تست های استانذارد شماره  2حسابذاری دولتی
 -1شفبفیت صَستْبی هبلی طجق استبًذاسدشوبسُ2حسبثذاسی ثخش عوَهی اصکذام طشیق ثْجَد هی یبثذ؟

الف -رعایت بَدجِ ّای هصَب

ب -هیشاى دستیابی بِ اّذاف بَدجِ

ج -الف ٍب

دّ -یچکذام

 -2داهٌِ کبسثشداستبًذاسدشوبسًُ(2حَُ اسائِ اطالعبت ثَدجِ ای دسصَستْبی هبلی)کذام هَاسدریل است؟

الف -توام ٍاحذّای بخص عوَهی

بٍ -احذهستمل عوزاًی

جٍ -احذهستمل ٍجَُ دٍلتی

دّ -یچکذام

 -3توبم هقبیسِ ّبی ثیي ثَدجِ ٍعولکشدثبیذثشچِ هجٌبیی ثبثَدجِ اسائِ شَد؟

الف -هبٌای افطای تغییزات در بَدجِ اٍلیِ

ب -هبٌای طبمِ بٌذی دٍرُ ٍضخصیت گشارضگزی

ج -هبٌای لابل همایسِ

د -ارائِ افطا

 -4هجٌبی ..............ثشای تْیِ صَستْبی هبلی ٍهجٌبی...............ثشای تْیِ ثَدجِ ثِ کبسگشفتِ شَد.

الف -تعْذی ً ،مذی

بً -مذی  ،تعْذی

جً -یوِ تعْذی ً ،مذی

دً -یوِ ًمذی ً ،یوِ تعْذی

-5کذام گضیٌِ صیش دسست هی ثبشذ؟

الف -تفاٍت درسهاى بٌذی سهاًی رخ هیذّذکِ دٍرُ بَدجِ هتفاٍت اسدٍرُ گشارضگزی صَرتْای هالی هیباضذ.
ب -تفاٍت درسهاى بٌذی سهاًی رخ هیذّذ،کِ دٍرُ بَدجِ،هتفاٍت اسدٍرُ گشارضگزی صَرتْای هالی ًباضذ.
ج -تفاٍت درهبٌاسهاًی رخ هیذّذکِ بَدجِ بزهبٌای غیزاسهبٌای حسابذاری هَردعول درصَرتْای هالی
تْیِ ضذُ ًباضذ.
دّ -یچکذام
 -6دسهفبّین ًظشی  ...........هجٌبی تعْذی ثشای تْیِ صَستْبی هبلی ٍّوچٌیي ..........ثشهجٌبی ًقذی تْیِ هی شَد.

الف -بَدجِ  ،گشارضگزی هالی

ب -عذم ارائِ بِ افطای بَدجِ اٍلیِ ٍ ًْایی

ج -گشارضگزی هالی  ،بَدجِ

د -همایسِ عولکزد با بَدجِ

 -7هبصاد هخبسج ٍاقعی ًسجت ثِ ثَدجِ ًْبیی دسساثطِ ثب طشحْبی تولک داساییْبی سشهبیِ ای ثِ چِ هیضاى هی باضذ؟
الف%3 -

ب%10 -

ج%15 -

د%5-

 -8کذام گضیٌِ دس هَسد دسآهذّبی اختصبصی دسست هی ثبشذ؟

الف -درآهذّای هالیالتی – درآهذّای حاصل اس هالکیت دٍلت – درآهذّای حاصل اس فزٍش -درآهذّای حاصل اس جزائن
ب -درآهذّای هالیاتی -درآهذ حاصل اس هالکیت -هٌابع حاصل اس فزٍش ًفت -هٌابع حاصل اس فزٍش اهَال
ج -هٌابع حاصل اس فزٍش اٍراق هطارکت – درآهذ حاصل اس هالکیت دٍلت – درآهذّای هتفزلِ
دّ -یچکذام
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 -9هجلغی کِ ثشای هصشف یب هصبسف هعیي ثِ هٌظَس ًیل ثِ اّذاف ٍاجشای ثشًبهِ ّبی دٍلت ثِ تصَیت هجلس شَسای اسالهی هی
سسذ کذام گضیٌِ است؟

