
 :است سیز صَرت زٍ تِ هعوَال تَلیسی هَسسات زر هَاز تزگطت. 1 سَال

 

 اًثار تِ تَلیس اس هَاز تزگطت ٍ فزٍضٌسُ تِ هَاز تزگطت. 1

 فزٍضٌسُ تِ هَاز تزگطت ٍ فزعی اًثار تِ هزوشی اًثار اس هَاز تزگطت. 2

 تساروات زایزُ تِ اًثار اس هَاز تزگطت ٍ اًثار تِ تساروات زایزُ اس تزگطت. 3

 تساروات زایزُ تِ اًثار اس هَاز تزگطت ٍ اًثار تِ تَلیس اس هَاز تزگطت. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 زفتز زر ساذت جزیاى زر واالی حساب افتتاح تزای تاضس تَلیسی زایزُ چٌس زارای وارذاًِ یه اگز. 2 سَال

 ضَز؟ هی عول تزتیة چِ تِ هعیي ٍ ول

 

 افتتاح حساب یه زٍایز توام تزای ًیش ول زفتز زر ٍ حساب یه زٍایز توام تزای وارذاًِ هعیي زفتز زر. 1

 .ضَز هی

 افتتاح حساب یه زایزُ ّز تزای وارذاًِ ول زفتز زر ٍ حساب یه زایزُ ّز تزای وارذاًِ هعیي زفتز زر. 2

 .ضَز هی

 افتتاح حساب یه زٍایز توام تزای ًیش ول زفتز زر ٍ حساب یه زایزُ ّز تزای وارذاًِ هعیي زفتز زر. 3

 .ضَز هی

 حساب یه زٍایز اس یه ّز تزای ًیش ول زفتز زر ٍ حساب یه زٍایز توام تزای وارذاًِ هعیي زفتز زر. 4

 .ضَز هی افتتاح

 3 گشیٌِ: صحیح پاسد

 



 270.000 اس ب زایزُ سْن تاضس هی ًفز 500 ،220 ،180 تزتیة تِ ج ٍ ب الف، زایزُ سِ واروٌاى تعساز. 3 سَال

 چمسراست؟ رفاّی ّشیٌِ ریال

 

1 .130.000 

2 .150.000 

3 .66.000 

4 .54.000 

 3 گشیٌِ: صحیح پاسد. 

 

 :اس است عثارت ًاٍیژُ سیاى یا سَز. 4 سَال

 

 ضسُ ذزیساری هَاز حول ّشیٌِ+ ضسُ ذزیساری هَاز;ًاٍیژُ سیاى ٍ سَز. 1

 رفتِ فزٍش واالی ضسُ توام تْای-فزٍش;ًاٍیژُ سیاى ٍ سَز. 2

 ضسُ ذزیساری واالی ضسُ توام تْای-ذالص فزٍش;ًاٍیژُ سیاى ٍ سَز. 3

 رفتِ فزٍش واالی ضسُ توام تْای-ذالص فزٍش; ًاٍیژُ سیاى ٍ سَز. 4

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 ضَز؟ هی ًاهیسُ چِ تَلیسی زایزُ ّز ٍالعی سزتار ٍ ضسُ جذب سزتار اذتالف. 5 سَال

 

 سزتار جذب وسز. 1

 سزتار جذب اضافِ. 2



 سزتار جذب اضافِ یا وسز. 3

 وسام ّیچ. 4

 3 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 سزتار ضَز جذب هستمین زستوشز% 12/5 هعازل سزتار ٍ تاضس ریال 4.200.000 هستمین زستوشز اگز. 6 سَال

 تَز؟ ذَاّس ریال چٌس ضسُ جذب

 

 ریال 1.050.000. 1

 ریال 4.200.000. 2

 ریال 5.250.000. 3

 ریال 9.450.000. 4

 3 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 زارز؟ ارتثاط سیز عَاهل اس وساهیه تا سفارش، همسار تزیي تاصزفِ. 7 سَال

