-1وذام گضیٌِ غحیح است:
الف:غَستْای هالی تایذ دس تشگیشًذُ الالم همایسِ ای دٍسُ لثل تاضذ
ب :اطالعات همایسِ ای تطشیحی تا جایی تایذ افطا ضَد وِ جْت دسن غَستْای هالی دٍسُ جاسی
هشتَط تلمی گشدد.
ج :هاّیت،هثلغ ٍ دلیل تجذیذ طثمِ تٌذی تایذ افطاءضَد
د  (:الف ٍ ب ٍ ج غحیح است)
 -2وذام گضیٌِ غحیح ًیست؟
الف :غَستْای هالی حذالل تطَس ساالًِ اسائِ ضَد
ب :غَستْای هالی ظشف هذت هعمَلی تعذ اص تاسیخ تشاصًاهِ دس اختیاس استفادُ وٌٌذگاى لشاس گیشد.
جٍ :احذ تجاسی غَستْای هالی سا تایذ هْلت همشس دس لَاًیي ٍ همشاسات هشتَط اسائِ وٌذ.
د :عَاهلی ًظیش پیچیذگی عولیات ٍاحذ تجاسی دلیل وافی تشای عذم اسائِ توَلع غَستْای هالی
هحسَب هی ضَد.
 -3وذاهیه اص غَستْای هالی اساسی تش هثٌای تعْذی تْیِ ًوی ضَد
الف-تشاصًاهِ

ب-غَست سَد ٍ صساى

ج-غَست سَد ٍ صیاى جاهع

د -غَست جشیاى ٍجَُ ًمذ

 -4تشاصًاهِ حاٍی وذاهیه اص الالم اغلی هیثاضذ؟
الف -رخایش،اًذٍختِ ّا

ب -تذّیْای تلٌذ هذت،اًذٍختِ ّا

ج -رخایش سْن اللیت

ّوِ هَاسد

 -5غَست سَد ٍ صیاى حاٍی وذاهیه اص الالم اغلی صیش هیثاضذ؟
الفّ -ضیٌِ ّای هالی

ب -الالم غیش هتشلثِ

ج -هالیات تش دسآهذ

دّ -وِ هَاسد

 -6وذاهیه اص هَاسد صیش دس یاد داضتْای تَضیحی ٍاحذ تجاسی افطا هی ضَد؟
الف -تػشیح ایٌىِ غَستْای هالی تش اساس استاًذاسّای حساتذاسی تْیِ ضذُ است
ب -سٍیِ ّای حساتذاسی اعوال ضذُ دس خػَظ هعاهالت ٍ سٍیذادّای تا اّویت
ج -هَاسدی وِ افطای آًْا طثك استاًذاسدّای حساتذاسی الضاهی ضذُ ٍ دس تخص دیگشی اص
غَستْای هالی اسائِ ًطذُ است
دّ-وِ هَاسد
 -7وذاهیه اص هَاسد صیش تایذ دس تخص اّن سٍیِ ّای حساتذاسی یاد داضتْای تَضیحی تطشیح
ضَد؟
الف -هثٌا یا هثاًی اًذاصُ گیشی هَسد استفادُ دس تْیِ غَستْای هالی (تْای توام تاسیخی یا اسصضْای
جاسی)

