق پایه کارگران تولیدي کارخانه بتا  -1

 حقوق پایه پیش بینی شده براي ثبت پاداش ماهانه کدام حساب و به چه مبلغ بستانکار می شود؟
  1200000حقوق پرداختنی  )ب             600000 اش  ذخیره پاد )الف

 600000حقوق پرداختنی  )د                   3600000ذخیره پاداش )ج
 دستمزد پرداختی به کارگران انبار مواد جزء کدام دسته بندي است؟ -2

 دستمزد غیرمستقیم )د                مستقیممواد غیر )ج               دستمزد مستقیم )ب           هزینه هاي اداري )الف
 چنانچه اضافه کاري به علت افزایش تولید باشد فوق العاده آن به چه حسابی منظور می شود؟ -3

  کنترل سربارساخت )ب       کنترل کاالي در جریان ساخت )الف
 وشکنترل سربار توزیع و فر )د          کنترل سربار اداري و تشکیالتی )ج
 کدامیک از موارد زیر جزء کسور توافقی حقوق و دستمزد می باشد؟-4

 بدهی به شرکت تعاونی )د                  بیمه بیکاري )ج                         مالیات )ب                   یاتاجرائ )الف
  روزهاي عادي می باشد؟مزد .....% مزد کارگري که روز جمعه کارکرده و از تعطیل خود صرف نظر نماید-5

 %10)د%                     35)ج%                      40)ب%                     35 )الف
 ریال باشد چقدر است؟ 80ساعت کار کرده و دستمزد ساعتی  10دستمزد کارگري که در یک روز -6

 956)د                         850 ) ج                             864 )ب                          800  )الف
بیش از کارگرانی است که به طور غیرنوبتی کار .......% کارگرانی که در تمام مدت به طور نوبتی کار می کنند مزدشان -7

  20 )د                          135)ج                               35 )ب               10) الف   می کنند؟
ثبت عنوان بدهکار سهم حقوق و دستمزد ایام مرخصی ماهانه به هنگام تنظیم لیست کارخانه اي که از روش تعیین -8

 ذخیره دستمزد ایام مرخصی استفاده می کند کدام است؟
 هحساب کنترل کاالي ساخته شد )ب         حساب ذخیره و دستمزد ایام مرخصی  )الف

 حساب کنترل هزینه حقوق و دستمزد )د                        حساب کنترل سربار ساخت  )ج

 حقوق ودستمزد

درست کردن حلقه دستمال سفره با ربانروش کارآموزش            
در این مدل روبان دوزي باید روبانها را در رنگهاي مختلف به اندازه هاي یکسان ببریم بعد دور یک چوب می پیچیم و براي اینکه باز 

دقیقه بمونه تا شکل بگیره هرچقدر تعداد این روبانها بیشتر باشه کار را  30نشه دو سرش را با گیر لباس محکم می بندیم می ذاریم 
قطعه استفاده  24تا باشه در اینجا  20حداقل قطعات باید  سه رنگ سبز قرمز و زرد استفاده می کنیم از . توپرتر و قشنگتر نشون میده

سانتی ببرید  7٫5دقیقه بمونه بعد به اندازه هاي  30بذارید  سانت بگیرین و دور چوب بپیچید و 60شده می تونید طول هر روبانتون را 
قطعهبعد وسط قطعات را بهم می دوزیم و نخ را می کشیم تا روبانها جمع بشه وقتی جمع شد انتهاي روبانها را  24که در مجموع بشه 

.تفاده کنیممی دوزیم و به حلقه وصلش می کنیم و براي تزئین میز غذا به عنوان حلقه دستمال سفره اس   
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 کدامیک از عوامل زیر از حقوق کارگر در لیست حقوق و دستمزد کسر می شود؟-9
     حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما )ب      ذخیره دستمزد ایام مرخصی )الف

 حق بیمه بیکاري )د         مالیات حقوق و دستمزد )ج  
 کدامیک از هزینه هاي زیر دستمزد غیرمستقیم کارخانه نیست؟-10
    دستمزد تعمیرکاران ماشین آالت کارخانه )ب    دستمزد سرپرستان و مهندسان تولید )الف

 دستمزد اوقات تلف شده کارگران به علت دیررسیدن مواد )د             دستمزد کارگران خطتولید )ج
 محاسبه و تعیین زمان استاندارد انجام کار از وظایف کدام دایره است؟ -11
 حسابداري حقوق و دستمزد )د            برنامه ریزي تولید )ج                       زمان سنجی )ب         کارگزینی)الف