 

 سفارش تار ّز ی ّشیٌِ. 1

 ٍاحس ّز ذزیس تْای. 2

 ساالًِ ًیاس هَرز ٍاحسّای تعساز. 3

 هَارز ی ّوِ. 4

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد



. است ًطسُ هٌعىس تاًه ارسالی صَرتحساب زر صَرتحساب زریافت سهاى تا تاًه تِ ارسالی ٍجَُ. 8 سَال

 است؟ صحیح هَرز وسام

 

 هعَق ّای چه. 1

 .است راّی تیي سپززُ. 2

 ٍصَل لاتل غیز ٍجِ. 3

 .است تاًه اضتثاُ. 4

 2 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 وسام تسّىار زر وٌٌس هی وار تَلیس زر هستمین عَر تِ وِ وارگزاًی هزذصی ایام زستوشز ّشیٌِ. 9 سَال

 ضَز؟ هی ثثت حساب

 

 ساذت سزتار. 1

 ازاری سزتار. 2

 هستمین زستوشز. 3

 ساذت جزیاى زر واالی. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 زفاتز زر حساتی چِ ضسُ هصزف ضرصا هَسسِ صاحة تَسظ هَسسِ هلشٍهات اس ریال50000 هثلغ. 10 سَال

 ؟ گززز هی تسّىار

 

 هلشٍهات ّشیٌِ. 1



 هلشٍهات. 2

 زاضت تز. 3

 یافتی زر ّای حساب. 4

 3 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 عسز 4.000 ضسُ تیٌی پیص تَلیس ٍ تاضس هی ریال 42.000.000 ای وارذاًِ ساذتواى استْالن ّشیٌِ. 11 سَال

 .... ّشیٌِ اس تَلیس ٍاحس ّز سْن تاضس عسز 3.000 ٍالعی تَلیس تعساز اگز است

 

1 .13.000 

2 .14.000 

3 .15.000 

4 .16.000 

 2 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 ٍیژُ سَز/500.000 ًاٍیژُ سَز. وٌیس هحاسثِ را ذالص فزٍش ضسُ زازُ اعالعات تِ تَجِ تا. 12 سَال

 1.200.000 ضسُ توام تْای/1.900.000 فزٍش/400.000

 

1 .1.700.000 

2 .1.600.000 

3 .3.900.000 

4 .1.000.000 



 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 تاضس؟ هی اًثار اضافات یا وسزی زالیل اس هَرز وسام. 13 سَال

 

 فزٍضٌسُ اضتثاُ. 1

 ضىستگی ٍ تثریز. 2

 سلشلِ. 3

 هَرز 3 ّز. 4

 2 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 وساهٌس؟ ضسُ توام تْای عَاهل. 14 سَال

 

 تَلیس هستمین ّای ّشیٌِ/ زستوشز/ اٍلیِ هَاز. 1

 هسیزیت/ تَلیس هستمین ّای ّشیٌِ/ اٍلیِ هَاز. 2

 تَلیس سزتار/ زستوشز/ اٍلیِ هَاز. 3

 اًساًی ًیزٍی/ تَلیس هستمین غیز ّای ّشیٌِ/ اٍلیِ هَاز. 4

 2 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 ضَز؟ هی تسّىار ثثتی چِ وارذاًِ زفاتز زر استْالن ّشیٌِ ثثت ٌّگام زر. 15 سَال

 

 سزتار وٌتزل. 1



 هالی زفاتز وٌتزل. 2

 اًثاضتِ استْالن. 3

 وارذاًِ زفاتز وٌتزل. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 تاضس؟ هی تَلیس ٍ ساذت عولیات سیز هَارز اس وساهیه. 16 سَال

 

