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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 

 شانزدهمین دوره مسابقات« عملی» دفترچه آزمون 

 کاربردی–علمی 

 (6971-79ی کاردانش )سال تحصیلی شاخه

 
 

 

 

 حسابداری مالی عنوان آزمون:

 کد استاندارد نام استاندارد آموزشی
 

 حسابداری عمومی تکمیلی

 

 

6/9/6/61/61-6 

 

 

 

 9تعداد سؤاالت: 

 

 

 دقیقه 911مدت آزمون: 
 

 

 ............ ه:تعداد صفح
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 8بارم سؤال:            دقیقه 91زمان: 

 

مبلغ 71دای سال وصول در دفاتر موسسه آرمان در ابتمانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک ال -6

 باشد: می 71ريال می باشد. اطالعات زير مربوط به سال  111/111

 ريال سوخت گرديد. 111/981کل بدهی آقای سعیدی به موسسه به مبلغ  -01/9/71

ريال از مشتريان بابت طلبی که سال قبل سوخت شده و از حساب ها  111/601وصول مبلغ  -61/61/71

 ذف شده بود.ح

 :به شرح زير دردست است 71اطالعات زير از دفتر معین حساب های دريافتنی در پايان سال 

 سررسید بدهی مبلغ بدهی نام مشتريان رديف

 1/0/79 111/011/0 شرکت آذر 6

 69/60/71 111/911/9 آقای ايالقی 0

 68/1/71 111/611/6 فروشگاه کرمان 9

 

 روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول براساس تجربه سنی مطالبات به ترتیب زير است:

 نشده اند.هنوز سررسید % نسبت به حساب های دريافتنی که 0 -

 % نسبت به حساب های دريافتنی که يک روز تا يک ماه از سررسید آن ها سپری شده است.9-

 % نسبت به حساب های دريافتنی که يک ماه تا سه ماه از سر رسید آن ها سپری شده است.61 -

 شده است.% نسبت به حساب های دريافتنی که بیش از سه ماه از سر رسید آن ها سپری 61 -

 مطلوب است:

 موسسه  71عمومی سال  روزنامهالف( ثبت عملیات فوق در دفتر 

 آن روزنامهو ثبت  71ب( تعديل حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در پايان سال 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
    حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 61بارم سؤال:             دقیقه 91زمان: 

 

دالر بر  111/011ه مبلغ پروفرمايی بت ماهان برای ورود کاالی مورد نیاز خود از کشور ژاپن شرک -0

انک پس از موافقت با گشايش ببه بانک تجارت ارائه و تقاضای گشايش اعتبار را می کند  CIF نای بم

 اعتبار مبالغ زير را از حساب موسسه برداشت می نمايد:

 وديعه ثبت سفارش ريال بابت 111/111/81مبلغ  -1/7

 پروفرماريال به ازای هر دالر ارزش  11حق ثبت سفارش  -8/7

 ريال هزينه گشايش اعتبار111/011/9 -01/7

 ريال بابت سپرده اعتبار 111/111/611مبلغ  -08/7

 به کارگزار تلکسريال هزينه  111/71مبلغ  -07/7

 اطالع از پرداخت وجه نقد کارگزار به فروشنده -1/61

 ريال به حساب جاری موسسه بابت اضافه وجه سپرده اعتبار اسنادی 111/811/9واريز مبلغ  -61/61

 111/091مبلغ  و ترخیص کاال و پرداخت گمرکیريال بابت هزينه های  111/111/0پرداخت مبلغ  -08/61

 ريال بابت حمل آن به موسسه

 ارش به حساب شرکتارائه جواز سبز گمرکی به بانک و استرداد وديعه ثبت سف -91/61

 ست:ا مطلوب

 عمومی الف( ثبت رويدادهای فوق در دفتر روزنامه

 Tب(تنظیم حساب اعتبار اسنادی به شکل
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 
 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره  1بارم سؤال:             دقیقه 01زمان: 

 

 شرح زير است:به قبل از تعديالت  71مانده حساب های دفاتر کل در پايان سال  -9

 111/181پیش پرداخت اجاره                       

 111/601ملزومات                                        

 111/911پیش پرداخت بیمه                        

 اطالعات جهت انجام تعديالت به شرح زير است:

 پرداخت شده است. 6/8/71ل در تاريخ سا 0( پیش پرداخت اجاره برای مدت 6

 است.ريال ارزيابی شده 111/01( موجودی ملزومات در پايان دوره 0

 % منقضی نشده است.11( از پیش پرداخت بیمه 9

 مطلوب است: 

 عمومی الف( ثبت تعديالت فوق در دفتر روزنامه

 و مانده گیری حساب ها Tب( انتقال حساب ها به دفتر کل 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 01بارم سؤال:            دقیقه 11زمان: 

 

فروشگاه ايرانیان به خريد و فروش يک نوع کاال اشتغال دارد. اطالعات مربوط به خريد و فروش اين  -1

 نوع کاال در تیر ماه سال جاری به قرار زير است:

 ريال 11واحد با نرخ  611ريال و  11واحد با نرخ  01دوره تعداد موجودی کاالی اول  -6/1

 ريال به طور نسیه 10واحد کاال به نرخ هر واحد  611يد رخ -8/1

 ريال 11رگانی هدايت به طور نقد به بهای هر واحد واحد کاال به باز 601فروش تعداد  -61/1

 به دلیل معیوب بودن هندبه فروش 8/1ی شده در تاريخ رواحد از کاالی خريدا 61برگشت  -66/1

 ريال به طور نقد 11واحد کاال به نرخ  11خريد  -61/1

 واحد از کاالی فروخته شده به بازرگانی هدايت به دلیل مازاد بودن 61برگشت  – 06/1

  91/1ريال طی يک فقره چک به تاريخ  11واحد کاال به فروشگاه اختر با نرخ  661فروش  -09/1

 ست:ا مطلوب

لف( تنظیم کارت حسابداری کاال و محاسبه بهای تمام شده کاالی فروش رفته و موجودی کاالی پايان ا

  Lifo –Fifoدوره به روش های 

 از روش ها منجر به سود ناخالص بیشتری می شود ؟يک بکار گیری کدام  ه،ب( با توجه به نتايج حاصل

در ترازنامه به ارزش جاری نزديک تر  دی هاج( بکار گیری کدام روش منجر به اين می شود که موجو

 باشد؟
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 1بارم سؤال:             دقیقه 11زمان: 

 

اطالعات زير مربوط به موجودی های پايان دوره شرکت کارمانیا است که از مدارک حسابداری  -1

 استخراج شده است:

هزينه برآوردی تکمیل و  قیمت فروش هر واحد بهای تمام شده هر واحد مقدار کاالشرح 

 فروش هر واحد

 111/0 111/91 111/91 601 الف

 111/9 111/01 111/01 11 ب

 111 111/8 111/8 91 ج

 011 111/1 111/1 01 د

 111 111/91 111/91 8 ه

 111 111/68 111/67 61 و

 111 811/66 111/61 61 ز

 

 ست:ا مطلوب

الف( تعیین ارزش موجودی های پايان دوره شرکت طبق قاعده اقل بهای تمام شده و خالص ارزش 

 فروش

 عمومی در دفتر روزنامه کاهش ارزش موجودی ها در روش ذخیره گیریب( ثبت 
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 11بارم سؤال:                        دقیقه 71زمان: 

 

اطالعات زير در رابطه با دارايی های غیرجاری  71در شرکت تولیدی میهن در ابتدای سال مالی  -1

 دردست است:

بهای تمام  نام دارايی

 شده

مانده استهالک  روش استهالک دعمر مفی ارزش اسقاط

 انباشته

 111/111/1 خط مستقیم سال 1 111/111/9 111/111/68 رايانه

 111/911/69 %61نزولی  ـــ صفر 111/111/81 ماشین برش

 111/071/18 کارکرد )فعالیت( ساعت 111/91 111/111/1 111/111/81 دستگاه پرس

 ـــ خط مستقیم سال61 صفر 111/111/19 حق امتیاز

 

 انجام شده است: 71رويداد های زير در طی سال 

 ريال به طور نقد  111/111/61لغ خريد نرم افزار حسابداری به مب -01/0/71

ريال بابت حمل  111/011ريال و پرداخت  111/111/01خريد نقدی يک دستگاه تراش به مبلغ  -96/9/71