ب-ولیِ سٍیِ ّای حساتذاسی الصم تشای دسن هٌاسة غَستْای هالی (افطای سٍیِ ّای حساتذاسی
هشتَط تِ ضٌاخت دسآهذ عولیاتی ،سشهایِ گزاسیْا ،اجاسُ ّا)
ج-ولیِ سٍیِ ّای حساتذاسی الصم تشای دسن هٌاسة غَستْای هالی (افطای سٍیِ ّای حساتذاسی
هشتَط تِ هخاسج تحمیك ٍ تَسعِ ٍ هَجَدی هَاد ٍ واال)
د -همه موارد
 -8وذاهیه اص هَاسد سا ٍاحذ تجاسی تایذ دس یاد داضتْای تَضیحی افطا وٌذ؟
الف -الاهتگاُ ٍ ضىل حمَلی ٍاحذ تجاسی
ب -ضشحی اص هاّیت عولیات ٍاحذ تجاسی ٍ فعالیتْای اغلی آى
جً -ام ٍاحذ تجاسی اغلی ٍ ٍاحذ تجاسی اغلی ًْایی گشٍُ
دّ -وِ هَاسد
 -9وذاهیه اص گضیٌِ ّای صیش غحیح هیثاضذ؟
الفّ -ضیٌِ ّای عولیاتی تایذ تش حسة واس وشد ّضیٌِ دس ٍاحذ تجاسی طثمِ تٌذی ٍ دس غَست سَد
ٍ صیاى هٌعىس ضَد.
بّ -ضیٌِ ّا تش حسة ( ًظیش استْالن،هَاد هػشفی،وشایِ حول،حمَق ٍ دستوضد ٍ،تثلیغات طثمِ
تٌذی ٍ )....
جّ-ش ٍاحذ تجاسی وِ ّضیٌِ ّای عولیاتی سا تش حسة واسوشد طثمِ تٌذی وٌذ تایذ اطالعات
اضافی سا دس تاسُ هاّیت ّضیٌِ ّا ضاهل ّضیٌِ ّای استْالن ٍ ّضیٌِ ّای پشسٌلی دس یاد داضتْای
تَضیحی افطا وٌذ
دّ -وِ هَاسد
ٍ -10احذ تجاسی وذاهیه اص هَاسد صیش سا تایذ دس تشاصًاهِ یا دس یادداضت ّای تَضیحی افطا وٌذ؟
الف -تعذاد سْام هػَب ،هٌتطشُ ،اسصش اسوی ّش سْن،حمَق ٍ هضایا ٍ هحذٍدیت ّای هشتَط ٍ
سْام ٍاحذ تجاسی وِ دس هالیىت ٍاحذ ّای تجاسی ٍاتستِ است
ب -هثالغ دسیافتی تاتت افضایص سشهایِ لثل اص ثثت لاًًَی آى
ج -غشف سْام
دّ -وِ هَاسد
 -11وذاهیه اص اطالعات صیش تایذ تِ گًَِ ای تاسص ًطاى دادُ ضَد تا غَستْای هالی اص یاسش
اطالعاتی وِ دس یه هجوَعِ اًتطاسی هی یاتذ لاتل تطخیع ٍ هتوایض تاضذ.
الفً -ام ٍاحذ گضاسضگش ٍ ضىل حمَلی آى
ب -ایٌىِ غَستْای هالی هشتَط تِ یه ٍاحذ تجاسی یا هشتَط تِ گشٍُ ٍاحذ ّای تجاسی است.
ج -تاسیخ تشاصًاهِ یا دٍسُ هالی ّش وذام تا اجضای غَستْای هالی هٌاسة داضتِ تاضذ
دّ -وِ هَاسد
 -12هذیشیت ٍاحذ تجاسی چگًَِ تایذ سٍیِ ّای حساتذاسی سا اًتخاب ٍ اعوال وٌذ؟
الف -هذیشیت تِ گًَِ ای اعوال وٌذ وِ غَستْای هالی تا توام الضاهات استاًذاسدّای حساتذاسی
هشتَط هطاتمت داضتِ تاضذ

ب -دس غَست ًثَد استاًذاسدّای حساتذاسی هشتَط هطاتمت داضتِ تاضذ.
ج -دس غَست ًثَد استاًذاسد سٍیِ ای سا تعییي وِ لاتل اتىاست.
دّ -وِ هَاسد
 -13الالم غیش هتشلثِ دس غَست سَد ٍ صیاى تایذ  .....................تاضذ
الف -غیش عادی

