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 نضائیه و نوه یكی اه فرصتاای شغلی حسابداری در بخش دولتیت استخدام کارشناس رسمی دادگستری

برای شرکت  دارد. نرار این رشته مندان عانه روجه مورداست که به عنوان استخدام پاره ونت حسابدار 

باید در رشته مورد رياضوات رخصوو و رحصویات     نضائیه و نوه در آهمون کارشناس رسمی دادگستری

ر آهموون کارشوناس رسومی    هوایی کوه ريریبوا در اکسور سوالاا د      داشته باشید. یكی اه رشتهمربوطه را 

 .مورد نیاه بوده استت رشته حسابداری و حسابرسی است نضائیه نوه دادگستری

به ویژه در رشته حسابداری و  ر داد هیاد داوطلبان و رنابت چشمگیر آنان برای موفيیت در این آهمونت 

ده اسوت کوه مطال وه    رجربه نشوان دا  ناپذیر سااته است. استفاده اه منابع جامع را اجتنان حسابرسیت

آهموون کوردن میو ان     های نبل برای آشنایی با نوع و شكل طراحی سوواالتت  های سال سواالت آهمون

با همكاری انتشارات  راستات در این رسلط اود بر مواد امتحانی و مطال ه هدفمندرر منابع ضروری است.

مجموعه که در رایه آن ونوت و دنوت    امیدواریم این اندام به رایه و انتشار این مجموعه نمودیم. نوآور

ضمن آرهوی موفيیت برای  مورد استيبال و رضایت شما ع ی ان نرار گیرد. نظر هیادی صرف شده استت

اواهشمند است نظرات و انتيادات ساهنده اود را در موورد کتوان بوه     اوانندگان و داوطلبان گرامیت

 مایید.ارسال بفر Info@noavarpub.com آدرس پست الكترونیكی

 محسن حسنی

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

رساند کوه همكواران    های این انتشاراتت به استحضارران می نشر نوآور ضمن ارج ناادن و ندردانی اه اعتماد شما به کتان

س ی و همّت اود را برای ساهی و نشر کتانت رمامی  های مختلف آماده این انتشاراتت اعم اه منلّفان و مترجمان و کارگروه

انود کوه ايوری را ارائوه نماینود کوه اه        انود و رواك کورده    کار بسوته  ارائة کتابی دراور و شایستة شما فرهیختة گرامی به

های استاندارد یك کتان اونت هم اه نظر محتوایی و غنوای علموی و فرهنگوی و هوم اه نظور کیفیّوت شوكلی و         حدّانل

 سااتاری آنت براوردار باشد.

های این انتشارات برای ارائة ايری با کمترین اشكالت باه هم احتمال بروه ایوراد و اشوكال در کوار     رغم رمامی راك وجودت علی بااین

ای و  دیگورت ایون انتشوارت بنابوه ر اّودات حرفوه       روان ال امات مبرّا اه نيوو و اششوكال دانسوت. اهسووی     وجود دارد و هیچ ايری را نمی

ویوژه اه طریو  فرااووان     بنابه اعتياد راسخ به حيوق مسلّم اوانندگان گرامیت س ی دارد اه هر طری  ممكنت بوه ااانی اود و نی  

هوای ب ودی رفوع     ها و ویرایش ها را در چاپ های منتشرة اود آگاه شده و آن به اوانندگان گرامیت اههرگونه اشكال احتمالی کتان

 نماید.

