
 ؟است نهیاز کدام گز یناش یدولت یحساب مستقل در حسابدار یاصل نگهدار-1

 فرض تداوم فعالیت-1

 فرض تعهدی-2

 ☑ فرض تفکیک شخصیت-3

 فرض دوره مالی-4

 

 فرق بین روش نقدی تعدیل شده و روش تعهدی تعدیل شده در کدام مورد است؟-2

 در ثبت درآمدها-1

 در ثبت هزینه ها-2

 ☑ و هزینه ها در ثبت درآمدها-3

 در ثبت داراییها و بدهیها-4

 

 در حسابداری دولتی ایران دارایی های ثابت در موقع خرید:-3

 به حساب هزینه منظور می شوند-1

 به حساب دارایی منظور می شوند-2

 ☑ به حساب هزینه منظور و در دفاتر اموال ثبت می شوند-3

 ثبت نمی شوند-4

 

 گروه حسابها در حسابداری دولتی چیست؟تفاوت بین حساب مستقل و -4



 واحد حسابداری-1

 هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند-2

 ☑ واحد مالی-3

 واحد حسابداری و واحد مالی-4

 

 اگر درآمدهای پیش بینی شده و دریافتها با هم مساوی باشند:-5

 مازاد بودجه ای صفر است-1

 مازاد ابتدا و پایان سال برابر است-2

 ☑ ثبت بستن این دو حساب ایجاد نمی شودمازاد در -3

 مازاد تغییر نمی کند-4

 

 در سیستم ثبت دو طرفه کدام حساب بودجه ای وجود ندارد؟-6

 درخواست وجه سنواتی-1

 اندوخته پیش پرداخت سنواتی-2

 ذخیره پرداختهای غیر قطعی سنواتی-3

 ☑ اعتبار تخصیص یافته سنواتی-4

 

هنگام پرداخت بیمه و مالیات حقوق طبق مبنای نقدی تعدیل شده کدام  در حساب مستقل وجوه جاری،-7

 گزینه صحیح است؟



 ثبت بودجه ای ندارد-1

 ☑ هزینه سالجاری بدهکار-2

 بدهی به سایر سازمانها بدهکار-3

 اعتبار مصرف شده بدهکار-4

 

 در حسابداری تعهدی تعدیل شده درآمدها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که:-8

 ☑ قابل اندازه گیری و قابل وصول باشند-1

 قابل تحصیل باشند-2

 قابل وصول باشند-3

 قابل تعهد و پرداخت باشند-4

 

 با واریز پیش پرداختهای سنواتی به حساب موسسه کدام حساب بودجهای بدهکار می گردد؟-9

 درخواست وجه سنواتی-1

 جاری با خزانه-2

 ☑ اندوخته اعتبار سنواتی-3

 اندوخته پیش پرداخت سنواتی-4

 

 اصل و بهره وام های بلند مدت دولت از کدام حساب مستقل پرداخت می شود؟-11

 حساب مستقل وجوه عمومی-1



 ☑ حساب مستقل وجوه باز پرداخت بدهیهای عمومی-2

 حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص-3

 حساب مستقل وجوه انتفاعی-4

 

 میک از سازمانهای زیر می باشد؟نظارت بعد از خرج به عهده کدا-11

 سازمان بازرسی کل کشور-1

 وزارت امور اقتصادی و دارایی-2

 خزانه-3

 ☑ دیوان محاسبات کل کشور-4

 

با فرض اینکه اجازه انتقال حسابها به سال بعد در دستگاه اجرایی نباشد کدامیک از حساب های زیر به سال -12

 بعد انتقال می یابد؟

 داخت های غیر قطعیذخیره اعتبار پر-1

 درخواست وجه-2

 ☑ ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی سنواتی-3

 جاری با خزانه-4

 

وجهی که خزانه به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها در اختیار ذیحسابان -13

 دستگاه اجرایی قرار می دهد چه نام دارد؟

 تنخواه گردان پرداخت-1



 تنخواه گردان خزانه-2

 تنخواه گردان مالی-3

 ☑ تنخواه گردان حسابداری-4

 

 وجوه مربوط به حسن انجام کار تحت سر فصل کدامیک از حسابهای مستقل قرار گیرد؟-14

 ☑ حساب مستقل وجوه امانی-1

 حساب مستقل وجوه دولتی-2

 حساب مستقل وجوه سرمایه ای-3

 عمرانیحساب مستقل وجوه پروژه های -4

 

 کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت از طریق کدامیک از سازمانهای زیر انجام می شود؟-15

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی-1

 دیوان محاسبات-2

 ☑ خزانه داری کل-3

 سازمان بازرسی کل کشور-4

 

 اصل و بهره وام های بلند مدت دولت از کدام حساب مستقل پرداخت می شود؟-16

 مستقل وجوه عمومیحساب -1

 ☑ حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی-2



 حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص-3

 حساب مستقل وجوه انتفاعی-4

 

با فرض اینکه اجازه انتقال حسابها به سال بعد در دستگاه اجرایی نباشد، کدامیک از حساب های زیر به -17

 سال بعد انتقال می یابد؟

 رداخت های غیر قطعیذخیره اعتبار پ-1

 درخواست وجه-2

 ☑ ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی سنواتی-3

 جاری با خزانه-4

 

 نظارت بعد از خرج به عهده کدامیک از سازمانهای زیر می باشد؟-18

 سازمان بازرسی کل کشور-1

 وزارت امور اقتصادی و دارایی-2

 خزانه-3

 ☑ دیوان محاسبات کل کشور-4

 