ب -بَدجِ ًْایی

الف -بَدجِ اٍلیِ

د -بَدجِ

ج -اعتبار

 ............ -10عجبست است اص ًتبیج حبصل اص اجشای ثَدجِ ٍ.....هجَص استفبدُ اص توبم یب قسوتی اص اعتجبس هصَة است؟

الف -تخصیص اعتبار – عولکزد

ب -هبٌای بَدجِ -هبٌای حسابذاری

ج -عولکزد -تخصیص اعتبار

د -هبٌای لابل همایسِ -بَدجِ اٍلیِ

 -11هجٌبی قبثل هقبیسِ عجبست اص ...............

الف – تعذیل هبالغ عولکزد طبك هبٌای حسابذاری ،طبمِ بٌذی،ضخصیت گشارضگزی ٍ دٍرُ هالی هطابِ با بَدجِ
ب -اس هبٌای تعْذی ً،مذی با هبٌای دیگزی کِ صَرتْای هالی بز اساس آى تْیِ هی ضَد
ج -اس هبٌای کِ بَدجِ بز اساس آى تْیِ هی ضَد
د -ب ٍ ج
 -12یک عٌصش هْن دس ایفبی هسئَلیت پبسخگَیی ٍاحذّبی گضاسشگشی کذام گضیٌِ هی ثبشذ؟

ب -اعتبار

الف -بَدجِ(گشارضگزی)

دّ -یچکذام

ج -الف ٍب

 -13هقبیسِ ثَدجِ ٍعولکشد ثبیذ شبهل چِ اطالعبتی ثشای اعوبل ًظبست قبًًَی فشاّن سبصًذ؟

الف -همایسِ بَدجِ اٍلیِ ًٍْایی
ب -همایسِ بَدجِ ًْایی ٍعولکزد بز اساس یک هبٌای لابل همایسِ
ج -افطای دالیل تفاٍتْای با اّویت بیي بَدجِ اٍلیِ ٍعولکزد در یادداضتْای تَضیحی
دّ -وِ هَارد
 -14افشبی تفبٍت ثیي ثَدجِ ًْبیی ثب عولکشد ٍثَدجِ ًْبیی ثب ثَدجِ اٍلیِ سا دس حسبثذاسی چِ هی ًبهٌذ؟

الف -اًحزاف حسابذاری

ب -هزبَط بَدى

ج -الف ٍب

دّ -یچکذام

ٍ -15اگزاسی داساییْبی هبلی شبهل چِ عٌبصشی هی ثبشذ؟

الف -هٌابع حاصل اس فزٍش ًفت -هٌابع حاصل اس استفادُ تسْیالت خارجی -هٌابع حاصل اس دریافت اصل ٍاهْا
ب -هٌابع حاصل اس فزٍش اٍراق هطارکت -هٌابع حاصل اس استفادُ اس تسْیالت خارجی – هٌابع حاصل اس دریافت اصل ٍاهْا
ج -جبزاى خذهت کارکٌاى -یارًِ  -کوکْای بالعَض -رفاُ اجتواعی
دّ -یچکذام
 -16طجقِ ثٌذی ثَدجِ ثش هجٌبی ًقذی ٍصَستْبی هبلی ثش هجٌبی تعْذی ثش حست  ........هی ثبشذ

الف -هزبَط بَدى

ب -عیٌیت

ج -هاّیت

دّ -یچکذام

 -17طجقِ ثٌذیْبی هختلف ثَدجِ ای ثشای تصَیت تَسط چِ کسبًی اسائِ هیشَد؟

الف -دٍلت

ب -هجلس

ج -لاًَى گذار

د -رئیس جوَْر
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 -18یبدداشتْبی تَضیحی شبهل هَاسدی ّوچَى .....ثیي طجقِ ثٌذیْبی ثَدجِ اٍلیِ ٍ .......دس کل ثَدجِ ٍّوچٌیي .....سیبستْبی
دٍلت است.