که حین مطال ة کتان با اشكاالتت نوانو و یوا ایرادهوای    می رياضا داریم درصورریلذا دراین راستات اه شما فرهیختة گرا

اید پس اه ارمام مطال وهت کتوان    شكلی یا محتوایی در آن براورد نمودیدت اگر اصاحات را بر روی اود کتان انجام داده

ل نماییدت و نی  چنانچه اصاحات اود را شدة اود را با ه ینة انتشارات نوآورت پس اه هماهنگی با انتشاراتت ارسا ویرایش

ایدت لطف کرده عكس یا اسكن برگة م بور را با ذکر نام و شمارة رلفن رماس اود  ای یادداشت نموده بر روی برگة جداگانه

ح های ب دی کتان اشعمال و اصوا  ها و ویرایش به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نماییدت را این موارد بررسی شده و در چاپ

 گردد و باعث هرچه پربارررشدن محتوای کتان و اررياء سطح کیفیت شكلی و سااتاری آن گردد.

منظور ريدیر و رشكّر اه  نشر نوآورت ضمن ابراه امتنان اه این عمل مت اّدانه و مسئوالنة شما اوانندة فرهیخته و گرانيدرت به

رسم  درست و بجا باشندت متناسب با می ان اصاحاتت بهکه اصاحات  این همدلی و همكاری علمی و فرهنگیت درصورری

عنووان   شدة آن و نی  اه سایر کتب منتشورة اوود را بوه    ادن و ندرشناسیت نسخة دیگری اه همان کتان و یا چاپ اصاح

کتان  که اصاحات رأيیرگذار باشند در ميدّمة چاپ ب دی نمایدت و درصورری هدیهت به انتخان اودرانت برایتان ارسال می

 شود. نی  اه هحمات شما ريدیر می

کارهای شما ع یو ان در راسوتای    همچنین نشر نوآور و پدیدآورندگان کتانت اه هرگونه پیشناادهات نظراتت انتيادات و راه

 نمایند. بابود کتانت و هرچه باتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتانانه استيبال می
 
 

  

 66848535-2تلفن:  
 www.noavarpub.com  

 info@noavarpub.com 
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 رسمی دادگستری کارشناسی  آزمون
 



 سواالت آزمونهای کارشناسی رسمی 

 5731ال ــس ــری ـــــــتـدادگس

تعهـد   سهامداران% آن پرداخت و بقیه توسط 91که  (میلیارد ریال)یک  5011101110111ت سهامی مزین با سرمایه شرک  –5

ها  در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. حق تمبر سهام این شرکت که بر اساس قانون مالیات 5/1/5971ه در گردید

  :باید پرداخت گردد عبارتست از

 ریال  000ت9000ن(   ریال  000ت700الف( 

  هیچكدامد(   ریال   000ت300ت8ج( 
بابت فعالیت تولیدی واقع در کرج کـه پروانـه    5978شرکت سهامی سهند متعلق به بخش خصوصی در عملکرد سال  –2

ریال درآمد مشمول مالیات ابراز نموده است و همچنین در  2101110111برداری آن توسط وزارت صنایع صادر گردیده  بهره

ریال اجاره ملک دریافت کرده است در صورتی که دفاتر شـرکت   401110111 ریال سود بانکی و مبلغ 5101110111سال مزبور 

  :آمد مشمول مالیات برای محاسبه مالیات عبارتست ازوزه مالیاتی پذیرفته شده باشد درعیناً توسط ح

    الیر000/000/48( 9   الیر000/000/43( 8

 الیر 000/000/96( 4   الیر 000/000/38( 3
ریال  زیان ابـراز نمـوده بـود کـه حـوزه مالیـاتی مبلـغ         9101110111مبلغ  79د در عملکرد سال شرکت سهامی میعا –9

ریال درآمد مشمول  9601110111خود مبلغ  78نامه عملکرد سال ا پذیرفته است. این شرکت در ترازریال آن ر 2801110111

ریال  8101110111د مشمول مالیات سال مزبور را مالیات ذکر کرده است. حوزه مالیاتی با قبول دفاتر و برگشت هزینه درآم

 باشد؟ می 78قابل استهالک از درآمد سال  79تشخیص داده است. چه میزان از زیان عملکرد سال 

 ریال  000ت000ت85ن(   ریال  000ت000ت80الف( 

 ریال  000ت000ت1د(    ریال 000ت000ت89ج( 
 :مقررات مالی و معامالتی تابع عمرانی شرکتهای دولتی از نظرهای  اجرای طرح –8

 الف( ميررات مالی داال شرکتااست.