 د بهره برداری قرار گرفت.رآن تا کارخانه اين دستگاه بالفاصله مو

شرکت  .ه طور نقدريال ب 111/111/111خريد ساختمان وياليی جهت امور اداری شرکت به مبلغ  -6/1/71

ساختمان ريال هزينه کارشناسی از يک کارشناس درخواست کرد ارزش زمین و  111/111/01با پرداخت 

 را به تفکیک کارشناسی کند. قیمت های کارشناسی بدين قرار است:

 ريال111/111/011زمین

 ريال111/111/111ساختمان 

ريال  111/111/61يد. ارزش منصفانه رايانه دستگاه رايانه با يک دستگاه کپی معاوضه گرد -91/1/71

 ريال پرداخت گرديد. 111/111/9کارشناسی شدو مبلغ 

ريال  111/111/81ريال جهت تحصیل يک معدن سنگ زينتی و  111/111/911پرداخت نقدی  -6/8/71

ستخراج تن سنگ زينتی باشد و در پايان ا 111/111/61بابت آماده سازی آن. برآورد می شود معدن دارای 

 ريال برآورد می شود. 111/111/1معدن  ارزش بازيافت
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 ت هايی از ساختمانمبابت ايزوگام قس ريال 111/011/6پرداخت مبلغ  -07/66/71

 ساير اطالعات:

 % است.68روش استهالک نرم افزار حسابداری ارزش دفتری با نرخ  -6

 سال و ارزش اسقاط صفر است 1د روش استهالک دستگاه تراش نزولی مجموع سنوات با عمر مفی -0

 ريال است.111/111/01سال و ارزش اسقاط  61روش استهالک ساختمان خط مستقیم با عمر مفید  -9

 ارزش اسقاط صفر است. وسال  1روش استهالک دستگاه کپی خط مستقیم با عمر مفید  -1

 است.تن از معدن سنگ زينتی استخراج شده  111/711میزان  71تا پايان سال  -1

 ساعت کار کرده است. 111/1به میزان  71دستگاه پرس در سال  -1

 ست:ا مطلوب

 روزنامه عمومی دفتردر  71طی سال  الف( ثبت رويدادهای مالی

 در دفتر روزنامه عمومی 71هالک دارايی ها در پايان سال تب( محاسبه و ثبت اس

      یلی دارايی های غیر جاری در ترازنامهج( ارائه تفص
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 سؤاالت بخش عملی

 
     حسابداری عمومی تکمیلیآزمون: 

 نمره 61بارم سؤال:               دقیقه 91زمان: 

اری در اوراق مشارکت وجه نقد کافی ذگه اين نتیجه رسید که برای سرمايه مديريت شرکت رازی ب -9

 ع پیوسته است:اين مبادالت به وقو 71و  71در اختیار دارد . در طول سال 

 از شرکت نفت اسمیارزش  % به 61ساله  61ريالی،  111/6ورقه قرضه  111/0خريد  -6/6/71

 دريافت سود تضمین شده شش ماهه اوراق قرضه شرکت نفت  -6/9/71

 سود تضمین شده تحقق يافته اما دريافت نشده پايان سال اوراق مشارکت شرکت نفت -07/60/71

 ماهه اوراق مشارکت شرکت نفت 1مین شده دريافت سود تض -6/6/71

ريال بابت حق الزحمه 111/01% ، کارگزار 618ورقه قرضه شرکت نفت به نرخ  111/6فروش  -6/6/71

 کارگزاری و کمیسیون فروش کم کرده است.

 دريافت سود تضمین شده شش ماهه اوراق مشارکت شرکت نفت -6/9/71

 ا دريافت نشده پايان سال اوراق مشارکت شرکت نفت.سود تضمین شده تحقق يافته ام -07/60/71

 ست:ا مطلوب

 در دفتر روزنامه عمومی الف( ثبت رويدادهای فوق
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كاربردي شاخه كاردانش مسابقات علمي   

 معاونت آموزش متوسطه            

 كاردانشدوره دوم متوسطه موزش آدفتر 

 

 سؤاالت بخش عملی
 صفحه: ..........         آزمون: ...........

 

 زمان: ...........

 

 /...........6/0/9/1پروژه/سؤال شماره 

 ی به سؤاالت در صورت نیاز()نمونه فرم خالی جهت پاسخگوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