 :تشویقی دستمزد عبارت است ازیکی از اهداف طرحهاي - 12
 افزایش نرخ ساعتی دستمزد در برابر کاهش تولید هرنفر ساعت )الف
 اعمال کنترل بیشتر برهزینه هاي دستمزد از طریق یکنواخت کردن هزینه هرواحد محصول تکمیل شده )ب
 زمان استاندارد تولیدافزایش  )د          کاهش زمان استاندارد تولید در مقابل پرداخت دستمزد بیشتر  )ج

 کدامیک از هزینه هاي زیر جزء کسور حقوق و دستمزد محسوب می شود؟-13
       بدهی کارگران به شرکت تعاونی )ب      پیش پرداخت دستمزد )الف

 حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما )د     حق بیمه اجتماعی سهم کار )ج 
 شود؟کدامیک از عوامل زیر از حقوق کارگر کسر می -14
    حق بیمه بیکاري )ب       ذخیره دستمزد ایام مرخصی )الف

  مالیات حقوق و دستمزد )د          حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما )ج  
چنانچه کارگري به سبب شکایت کارفرما توقیف شود در مراجع حل اختالف محکوم شود آیا مدت توقیف جزءسابقه - 15

این زمینه وظیفهاي دارد یا نه ؟ولی کارفرما در ؟وي محسوب نمی شو  
  جزءسابقه محسوب نمشود و لی کار فرما وظیفه دارد فرد و مزایاي وي را پرداخت کند)الف
  .جزءسابقه محسوب میشود ولی کارفرما وظیفه اي ندارد)ب
  جزءسابقه محسوب نمشود و لی کار فرما وظیفه دارد ضرر وزیان وارده را طبق حکم دادگاه جبران نماید )ج
جزءسابقه محسوب نمشود و کارفرما عالوه برجبران ضرر وزیان طبق حکم دادگاه باید مزد و مزایاي وي را نیز پرداخت )د

  کند
اگر کارگري به سبب شکایت کارفرما توقیف شود وتا زمانی که تکلیف کارگر از طرف مراجع حل اختالف مشخص -16

  رگر چیست؟نشده باشد وظیفه کارفرمادر قبال رفع احتیاجات کا
  پرداخت کل حقوق به طور عل الحساب)الف
  از حقوق ماهیانه او به طور علی الحساب% 50پرداخت حداقل )ب
  از حقوق ماهیانه او به طور علی الحساب% 50پرداخت حداکثر  )ج
  پرداخت کل حقوق و مزایاي ماهیانه او بطور علی الحساب)د
  
  :معما   

مسافر  7کنید و مسافر را پیاده  5مسافر از مشهد به سمت تهران برانید و در نیشابور  43اگر اتوبوسی را با 
ساعت به تهران  14نفر را سوار کنید و سرانجام بعد از  4مسافر پیاده و  8جدید را سوار کنید و در دامغان 

  برسید حاال نام راننده اتوبوس چیست؟
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سبب شکایت کارفرما توقیف شود کارفرما نتواند ثابت کند کارگر می تواند سرکار قبلی خود زمانی که کارگر به -17
برگرددولی در صورتی که کارفرمابتواند ثابت کند و کارگر محکوم شود در این صورت کارفرما به ازاءهر سال خدمت چند 

  .روز آخرین مزد بایستی به کارگر پرداخت کند
  مبلغی متعلق نمی گیرد)د            سه ماه آخرین مزد)ج        روز آخرین مزد 45)ب            روز آخرین مزد 30 )الف
  در صورت خاتمه قرار دادکار ،کارمعین ،یا موقت مطابق قرار داد کار یکسال یا بیشتر چه متوالی یا متناوب  -18

  کارفرما به ازاءهر سال خدمت چندروز حقوق بایستی پرداخت کند؟
  دو ماه آخرین حقوق)د                  سه ماه اخرین حقوق)ج             روز حقوق 45 )ب                  روز حقوق 30 )الف
  .قراردا د کار موقت یا براي انجام کار معین چگونه فسخ می شود -19

  توسط کارگر) ب                                                   توسط کارفرما) الف 
  با رضایت طرفین فسخ می شود) د                            تا پایان قراردا فسخ نمی شود) ج 
  .کدامیک از حق بیمه هاي زیر بایستی در بوجه ساالنه کل کشور منظور شود -20

  بیکاريبیمه %  3) د      بیمه سهم دولت%  3) ج             بیمه سهم کارفرما%  20) ب     بیمه سهم کارگر%  7) الف 
در صورتی که بیمه شده براي دو یا چند کارفرما کار می کند حق بیمه هاي تامین اجتماعی وي چگونه بایستی  -21