 ن( اساسنامه شرکتااست.

 ج( نانون دیوان محاسبات.

 د( نانون محاسبات عمومی کشور وسایر نوانین و ميررات عمومی دولت است. 
 و موسسات دولتی انجام مزایده در مورد معامالت متوسط: ها  در وزارتخانه – 1

 پذیرد.  الف( به بیشترین باای ممكن به رشخیو و مسئولیت مامور فروك انجام می

 پذیرد.  ن( با حراج انجام می

 پذیرد. ج( با انتشار آگای م ایده عمومی انجام می

 پذیرد. د( به کمترین باای ممكن به رشخیو و مسئولیت کارپرداه انجام می
 :نیمفهوم تامین اعتبار در دستگاه دولتی یع – 6

دولوت بوه رصوویب مجلوس     هوای   الف( مبلغی است که برای مصرف یا مصارف م ین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه

 رسد. شورای اسامی می

 نابل پرداات سنوات گذشته که در بودجه مربوطه اعتباری برای آناا منظور نشده است.های  ن( بدهی
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 ج( ااتصاص دادن رمام یا نسمتی اه اعتبار مصون برای ه ینه م ین. 

 دستگاه اجرایی ضروری است. های  د( ر یین و انتخان کاال و ادمات که رحصیل و یا انجام آناا برای نیل به اجرای برنامه
شـده   مساوی تقسیم میشریک بوده اند ولی سود بین آنها به نسبت  5و  2به نسبت  ب الف و  0شرکت نسبیدر یک  – 7

دهـد چـه    ریال بدهی وجود دارد که داراییهای شرکت کفاف پرداخت آن را نمـی  5201110111است. شرکت مذکور منحل و

 ریال بدهی دارد وصول نمود؟  1101110111توان از شریک اول که بیش از  می مبلغ

 ریال  000ت000ت1ن(   ریال 000ت000ت6الف( 

 ریال  000ت000ت89د(   ریال 000ت000ت80ج( 
 آن دسته از موسسین شرکتهای سهامی که آورده غیر نقدی دارند باید:  –4

الف( نبل اه اندام به مجمع عمومی موسس نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارهیابی آورده غیور نيودی در   

 ااتیار مجمع عمومی بگذارند. 

نبل اه رشوكیل مجموع عموومی موذکور نظور کتبوی کارشوناس رسومی          ن( ب د اه اندام به دعوت مجمع عمومی موسس و

 یابی آورده غیر نيدی در ااتیار مجمع عمومی بگذارند.هرستری را در مورد ادادگ

ج( ب د اه رشكیل مجمع عمومی موسس و نبل اه يبت شرکت نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری درمورد ارهیابی آورده  

 اا نرار گیرد. غیر نيدی در ااتیار يبت شرکت

 د( ارهیابی آورده غیر نيدی روسط کارشناس اداره يبت شرکتاا صورت گیرد.

تصمیم  زمانی 0نسبت به سهام جدید مطرح باشد سهامدارانکه سلب حق تقدم از  هنگامی در شرکت سهامی خاص0  –3

 شود که:می گیری 

 گرفته شده است به مجمع عمومی م رفی شوند.الف( شخو یا اشخاصی که ساام جدید برای رخصیو به آناا در نظر 

 ن( سلب ح  ريدم در گ ارك هیأت مدیره ذکر شود.