 ضسُ ساذتِ واالی حساب. 1

 زستوشز ٍ حمَق وٌتزل حساب. 2

 سزتار وٌتزل حساب. 3

 هَارز ی ّوِ. 4

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 ذزیساری% 10 تجاری ترفیف تا ٍ ریال 450000 زستگاُ ّز تْای تِ هَتَر زستگاُ زٍ پزًس ضزوت. 17 سَال

 ؟ ضَز هی ثثت زفتز زر حساب ایي تاتت رلن وسام ًوَز

 

1 .4050000 

2 .450000 

3 .810000 

4 .900000 

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 



 ذَاّس ّشیٌِ ریال 10.000.000 وارذاًِ ایي تاضس، ًساضتِ تَلیسی ّیچ ًسین تَلیسی ٍاحس اگز. 18 سَال

 :ّشیٌِ ایي. زاضت

 

 .است ثاتت. 1

 .است هتغیز. 2

 .است هتغیز ًیوِ. 3

 .است هتغیز ٍ ثاتت. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 زّس؟ هی ًطاى را اًثار هَجَزی وسزی ثثت گشیٌِ وسام. 19 سَال

 

 تستاًىار هَاز وٌتزل حساب/تسّىار اًثار اضافات یا وسزی حساب. 1

 تستاًىار اًثار اضافات یا وسزی حساب/تسّىار هَاز وٌتزل حساب. 2

 تستاًىار سیاى ٍ سَز ذالصِ حساب/ تسّىار اًثار اضافات یا وسزی حساب. 3

 تستاًىار اًثار اضافات یا وسزی حساب/تسّىار ٍسیاى سَز ذالصِ حساب. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 گززز؟ هی تسّىار حساب وسام تَلیس ذظ تِ هَاز ارسال تاتت. 20 سَال

 

 هَاز وٌتزل. 1

 صٌسٍق. 2



 هَاز اصالح. 3

 ساذت جزیاى زر واالی وٌتزل. 4

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 پذیزز؟ هی صَرت ثثتی چِ وارذاًِ زفتز زر آالت هاضیي استْالن تاتت. 21 سَال

 

 تستاًىار هالی زفاتز وٌتزل حساب/تسّىار سزتار وٌتزل حساب. 1

 تستاًىار سزتار وٌتزل حساب/تسّىار هالی زفاتز وٌتزل حساب. 2

 تستاًىار اًثاضتِ استْالن حساب/تسّىار وارذاًِ زفاتز وٌتزل حساب. 3

 تستاًىار وارذاًِ زفاتز وٌتزل حساب/تسّىار اًثاضتِ استْالن حساب. 4

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 ًیست؟ سزتار ّشیٌِ تٌسی زستِ جشء گشیٌِ وسام. 22 سَال

 

 فزٍش ٍ تَسیع سزتار. 1

 تطىیالتی ازاری سزتار. 2

 ساذت سزتار. 3

 واال ذزیس سزتار. 4

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 



 است؟ وسام هطاتِ آالت هاضیي استْالن ّشیٌِ تسْین هثٌای تزیي ًشزیه. 23 سَال

 

 هاضیي وار هساعست. 1

 ّا هاضیي تعساز. 2

 تَلیس تعساز. 3

4 .1ٍ3 

 4 گشیٌِ: صحیح پاسد

 

 ضَز؟ هی استفازُ است تاسار زر هَاز ًزخ ضسیس ًَساى وِ سهاًی رٍش وسام اس. 24 سَال

 

 هیاًگیي. 1

2 .Fifo 

 ٍارزُ آذزیي اس صازرُ اٍلیي. 3

4 .Lifo 

 1پاسد صحیح: گشیٌِ 

 

 تاضس؟ ًوی ساسهاًی تزٍى ّای گشارش اس سیز گشیٌِ وسام. 25 سَال

 

 ضسُ ساذتِ واالی ضسُ توام تْای گشارش. 1

 ًمسی جزیاًات گشارش. 2

 سیاى ٍ سَز گشارش. 3