الف -جابجایی – تغییز -تغییز

ب -تغییز  -تغییز  -جابجایی

ج -اصالح -جابجایی – تغییز

د -جابجایی – اصالح – تغییز

 -19دس صَستْبی هبلی تلفیقی چِ هَاسدی هٌعکس هی شَد؟

الف -اطالعات ٍاحذّا ٍفعالیتْای تحت کٌتزل یک ٍاحذ گشارضگز هٌعکس هی ضَد.
ب -اطالعات هزبَط بِ عولکزد بز اساس هبٌای بَدجِ
ج -اهکاى ارائِ صَرت همایسِ بَدجِ ٍعولکزد در سطح ٍاحذّا
د -الف ٍب
 -20اسائِ اطالعبت هقبیسِ ثَدجِ ٍعولکشد ثِ صَست ......ثشای استفبدُ کٌٌذگبى قبثل فْن تشهی ثبشذ؟

الف – بِ صَرت ستًَْای اضافی

ب -بِ صَرت جذاگاًِ

ج -بِ صَرت هجشا

دّ -یچکذام

 -21تبکیذ ثَدجِ ثش  ........هی ثبشذ دس حبلی کِ صَستْبی هبلی  ........ ٍ ......هی ثبشذ؟

الف -جزیاًْای ًمذی ٍاطالعات تعْذی -جزیاًْای ًمذی
ب -جزیاًْای ًمذی – جزیاًْای ًمذی ٍاطالعات تعْذی
ج -استاًذاردّای حسابذاری – جزیاًْای ًمذی ٍتعْذی
د -صَرتْای هالی – استاًذاردّای حسابذاری ٍتعْذی
 -22استبًذاسدّبی حسبثذاسی ثخش عوَهی ٍاحذّبی گضاسشگشی سا هلضم ثِ چِ چیضی هیکٌٌذ؟

الف -هلشم بِ افطای رٍیِ ّای هْن حسابذاری در یادداضتْای تَضیحی صَرتْای هالی
ب -افطای هبٌای حسابذاری ًٍحَُ طبمِ بٌذی پذیزفتِ ضذُ بزای تْیِ بَدجِ
ج -افطای ٍاحذّای گشارضگزی ٍابستِ بِ بَدجِ
د -الف ٍب
ٍ -23احذ گضاسشگشی ثبیذ دس یبدداشتْبی تَضیحی صَستْبی هبلی  ......سا افشبءکٌذ.

الف -دٍرُ گشارضگزی

ب -دٍرُ بَدجِ

جٍ -احذّای هٌظَر ضذُ بَدجِ

د -طبمِ بٌذی بَدجِ

 -24تفبٍت دس  .......صهبًی سخ هیذّذ کِ ثَدجِ ثش هجٌبی غیش اص هجٌبی حسبثذاسی هَسد عول دس صَستْبی هبلی تْیِ شذُ ثبشذ.

الف -تفاٍت در هبٌا

ب -تفاٍت در سهاى بٌذی

ج -تفاٍت در ضخصیت گشارضگزی

د -الف ٍ ب

 -25تفبٍت دس شخصیت گضاسشگشی چِ صهبًی سخ هیذّذ؟

الف -سهاًی کِ بَدجِ بِ هبٌای غیز اس هبٌای حسابذاری هَرد عول در صَرتْای هالی باضذ
ب -سهاًی کِ دٍرُ بَدجِ هتفاٍت اس دٍرُ گشارضگزی صَرتْای هالی باضذ
ج -سهاًی کِ بزخی بزًاهِ ّا یا ٍاحذّا در تْیِ صَرتْای هالی هٌظَر ضذُ باضٌذ
د -سهاًی کِ بَدجِ بز هبٌای غیز اس هبٌای حسابذاری هَرد عول در صَرتْای هالی ًباضذ
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تْیِ شذُ تَسط خبًن ّب:
ًْضت شیشی ٍ صّشا سججیبى
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