ج( گ ارك هیأت مدیره علل سلب ح  ريدم را روجیه کند و گ ارك باهرس نانونی حاکی اه رأیید عوامل و جاات ذکر شده 

  .باشد

 شده باشد.د( نیاهی به اجرای موارد فوق نیست و گ ارك باهرس نانونی نرائت 

 عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود:ه هر کس ب  –51

 گذشته شرکت ندارد.های  الف( ر ادی نسبت به بدهی

 نبلی شرکت مختار است.های  ن( درپذیرك یا عدم پذیرك بدهی

 باشد. شرکت مربوط به نبل اه ورود متناسب با سام سرمایه اود میهای  ج( مسئول بدهی

 اواهد بود که شرکت نبل اه ورود او داشته است.هایی  ل بدهید( مسئو
  :معامالت غیر منقول  –55

 شود.  الف( رجاری محسون می

 شود. ن( رجاری محسون نمی 

 شود. ج( در صورری که مت املین هر دو شرکت رجاری باشندت رجاری محسون می

 شود.   د( در صورری که یكی اه مت املین شرکت رجاری باشد رجاری محسون می
مدیران و مدیر عامل شرکتها در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قـانون یـا اساسـنامه یـا       –52

 مصوبات مجمع عمومی:  

 .باشند الف( به رناایی مسئول می

 باشد.  ن( فيط مدیر عامل مسئول می
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 کند. ج( دادگاه مسئول را ر یین می

 .گردد می باشند و نسبت مسئولیت روسط دادگاه ر یین د( منفردات یا مشترکات مسئول می
 ؟گردد می از طرق فوق نگهداری کدامیکحساب وجوه هدایا برای مصارف خاص به  –59

ایر حساباا به وهارت امور انتصادی و دارایوی  الف( در حساباای دستگاه اجرایی رحت عنوان سایر منافع و ماهیانه همراه با س

 .شود ارسال می

 ن( در حساباای دستگاه اجرایی رحت عنوان سر فصل م ین و ماهیانه. 

 شود. ج( در دفارر بطور جداگانه يبت و همه ماهه به وهارت امور انتصادی و دارایی ارسال می

 رسد. ایید باالررین ميام دستگاه اجرایی مید( در دفارر به طور جداگانه يبت و هر شش ماه یكبار به ر

 گردد.  می ثابت و استهالک آنها به شرح ذیل در حسابها ثبتهای  در سیستم حسابداری دولتی اقالم دارایی  –58

 گردد. می الف( در حساباای مربوطه يبت و ناایتات داراییاا و استاا  مربوطه در صورراای مالی من كس

 . می گرددو استاا  آناا يبت ن گردد می ا يبتن( داراییاا در حسابا

 شود. من كس میها  ولی در حسان ه ینه می گردديبت نای  ج( داراییاا و استاا  آناا در حساباای سرمایه

  هیچكدامد( 
برتـری  منظور از امتیاز ) ؟از عوامل زیر وجه امتیاز حسابداری دولتی با حسابداری موسسات بازرگانی است کدامیک –51

 . (باشد نیست بلکه تفاوت می

 د( همگی  ج( درآمد  ن( مدیریت  الف( هدف 
خواهد بهای پرداختی بابت خرید ساختمان اداری خود را ثبت دفـاتر مـالی نمایـد از کـدام      دستگاه دولتی می یک –56

 باید استفاده شود؟ها  سرفصل

 صندوق بستانكار بدهكار  –الف( داراییاای يابت

 بستانكار  –بانك  بدهكار –راییاان( حسان دا

 بستانكار –بانك پرداات  بدهكار –ج( حسان ه ینه نط ی

 بستانكار –سرمایه  بدهكار –د( حسان اموال
 از سرفصلهای زیر پس از تصویب بودجه و ابالغ آن بـدهکار  کدامیکبرای ثبت حساب دولتی در دفاتر حسابداری   –57

 گردد؟ می

 ن( درآمد پیش بینی شده   الف( ماهاد رخصیو نیافته

  هیچكدامد(    ج( اعتبارات 
 باشد؟  اعتبارات بودجه دولت شامل چند ماده از مواد هزینه می  –54

      هیچكدامد(   ماده 88ج(  ماده  81ن(   ماده 89الف( 

نتیجه رسـیدگی بـه   مورد نظر حسابرسی موافقت ننمایند و در های  چه مدیران شرکت در مواردی با انجام روشنچنا –53

فرض کنید موارد مذکور دارای اثرات )بایست:  نگردد این قبل موارد میپذیر  بعضی از اقالم با اهمیت برای حسابرس امکان

 اساسی در صورت مالی نباشند(.