  .پرداخت شود
  .هر یکاز کارفرمایان مکلفند سهم کارگر و کارفرما را کسر و پرداخت کنند)الف
  اقدام و پرداخت کندفقط یکی از کارفرمایات بایستی به کسر حق بیمه هاي تامین اجتماعی )ب
  هر یکاز کارفرما یان مکلفند فقط سهم کارفرما را پرداخت کنند)ج
  هر یکاز کارفرمایان مکلفند فقط سهم کارگر را پرداخت کنند)د 

  در صورتی که کارفرما حق بیمه خود و بیمه شده را پرداخت نکند مسئولیت پرداخت به عهده کیست؟-22
                               رماستحق بیمه به عهده کارف% 30 )الف

  سهم کارگر به عهده کارگر است%7به عهده کارفرما و % 23 )ب 
  سهم کارگر به عهده کارگر است%7بیمه بیکاري به عهده دولت و %3سهم کارفرما به عهده کارفرما و % 20 )ج
  .چون زمان گذشته است کار فرما مسئولیتی ندارد)د

  .رت مزد به سازمان تامین اجتماعی جه مدت است حد اکثر مهلت ارسال صو-23
  از زمان پرداخت حقوق تا آخرین روز ماه بعد) ب                           از ماه پرداخت حقوق تانیمه ماه بعد) الف 

  حداکثر تا دو ماه پساز پرداخت حقوق) د                                     تا ده روز پس از پرداخت حقوق) ج 
 کامل کنید

  .طبقه بندي می گردد............................. هزینه زمان تلف شده درتولید درگروه هزینه هاي  - 1
  .است ............................. هزینه هاي مستقیم بخشی از   - 2
  .محسوب میشود........................................ دستمزد مدتی که به علت عدم ارجاع کاربه کارگر پرداخت میشود - 3
  .می نامند................................. مدت زمانی که کارگر وقت خود را طبق قرارداددراختیار کارفرما قرار می دهد - 4
  
  
  

:نکته خانه داري  
.خواهید دکمه شما راحت کنده نشود، از نخ دندان براي دوخت آن استفاده کنید نیم اگر میک توصیه می  
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  سواالت تشریحی
  کارفرما کیست ؟ - 5
  براي صحت قراردادکار را بنویسید؟شرایط الزم  - 6
   مورد 4. کارفرمادرچه شرایطی می تواند از مزدکارگر برداشت نماید - 7
  .کسورات توافقی راتعریف نمایید ؟ مثال بزنید  - 8
  شرایط اضافه کاري را بنویسید؟- 9

  مسائل
آن مستقیم ومابقی آن غیر % 60ریال می باشد که 000/000/20کل حقوق و دستمزد کارگران یک شرکت تولیدي - 1

وتشکیالتی ومابقی آن مربوط مربوط به اداري %30دستمزد غیرمستقیم مربوط به کارخانه %50مستقیم می باشد چنانچه 
  ؟.به توزیع و فروش باشد سهم اداري و تشکیالتی وتوزیع و فروش صرف نظراز حق بیمه را به ترتیب به دست آورید

  ساعت کار انجام داده است 44آقاي محمدي کارگر بخش خدماتی می باشد که در طول یک هفته - 2
  ریال باشد000/10اعتی چنانچه ایشان نوبت کار صبح و شب  بانرخ دستمزد س

  ؟. دستمزد استحقاقی وي را محاسبه نمائید 
یال باشد میزان افزایش 000/500بدون احتساب حق اوالد ،حق مسکن وبن خواربارمبلغ  89اگر مزد کارگري درسال  - 3

  ) 12500مبلغ روزانه .(همراه با افزایش سنوات بیان کنید  90حقوق کارگر مذکوررادرسال 
دیک ماهه خردا( زیر از لیست حقوق و دستمزد شرکت فردوس در دست است اطالعات  -4 ) 

  مالیات حقوق           14,400,00بیمه بیکاري       480,000,000جمع کل حقوق و مزایاي ناخالص 
24,000,000 
م اقساط وا             96,000,000بیمه سهم کارفرما                  33,600,000بیمه سهم کارگر 

 280,000,000               مطلوب است:الف) ثبت لیست حقوق خرداد ماه شرکت فردوس در دفتر روزنامه عمومی.
  .در دفتر روزنامه عمومی )دجداگانه ثبت شو( ثبت بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري  )ب
  
  
  

 
 