ب -غیش هىشس

ج -غیش عادی ٍ غیش هىشس

دّ -یچىذام

 -14وذاهیه اص غَست هالی اساسی تش هثٌای تعْذی تْیِ هیطَد؟
الف-غَست سَد ٍ صیاى

ب -تشاصًاهِ

ج -غَست سَد ٍ صیاى جاهع

دّ -وِ هَاسد

 -15حذ اوثش صهاى هجاص تشای تىویل تَلف عولیات یه تخص اص ٍاحذ تجاسی جْت تلمی آى تِ
عٌَاى عولیات هتَلف ضذُ وذام است؟
الف -تشای ایي هَسد هذتی تعییي ًطذُ است.
ب -یىسال تعذ اص تاسیخ تشاصًاهِ
ج -سِ هاُ پس اص تاسیخ تشاصًاهِ یا تاسیخ تػَیة غَستْای هالی ّ ،ش وذام ووتش است
د -ضص هاُ تعذ اص تاسیخ تشاصًاهِ
 -16الالم غیش هتشلثِ دس غَست سَد ٍ صیاى تِ چِ ضىلی گضاسش هیطَد؟
الف  -لثل اص هالیات

ب -لثل ٍ پس اص هالیات

ج -پس اص هالیات

د -اغال دس غَست سَد ٍ صیاى گضاسش ًویطَد

 -17تغییشات ًاضی اص تغییش دس سٍیِ حساتذاسی چىًَِ تایذ هٌعىس ضَد؟
الف -دس غَست سَد ٍ صیاى دٍسُ جاسی تعذ اص الالم غیش هتشلثِ
ب -دس غَست سَد ٍ صیاى جاهع تعٌَاى آخشیي للن
ج -دس غَست سَد ٍ صیاى اًثاضت دس لالة اغالح هاًذُ سَد ٍ صیاى اًثاضتِ اتتذای سال
د( -ب -ج)غحیح است.
-18غَست سَد ٍ صیاى جاهع وذاهیه اص هَاسد سا ًطاى ًخَاّذ داد.
الف -سَد سْام اعالم ضذُ

ب -سَد یا صیاى خالع

ج -سایش دسآهذّا ٍ ّضیٌِ ّای ضٌاسایی ضذُ تِ تفىیه

د -تعذیالت سٌَاتی

ّ -19ذف اص گضاسضگشی سَد جاهع چیست؟
الف -گضاسش تغییشات دس حمَق غاحثاى سْام ًاضی اص هثادالت تا هالىاى
ب -گضاسش هیضاى عولىشد ولی ٍاحذ تجاسی
ج -جایگضیٌی سَد ٍیژُ تا یه هعیاس تْتش
د -تشویة سَد حاغل اص فعالیتْای عادی تا سَد حاغل اص الالم غیش هتشلثِ
 -20رخیشُ دس غَستی ضٌاسایی هی ضَد وِ:
الفٍ -احذ تجاسی تعْذی فعلی دس ًتیجِ سٍیذاد گزضتِ داضتِ تاضذ
ب -خشٍج هٌافع التػادی تشای تسَیِ تعْذ هتحول تاضذ.
ج -هثلغ تعْذ تِ گًَِ ای اتىاپزیش لاتل تشآٍسد تاضذ.
دّ -وِ هَاسد
 -21غَستْای هاای اساسی وذام است؟
الف -تشاصًاهِ ،غَست سَد ٍ صیاى جاهع یادداضتْای تَضیحی
ب -تشاصًاهِ غَست سَد ٍ صیاى غَست سَد ٍ صیاى غَست جشیاى ٍجَُ ًمذ
ج-تشاصًاهِ غَست سَد ٍصیاى غَست جشیاى ،یادداضتْای تَضیحی
د -تشاصًاهِ غَستْای سَد ٍصیاى یادداضتْای تَضیحی
 -22داهٌِ واستشد استاًذاسد ضواسُ یه ضاهل وذاهیه اص هَاسد صیش هیثاضذ؟
الف -الضاهات ایي استاًذاسد تایذ دس اسائِ ولیِ غَستْای هالی وِ تش اساس استاًذاسّای حساتذاسی
تْیِ ٍ اسائِ هیطَد تىاس گشفتِ ضَد.
ب -هفاد ایي استاًذاسد تشای غَستْای هالی تلفیمی گشٍُ ٍاحذّای تجاسی واستشد داسد.
جٍ -احذّای غیش اًتفاعی تشای تىاس گیشی الضاهات ایي استاًذاسد ٍ هوىي است ًیاصهٌذ اًجام
تعذیالتی دس عٌاٍیي الالم اغلی غَستْای هالی خَد یا اسائِ اطالعات تیطتش تاضٌذ.
دّ -وِ هَاسد
-23دس غَست سعایت یىی اص الضاهات استاًذاسد ّای حساتذاسی وِ هٌجش تِ گوشاُ وٌٌذگی
غَستْاُ هالی هیطَد هذیشیت جِ هَاسدی ساتایذ افطا وٌذ :
الف –غَستْی هالی ٍ .ضعیت هالی  .عولىشد هالی ٍ چشیاًْای تمذی ٍاحذ تچاسی سا تٌحَ هطلَب
هٌعىس هیىٌذ
ب -تػشیح ایٌىِ غَستْای هالی اص توام چٌثِ ّای تا اّویت هظلثك تا یه استاًذاسد وِ آًْن توٌظَس
اسایِ هطلَب غَستْای هالی غَست گشفتِ است
چ-هاّیت اًخشاف  .ضاهل ضیَُ خساتذاسی همشس دس استاًذاسد ٍ دلیل واستشد ایي ضیَُ همشس وِ هٌچش
تِ گوشاُ وٌٌذگی غَستْای هالی هیطَد ٍ اثش هالی اًحشاق تشسَد ٍصیاى ٍداساییْا ٍ تذّیْا
دّ-وِ هَاسد

