بسمه تعالی
سواالت آزمون میان ترم اصول حسابداری یک
نام و نام خانوادگی

تاریخ آزمون0231/10/32

شماره دانشجویی

سواالت تستی:
 -0جمع ستون بستانکار تراز آزمایشی 3111111ریال است  .دصورتی که مانده حساب بدهکاران به مبلغ 301111ریال در ستون
بستانکار تراز تراز آزمایشی درج شده باشد ؛ جمع ستون بدهکار چند ریال است؟
الف 0311111 -ریال

ب3001111 -ریال

ج3001111 -ریال

د3311111 -

 -3کدامیک از اشتباهات زیر موجب عدم توازن تراز ازمایشی می شود؟
الف – عدم ثبت یک معامله در دفتر روزنامه

ب -تجزیه و تحلیل نادرست یک معامله

ج -عدم انتقال دو طرف ثبت دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل
د -انتقال طرف بدهکار ثبت روزنامه به بستانکار حساب دفتر کل
 -2در دفتر روزنامه معامالت و عملیات مالی به ترتیب ...................................ثبت می شود.
الف – شماره حساب ها

ب -شماره سند حسابداری

د -هر سه مورد صحیح است.

ج -تاریخ وقوع

 -1کدامیک از معامالت زیر موجب بدهکار شدن یک حساب بدهی و بستانکار شدن یک حساب دارایی می شود؟
ب -خرید اثاثه اداری به طور نسیه

الف -دریافت مطالبات موسسه
ج -پرداخت بدهی های موسسه

د -خرید یک دستگاه خودرو بصورت نقد و نسیه

 -0کدامیک از موارد زیر جزء اصول حسابداری نمی باشد؟
الف -تحقق درآمد

ب -مبنای تعهدی

ج -بهای تمام شده

د -تطابق هزینه با درآمد

 -0در صورتیکه دارایی و بدهی یک موسسه در یک دوره مالی به ترتیب 0111111ریاال و 2111111ریاال کااهی یافتاه باشاد؛
افزایی یا کاهی سرمایه چند ریال است؟
الف3111111 -ریال افزایی

ب3111111 -ریال کاهی

ج1111111 -ریال کاهی

د1111111 -ریال افزایی

 -7موسسه آلفا زمینی به مبلغ  011میلیون ریال خریداری نمود که نیمی ازمبلغ آن را نقدا پرداخت و بابت بقیه سفته ای 0ماهه
صادر و دراختیار فروشنده قرار داد .این معامله موجب خواهد شد که :
الف -جمع دارایی ها 011میلیون ریال افزایی یابد اما جمع بدهی ها تغییری نکند
ب -جمع داراییها و بدهی ها 011میلیون ریال افزایی یابد.
ج -جمع دارایی ها و بدهی ها  01میلیون ریال افزایی یابد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد -
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زمین پرداز

د -جمع دارایی ها 011میلیون ریال و جمع بدهی ها  01میلیون ریال افزایی یابد.
 -8کدامیک از موارد زیر جزء حسابهای جاری طبقه بندی می شوند؟
ب -اسناد دریافتنی – زمین – بانک

الف -صندوق – پیی پرداخت – وسایل نقلیه

د -پیی دریافت – حسابهای دریافتنی – موجودی ملزومات

ج -سرقفلی – اثاثه اداری – حسابهای دریافتنی

 -3دارایی یک موسسه  2برابر بدهی آن است  .اگر سرمایه موسسه طی دوره 03میلیون ریال باشد بدهی موسسه چند میلیون
ریال است .

الف0 -

ج–1

ب2 -

د01 -

 -01اموال و حقوق مالی متعلق به هر موسسه که قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی است چه نام دارد؟
الف – دارایی

ب -بدهی

ج -سرمایه

د -بدهی و سرمایه

سوآالت تشریحی :

 -00پاسخ موارد زیر را بطور خالصه بنویسید.
الف – تفاوت داراییهای ثابت و جاری
ب – پیش پرداخت در کدامیک از عناصر معادله حسابداری تاثیر می گذارد.
ج -بدهکاران و بستانکاران را تعریف و تفاوت آنها با اسناد دریافتنی و پرداختنی در چیست؟
د -صورت حساب سود و زیان را تعریف و تفاوت آن را با ترازنامه بنویسید.
ذ -چه هزینه هایی به ترازنامه انتقال می یابد.
ر -حقوق مالی متعلق به یک موسسه چیست؟
ز -شباهت و تفاوت بدهی و سرمایه چیست؟

 -03آقای درستکار در اسفندماه  0232خیاطی درستکار را تاسیس نمود.رویدادهای زیر طی اسفندماه  32انجام شده است.
 1اسفند افتتاح حساب جاری برای خیاطی درستکار و واریز مبلغ 00222222ریال بابت سرمایه آقای درستکار
 0اسفند اجاره یک باب مغازه از آقای رستگار و پرداخت 022222ریال بابت اجاره بهای اسفندماه
 9اسفند خرید 19222222ریال اثاثه خیاطی بطور نقد .
 12اسفند خرید نسیه 0022222ریال ملزومات خیاطی از فروشگاه افق
 12اسفند استخدام  0نفر خیاط ماهر
 11اسفند پذیرش  12سفارش برای تحویل در  11اسفندماه .
 11اسفند آوردن یک دستگاه چرخ خیاطی به دوزندگی توسط اقای درستکار ( ارزش چرخ 1022222ریال)
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 10اسفند پرداخت 1022222ریال بابت هزینه تبلیغات
 10اسفند پرداخت بدهی دوزندگی درستکار به فروشگاه افق
 11اسفند تحویل سفارش به مشتریان و دریافت 1922222ریال از مشتریان .
 11اسفند پرداخت 1102222ریال بابت دستمزد خیاطان
 02اسفند پذیرش  1سفارش برای تحویل در  00اسفندماه.
 00اسفند تحویل سفارش مورخ  02اسفند و دریافت 1122222ریال از مشتریان .
 01اسفند پرداخت 1122222ریال بابت دستمزد خیاطان .
 01اسفندماه پرداخت مبلغ 00222ریال هزینه آب مصرفی منزل مسکونی اقای درستکار بصورت نقد.
 01اسفندماه خرید 0122222ریال مبلمان منزل اقای درستکار بصور نقدی .

مطلوبست:
ثبت عملیات مالی در دفتر روزنامه موسسه خدماتی درستکار ،تهیه دفتر کل و تراز آزمایشی و تهیه ترازنامه بتاریخ 0232/03/33
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