 

  :مطلوبست فروش یک فروشگاه را در فصول مختلف سه سال متوالی ، در جدول زیر در اختیار دارید -1
  محاسبه میانگین هاي متحرك چهار فصلی  )الف
  تعدیل مقدار فروش از نظرنوسات فصلی  )ب
ونمودار مقادیر تعدیل شده )فروش(رسم نمودار حرکات سري زمانی )ج 

  ي فروش بر روي یک دستگاه محورهاي مختصات 
  
  

فصول       بهار  تابستان  پائیز  زمستان
   
  سال ها

12  20  14  10  1371  
16  24  18  14  1372  
18  30  20  18  1373  

2امار  

 مطالعه براي وقتتان از
 کنید؛زیرا استفاده

 و عقل منبع مطالعه،
 .است دانش
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سال متوالی ، طبق جدول زیر باشد ، پس از رسم نمودار حرکات تولید ، خط گرایش را  6اگر تولید یک کارخانه در -2

  .از طریق میانگین هاي مضاعف برازنده نمائیدنمودار روي 

  
  
  
  .نشان داده شده است  yوxتغییرات اندازه هاي دو متغیر  روبرودر جدول -3

                                                           ضریب تعیین و  yوxضریب همبستگی بین : مطلوبست 
  :چند عدد با تکرار مجاز و بدون تکرار میتوان نوشت در حالیکه 0-1-2-5-6-9باارقام  -4 

  چند عدد شش رقمی)ب      زوج 5000چهار رقمی بزرگتر از )الف
  کلمه شش حرفی میتوان نوشت؟چند ) رو در رو(با حروف بکار رفته در کلمه -5 
  .مهره سبز است 5حاوي سه مهره قرمز و  Bحاوي چهار مهره قرمز و دو مهره ابی و جعبه    Aجعبه -6

  از هر جعبه یک مهره به تصادف بیرون می اوریم احتمال اینکه مهره ها همرنگ نباشد چقدر است؟

   

   

  

  
  
  

 : نظر سنجی

  ) 100تا  10از (به این مجموعه چه امتیازي می دهید؟ 
  سواالت مطرح شده در چه سطحی ازآموخته هاي شما می باشد ؟ 

  ؟از سواالت این مجموعه راضی هستید
  این مجموعه چقدر به یادگیري شما  کمک کرده است؟

  چه نکاتی از این مجموعه فراگرفته اید ؟
 دوست دارید حرفهاي خودمانی خودتان رابرایم بنویسید؟ راگ

نوروزي سال هاي آینده  پروژه هايدر تهیه ي هرچه بهتر مراخوشحال میشوم با انتقادات و پیشنهادات خود 
  .دا یاري کنی مر انبراي دوستانت

  
  

  سال ها  1371  1372  1373  1374  1375  1376
  واحد 1000مقدار تولید   200  400  300  700  1000  900

9  7  5  3  1  X 

4  3  5  2  1  y  

رولت کالباس            آموزش    
و شوید خرد شده از هر کدام دو قاشق   خیارشور رنده/زمینی یک پیمانه پوره سیب/چهار عددکالباس خشک مربعی شکل 

زمینی داغ اضافه کنید بعد با شوید و خیارشور مخلوط کنید، دو عدد  کره را به پوره سیبطرز تهیه . گرم  50کره /غذاخوري
ید، سپس مانند رولت بپیچید و در پایان به فاصله دو کالباس را کنار هم بگذارید و یک الیه نازك از پوره را روي آن بمال

توان از  به جاي شوید می: نکته. توان تزئین کرد  هاي کوچک را با ماست چکیده می رولت. متر با چاقوي تیز برش بزنید سانتی
.شده استفاده کرد جعفري خرد  
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  د  ج  ب  الف  
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          

  حسابداري تکمیلی
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          

  د  ج  ب  الف  
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41          
42          
43          

  حسابداري شرکتها
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          

  حسابداري صنعتی
  د  ج  ب  الف  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          

:نام   

:نام خانوادگی  

:نام مدرسه   
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  د  ج  ب  الف  
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          

  مقدماتی
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          

  د  ج  ب  الف  
8          
9          

10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          

  حقوق ودستمزد
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          

  د  ج  ب  الف  
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          

 دارایی هاتون روزافزون
 حاشیه هاي سودتان مستدام
نسبت دارایی به بدهی 

 دوچندان
فیکونبدهی هاتون کن   

با امید به اینکه هیچ آرزوي 
.معوقی نداشته باشید  

 ایام به کام
 خانم کریمی


