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 صبح 9ساعت امتحان :

 دقیقه60وقت امتحان : 

  4/10/96تاریخ امتحان : 

 2تعداد برگ سوال : 

 

 تئوری :سواالت 

 اری :ذرایجترین انواع سپرده گ -1

 مدت دار سپرده -ب                                           الحسنهسپرده پس انداز قرض  -الف

 هر سه مورد -د                                                 سپرده قرض الحسنه جاری -ج

 :دلیل استفاده از دفتر معین در موسسات  -2

 موسسه در یک بانک چند حساب دارد . -ب                       موسسه در چند بانک مختلف  حساب دارد . –الف 

 هیچکدام  -د                  در دفتر کل چند حساب بانک نگهداری می شود . –ج 

ب ارسالی بانک اضافه می در تنظیم صورت مغایرت بانکی به روش رسیدن به مانده واقعی کدام مورد به صورتحسا -3

 شود ؟

 برداشت کارمزد -سپرده بین راهی          د –چک معوق            ج  -ب         مشتری واریزی –الف 

 عدم ارائه چک صادره توسط ذی نفع به بانک تا تاریخ اخذ صورتحساب ...............................می باشد.-4

 ..........................................................................یعنی ............ باز اقالم -5

 مغایرت بانکی را تعریف کنید و دو مورد از مهمترین دالیل بروز مغایرت را بنویسید .-6
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 محل مهر یا امضاء مدیر    



 

 مسائل :

 به شکل زیر می باشد 95مربوط به موسسه پویان در سال حساب بانک دفترکل و صورتحساب ارسالی بانک  (1

 رتحساب بانکی و دفترکل موسسه و تعیین اقالم باز آن .مطلوب است : تطبیق اقالم مندرج در صو

 تهیه صورت مغایرت بانکی به روش مانده ی دفتر به مانده بانک .

 دفترکل                          موسسه               

 بستانکار بدهکار حشر تاریخ

  000/706/3 مانده از قبل /1/7

 000/150  بابت ملزمات 1125صدور چک  /4/7

  000/100/3 واریز نقدی به حساب جاری /7/7

 000/300/2  بابت خرید اثاثه 1126صدور چک  /20/7

  000/480 وصولی از مشتریان /23/7

  000/090/1 واریز نقدی به حساب جاری /27/7

 000/800  بابت آگهی 1127صدور چک شماره  /28/7

  000/950/1 واریز نقدی به حساب جاری /30/7

 صورتحساب بانک             

 بستانکار بدهکار شرح سند تاریخ

 000/706/3  مانده از قبل  /1/7

  000/150 چک نقدی 1125 /4/7

 000/100/3  نقدی 1045 /14/7

  000/200/3 چک نقدی 1126 /20/7

 000/480  نقد 1086 /23/7

 000/009/1  نقد 1093 /27/7

 000/720  چک بانک 2021 /29/7

   4500 کارمزد بانکی 201 /30/7
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می باشد در  000/875/3براساس صورتحساب بانک مبلغ  94مانده حساب جاری شرکت البرز در پایان شهر یور ( 2

قالم اطالعات زیر بدست آمده است. پس از تطبیق ا 000/071/3دفتر شرکت در همان روز  حالیکه مانده حساب در

 است.

 شده است .ریال به بانک ارئه ن 000/480/1ریال و  000/850/2به ترتیب مبالغ  18126و  17151چکهای صادره  -الف

المیه ی بستانکاری آن هنوز ریال توسط یکی از مشتریان به حساب جاری موسسه که اع 000/780واریز مبلغ  -ب

 موسسه نرسیده است .

 000/820/1ریال در وجه بستانکاران اشتباهاً در دفتر موسسه  000/280/1به مبلغ  1653چک صادره به شماره  -ج

 ریال ثبت شده است .

موسسه نرسیده ریال کارمزدبانکی از حساب جاری موسسه برداشت شده که اعالمیه ی بدهکاری آن به  000/46مبلغ  -د

 است .

ریال متعلق به آقای البرز بوده که بانک اشتباهاً از حساب جاری شرکت البرز پرداخت  000/000/1چکی به مبلغ  -ه

 کرده است. 

 ریال در پایان وقت اداری به حساب جاری موسسه واریز شد .  000/800/3مبلغ  -د

 مطلوبست : 

  31/6/94رت مغایرت بانکی به روش رسیدن به مانده واقعی در تاریخ وتهیه ص –الف 

 ثبت در دفتر روزنامه . -ب
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