 الف( ب نوان محدودیت رسیدگی مطرح و گ ارك حسابرسی مشروط شود.

 .ن( ب نوان عدم رواف  گ ارك حسابرسی مشروط شود

 ج( مورد ب نوان نكات ض ف مدیریت در نامه مدیریت درج شود. 

 د( حسابرس باید گ ارك عدم اظاار نظر ارائه نماید.  
 مدیریت شرکت از ارسال درخواست تاییدیه برای حسابهای بدهکاران  و حسابهای بانکی جلوگیری نموده است  -21



 

 ای کارشناسی رسمی پاسخنامه آزمونه

 5731ــال ـــ ســــ دادگسـتـــــری

 نگ ینه . 8

ق م م تح  رمبر نیم  41ماده  8384که این آهمون برگ ار شدت ح  رمبر دو ه ارم بود ولی طب  اصاحیه سال  8375سال 

 ه ارم شد.

 گ ینه ن  2000000=2/1000*1000000000
1000000000*0.5/1000=500000 

 
 جگ ینه . 9

000/000/13  =(57× %0000000+) (0× %000/000/30+ )000/000/57  

 سپرده بانکی کالً معاف است

% معاف است57اجاره ملک   

 
 جگ ینه . 3

 
 . گ ینه د4

 نانون محاسبات عمومی کشور 79ماده  9طب  ربصره 
 

 ن. گ ینه 5

 نانون محاسبات عمومی کشور 19طب  ماده 

 :پذیرد ت به طری  هیر انجام میم ایده در م اما - 19ماده  

 .در مورد م امات ج یی به بیشترین باای ممكن به رشخیو و مسئولیت مأمور فروك -الف  

 .در مورد م امات متوسط با حراج -ن 

 .در مورد م امات عمده با انتشار آگای م ایده عمومی -ج 
 

 . گ ینه ج6

اه اعتبار مصوون بورای   رامین اعتبار عبارت است اه ااتصاص دادن رمام یا نسمتی  –نانون محاسبات عمومی 81ماده طب  

 .ه ینه م ین
 

 . گ ینه ن7

 نانون رجارت 817و  816طب  ماده 
2+1=3 
(12000000*2)/3=8000000 

 
 

 . گ ینه الف1
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نسسین باید نبل اه انودام بوه   هرگاه یك یا چند نفر اه منسسین آورده غیر نيد داشته باشند م -نانون رجارت 76ماده طب  

های غیر نيد جلب و آن  کارشناس رسمی وهارت دادگستری را در مورد ارهیابی آورده دعوت مجمع عمومی منسس نظر کتبی

 ی اود م ایایی مطالبه کردهبگذارند. در صورری که منسسین برا را ج ء گ ارك اندامات اود در ااتیار مجمع عمومی منسس

 آن به ضمیمه گ ارك م بور به مجمع موسس ريدیم شود. باشند باید روجیه 

 
 . گ ینه ج8

کند یوا   ال اده که اف ایش سرمایه را اه طری  فروك ساام جدید رصویب می مجمع عمومی فوق -نانون رجارت867ماده طب  

نسمتی اه ساام جدید اه آنوان  نویسی رمام یا  ريدم صاحبان ساام را نسبت به پذیره دهد ح  اجاهه آن را به هیأت مدیره می

رخاذ گردد مدیره و گ ارك باهرس یا باهرسان شرکت ا سلب کند به شرط آن که چنین رصمیمی پس اه نرائت گ ارك هیأت

 وگرنه باطل اواهد بود.

