
 زمانی که چک های صادره توسط ذینفع به بانک ارائه نشود در صورت مغایرت بانکی به آنها ................. می گویند

 سپرده بین راهی-1

 ☑چک های معوق -2

 چکهای بی محل-3

 چک های الوصول-4

 

 برای چک های صادره نام بانک و شماره حساب و نام گیرنده را از کجا وارد میکنیم؟

 نکد معی-1

 کد تفضیلی-2

 کد کل-3

 ☑ همه موارد-4

 

 حسابهایی که توسط خود سیستم ثبت و ایجاد شده اند چه حالتی دارند؟

 تغییر میکنند-1

 ☑ قابل حذف نیستند-2

 قابل حذف هستند-3

 هیچ کدام-4

 

 کدام گزینه درست است؟



 تمام شده کاالی فروش رفتهبهای  –بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش = موجودی کاالی پایان دوره -1

 بهای تمام شده کاالی فروش = بهای تمام شده کاالی خریداری شده + موجودی کاالی اول دوره-2

موجودی کاالی اول دوره + بهای تمام شده کاالی خریداری شده = موجودی کاالی پایان دوره + بهای تمام -3

 ☑شده کاالی فروش رفته 

 ی شده = موجودی کاالی اول دوره + بهای تمام شده کاالی فروش رفتهبهای تمام شده کاالی خریدار-4

 

و یا سندی که به موجب آن امضا کننده تعهد می کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه که در وجه عامل 

 شخص معینی و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید

 برت-1

 ☑ ضمانت نامه کتبی-2

 چک-3

 هیچ کدام-4

 

 چک های صادره در دفاتر مالی به عنوان یک ................. ثبت می شود

 ☑ سند موقت-1

 سند حسابداری-2

 سند دائم-3

 سند ساده-4

 

 است مگر در هنگام؟هنگامی که از تنخواه گردان ثابت استفاده می شود مبلغ حساب تنخواه در دفاتر ثابت 



 ☑ تصمیم گیری به افزایش یا کاهش آن-1

 بستن حساب های موقت پایان دوره-2

 ارائه اسناد هزینه به حسابداری به منظور تجدید تنخواه-3

 دریافت وجه پس از ارائه اسناد-4

 

 برای ایجاد ماهیت حساب سرمایه کدام گزینه در قسمت مربوط تیک می خورد؟

 فقط بدهکار-1

 ☑ بستانکار فقط-2

 بدون مانده بدهکار-3

 بدون مانده بستانکار-4

 

 دفتری که حساب های یک موسسه به تفکیک در آن نگهداری می شود؟

 دفتر روزنامه-1

 ☑ دفتر کل-2

 دفتر اقتصاد-3

 دفتر معین-4

 

در کدام  ی موسسه متعلق به خود برمی دارندپول یا سایر اموالی را که صاحب یا صاحبان موسسه از دارایی ها

 حساب نشان می دهند؟



 هزینه ها-1

 ☑ برداشت-2

 درآمد-3

 سرمایه-4

 

 اتی را می توان بر روی آن انجام داد؟پس از ثبت چک های وارده چه عملی

 خرج چک-1

 خواباندن به حساب-2

 پرداخت به صندوق-3

 همه موارد-4

 

 در بخش .............. با توجه به اطالعات داده شده از کارگزینی و حکم استخدامی افراد حقوق را وارد می کنیم

 انبار-1

 ☑ حقوق و دستمزد-2

 فروش و انبار-3

 هیچ کدام-4

 

 

 