 حسابداری دولتی )مبنای نقدی( ثبت هزینه در کدامیک از مراحل زیر انجام می شود؟در -19

 تعهد-1

 تسجیل-2



 ☑ پرداخت-3

 صدور حواله-4

 

اجازه قانونی که مجلس به دولت می دهد تا وجوهی را برای تحقق اهداف و اجرای برنامه های مصوب -21

 مصرف نماید، چه نام دارد؟

 تعهد-1

 صدور حواله-2

 اختپرد-3

 ☑ تامین اعتبار-4

 

 حساب متقابل علی الحساب جاری )ثبت مالی( در ثبت های بودجه ای کدام است؟-21

 ☑ ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی-1

 ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی-2

 اعتبار تخصیص یافته-3

 اعتبارات مصرف شده-4

 

ام هزینه ها و سایر پرداخت ها در اختیار ذیحسابان وجهی که خزانه به منظور ایجاد تسهیالت الزم برای انج-22

 دستگاه اجرایی قرار می دهد، چه نام دارد؟

 تنخواه گردان پرداخت-1

 تنخواه گردان خزانه-2



 تنخواه گردان مالی-3

 ☑ تنخواه گردان حسابداری-4

 

 کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟-23

 ☑ دیوان محاساب کشور یک موسسه دولتی است-1

 تشکیالت فرهنگ و آموزش عالی یک موسسه دولتی است-2

 نهاد ریاست جمهوری یک شرکت دولتی است-3

 سازمان آب یک وزارتخانه است-4

 

 مبنای حسابداری کدام حساب مستقل مانند شرکت های بازرگانی است؟-24

 حساب مستقل وجوه پروژه های عمرانی-1

 ☑ حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی-2

 مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلیحساب -3

 حساب مستقل وجوه عمومی-4

 

 اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد پیش شرط تحقق کدام یک از اصول حسابداری دولتی است؟-25

 اصل نگهداری حساب مستقل-1

 اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول حسابداری-2

 ☑ اصل کنترل بودجه ای-3



 یمه تعهدیاصل استفاده از مبنای ن-4

 

 کدام یک از گزینه های زیر جزو حساب مستقل وجوه امانی می باشد؟-26

 ☑ حساب مستقل وجوه بازنشستگی-1

 حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی-2

 حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی-3

 حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص-4

 

 ی کدام حساب در دفاتر سازمان بدهکار می شود؟در زمان تخصیص اعتبار به سازمان دولت-27

 بودجه جاری-1

 درخواست وجه-2

 ☑ جاری با خزانه-3

 اعتبار تخصیص یافته-4

 

ریال مانده بدهکار داشته باشد و درآمدهای  111اگر حساب مازاد تخصیص نیافته در خزانه در ابتدای سال -28

ریال باشد مانده حساب مازاد در پایان سال  251ریال و پرداخت های طی سال  511وصولی دولت طی سال 

 چند ریال است؟

 ☑ ریال بستانکار 151

 ریال بستانکار 351

 ریال بدهکار 151



 ریال بدهکار 351

 

 کدام جمله صحیح است؟-29

 حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب بودجه ای موقت است-1

 حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب مالی موقت است-2

 ☑ مازاد تخصیص نیافته یک حساب مالی دائمی استحساب -3

 حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب بودجه ای دائمی است-4

 

 اختیار و مسئولیت کدام یک از مراحل زیر به عهده ذی حسابی است؟-31

 تعهد –تامین اعتبار -1

 ☑ پرداخت وجه –تامین اعتبار -2

 تسجیل –پرداخت وجه -3

 الهصدور حو –نظارت مالی -4

 

 کدام یک از مدارک زیر برای اثبات تحقق مرحله تعهد مورد قبول واقع می شود؟-31

 فاکتور فروش-1

 سند هزینه-2

 برگه درخواست کاال-3

 ☑ صورتجلسه تحویل کاال-4



 

 کدام یک از گزینه های زیر جزو مراحل اداری خرج می باشد؟-32

 تسجیل –تعهد  –تامین اعتبار  –تشخیص -1

 ☑ صدور حواله –تسجیل  –تعهد  –تشخیص -2

 صدور حواله –تسجیل  –تامین اعتبار  –تشخیص -3

 نظارت مالی –صدور حواله  –تعهد  –تشخیص -4

 

 

 کدام یک از مراحل خرج در هیچ کدام از مبناهای پنج گانه ثبت حسابداری ندارد؟-33

 تامین اعتبار-1

 تعهد-2

 ☑ صدور حواله-3

 پرداخت-4

 

آلفا برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی با استفاده از مزایای روش تعهدی تعدیل شده استفاده سازمان دولتی -34

% آن 11ریال برگه تشخیص مالیاتی برای مودیان ارسال شده است که  2111می کند در طی دوره مبلغ 

 مشکوک الوصول می باشد کدام گزینه صحیح است؟

 ریال بستانکار 1811درآمد عمومی -1

 ریال بستانکار 2111عمومی درآمد -2

 ریال بستانکار 2111مالیات های دریافتی جاری -3



 ☑ ریال بستانکار 1811اندوخته مالیات های دریافتی وصول نشده -4

 

 در زمان درخواست وجه از خزانه در دفاتر سازمان دولتی کدام حساب مالی بستانکار می شود؟-35

 دریافت های وجوه عمومی-1

 ☑ انهدریافتی از خز-2

 پرداخت های وجوه عمومی-3

 درآمد عمومی-4

 

 زمانی که سازمان دولتی وجوه درآمد وصول شده را به خزانه واریز می کند کدام حساب بدهکار می شود؟-36

 دریافتی از خزانه-1

 بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی-2

 درآمد عمومی-3

 ☑ درآمد عمومی انتقالی-4

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