-24وذاهیه اص هَاسد صیش غحیح است :
الف –داساییْا ٍ تذّیْا ًثایذ تا یىذیگش تْاتش ضًَذ
ب -الالم دس آهذ ٍ ّضیٌِ تٌْا صهاًی تْاتش ضًَذ وِ یه استاًذاسد حساتذاسی تْاتش هضتَس سا الضاهی یا
هچاص وشدُ تاضذ
چ-دسآهذّاٍ ّضیٌِ ّای غیش عولیاتی وِ اصهعاهالت ٍسٍیذادّای هطاتِ حاغل هیطَد تااّویت ًثاضذ
دّ-وِ هَاسد
– 25وذاهیه اص هَاسد صیش غحیح هیثاضذ :
الف –غَستْای هالی تایذ حذالل تطَس ساالًِ اسایِ ضَد
ب -غَستْای هالی ظشف هذت هعمَلی تعذاص تاسیختشاصًاهِ دس اختیاس استفادُ وٌٌذگاى لشاس گیشد
چ-دسضشایط استثٌایی وِ تاسیخ تشاص ًاهِ تغییش هیىٌذ غَستْای هالی تشای دٍسّای وَتاّتش اص یىسال
اسایِ هیطَد
رّ-وِ هَاسد
 -26وذاهیه اص هَاسد صیش غحیح هیثاضذ :
الف –غَستْای هالی تایذ دس تشگیشًذُ الالم همایسِ ای دٍسُ لثل تاضذ
ب -اطالعات همایسای تطشیحی تا چایی تایذ افطاضَد وِ چْت دسن غَستْای هالی دٍسُ چاسی
هشتَط تلمی گشدد
چ -جٌاًجِ طثمِ تٌذی الالم دس غَستْای هالی اغالح هیطَد توٌظَس حػَل اطویٌاى اص لاتلیت
همایسِ الالم غَستْای هالی .هثلغ همایسِ ای تایذ تچذیذ طثمِ تٌذی ضَد
دّ-وِ هَاسد
-27وذاهیه اص هَاسد صیش اص الالم سَدچاهع هحسَب ًویطَد
الف –هاصاد حاغل اص تچذیذ اسصیاتی داساییْای ثاتت هطَْد طی دٍسُ
ب-سْام خضاًِ تِ تْای توام ضذُ
چ-تفاٍت تسعیش داساییْاٍتذّیْای اسصی ضشوتْای دٍلتی