 
 . گ ینه د80

با سایر شرکاء هر کس به عنوان شریك ضامن در شرکت رضامنی موجودی داال شود متضامنات  -نانون رجارت895ه مادطب  

 رغییری داده شده یا نشده باشود.  شرکت نبل اه ورود او داشته اعم اه اینكه در اسم شرکت مسئول نروضی هم اواهد بود که

 یكن اواهد بود لم  باشد در ميابل اشخاص يالث کانهر نراری که بین شرکاء برااف این ررریب داده شده 

 
 . گ ینه ن88

 شود. م امات غیر منيول به هیچ وجه رجارری محسون نمی -نانون رجارت 4ماده طب  
 

 . گ ینه د89

مدیران و مدیر عامل شرکت در ميابل شرکت و اشخاص يالوث نسوبت بوه رخلوف اه ميوررات       -نانون رجارت849ماده طب  

باشوند و دادگواه حودود     میمجمع عمومی بر حسب مورد منفردات یا مشترکات مسئول   نانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات

 مسئولیت هر یك را برای جبران اسارت ر یین اواهد نمود.

 
 . گ ینه د83

 
 . گ ینه ن84

 
 . گ ینه د85

 
 . گ ینه ج86

 
 . گ ینه ج87

 
 . گ ینه د81

 روك طبيه بندی ه ینه ها

 به شرح هیر ريسیم شده است: بیست مادهبه چاار فصل و ها  و پردااتها  کلیه ه ینه تدر این طبيه بندی

 9و  8پرسنلی مواد های  فصل اول و ه ینه

 1را  3اداری اه ماده های  فصل دوم و ه ینه

 85را  8سرمایه ای اه ماده های  فصل سوم و ه ینه
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 90را  86فصل چاارم و پردااتاای انتيالی اه ماده 

 
 . گ ینه الف88

 .گردد می استت موضوع در بند حدود رسیدگی استسنا و اظاارنظر مشروط ارائهاه آنجا که محدودیت موجودت فاند اير اساسی 
 

 . گ ینه د90

ارائوه  « عودم اظاوارنظر  »چنانچه موضوعت اساسی باشد؛ حسابرس به دلیل محدودیت رسیدگی گ ارك حسابرسی به صوورت  

   اواهد داد.

 
 . گ ینه د98

مالی افشاء شده و حسابرس نیو  بوا ایون رغییور روك     های  همراه صورتهای  رغییر روك هرچند که موضوع آن در یادداشت

 موافيت کامل داشته باشدت باه هم باید در گ ارك حسابرسی رصریح شود.

 
 . گ ینه ن99

باترین راه برای حصول اطمینان اه این موضوع که هر نام من كس در لیست حيوق و دستم د بوه یكوی اه کارکنوان وان وی     

 باشد. حيوق و دستم د روسط شرکت میهای  ت نظارت سرهده حسابرس بر روهیع چكشرکت ر ل  دارد

 
 . گ ینه د93

حسابرس به رسیدگی به اسوناد و مودار  اریود و بررسوی     هات  در رسیدگی به حسان سرمایه گذاری در ساام سایر شرکت

 کند. یاندام مپذیر  و ااذ رأییدیه اه شرکت سرمایهپذیر  مالی شرکت سرمایههای  صورت

 
 . گ ینه ن94

موضوع موصوف باعث اواهد شد که حسابرس با روجه به می ان اهمیت موضوعت حسب مورد اظاار نظر مشروط یوا موردود   

 ارائه دهد.
 

 . گ ینه الف95

 يبت اول:

 000/890  وجه نيد

 000/830  هیان فروك

 000/950  سایر دارایی ها  
 يبت دوم:

 000/60  بدهی ها

 000/60   وجه نيد  

×000/310 5

10
000 /57  =  

×000/310 3

10
000 /13  =  محاسبات تقسیم زیان تصفیه    

×000/310 2

10
000 /55  =  

 


