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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

موجودي نقدي عبارت است از پـول رایـج کشـور کـه در کلیـۀ       *
گیـرد و  هاي روزانه مورد استفاده قرار مـی ها و دریافتپرداخت

توان بدون هیچ شرطی از آن استفاده کرد، که شامل وجـه  می
هاسـت. در  هـاي نقـد نـزد بانـک    نقد در صـندوق و موجـودي  

. وجـه  شـود حسابداري، وجه نقد به عنوان صندوق شناخته می
نقد در بانک، همان پول نقد قابل دسترس در هـر لحظـه نـزد    

 بانک است. 
ها نیاز به محافظـت و کنتـرل   موجودي نقد بیش از سایر دارایی *

ترین دارایی است که همۀ اشـخاص خواهـان   دارد. زیرا، مقبول
 باشند.آن می

  اند از:بندي آن عبارتموجودي نقد و طبقه *
گردان (تنخواه . تنخواه3. بانک   2سکه)   . صندوق (اسکناس و 1

 نزد اشخاص)
ها؛ در حسابداري موجودي نقد، عمل دریافت تفکیک مسئولیت *

 و پرداخت نباید به عهده شخص واحدي باشد.
میزان موجودي نقد بیـانگر قـدرت خریـد صـاحب آن اسـت و       *

تواند روي اعتبـار اقتصـادي   افزایش یا کاهش موجودي نقد می
 تأثیرگذار باشد.افراد 

  

 1 کارت
 1فصل 

 

 موجودي نقد
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

 موجودي نقد را تعریف کنید.  )1
 شود؟  درحسابداري، وجه نقد به چه صورت شناخته می )2
 بندي موجودي نقد را نام ببرید؟  طبقه )3
هـا نیـاز بـه    به چه دلیل موجودي نقـد بـیش از سـایر دارایـی     )4

 محافظت و کنترل دارد؟  
 باشد؟چه چیزي بیانگر قدرت خرید می )5

 
هـاي روزانـه   ها و دریافـت پول رایج کشور که در کلیۀ پرداخت )1

توان بدون هیچ شـرطی از آن  گیرد و میمورد استفاده قرار می
 استفاده کرد.

 صندوق   )2
 گردان. تنخواه3. بانک   2. صندوق (اسکناس و سکه)   1 )3
 ین دارایی است.  ترزیرا موجودي نقد مقبول )4
 میزان موجودي نقد )5

  

 1 کارت
 1فصل 

 

 موجودي نقد
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

 اســناد دریــافتنی -1انــد از: بنــدي اســناد تجــاري عبــارتطبقــه *
 اسناد تضمینی -3اسناد پرداختنی  -2

 اند از:انواع اسناد تجاري عبارت *
صادرکننده چک تمام یا  اي است که به موجب آن،نوشته . چک:1

بخشی از وجوه خود را که نزد بانک است، مسترد یا به شخص 
 نماید.دیگري واگذار می

کننـده یـا امضـاکنندگان    سندي که به موجب آن، امضـا  . سفته:2
شوند مبلغی را در موعد مقرر ( مندرج در روي برگ متعهد می

 ینی پرداخت نمایند.سفته) در وجه شخص مع

/قیمت خرید هر برگ سفته برابر با  *
,
0 5
1000

ارزش سفته (مبلـغ   

 چاپ شده بر روي برگ سفته) است.
انتقال حقوق اسناد به دیگران  نویسی سفته:ظهرنویسی یا پشت *

با تضمین آنکه در صـورت عـدم پرداخـت آن توسـط متعهـد،      
 شخص ظهرنویس متعهد پرداخت وجه سفته خواهد بود.

  

 2 کارت
 1فصل 

 بندي وطبقه
 انواع اسناد تجاري
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

 بندي اسناد تجاري را نام ببرید. طبقه )1
 انواع اسناد تجاري را نام ببرید.  )2
ــفته )3 ــغ  ارزش س ــد آن، مبل ــراي خری ــه ب ــال  15,000اي ک ری

 پرداخت شده، چقدر است؟  
,اي بـه مبلـغ   اي قصد خرید سفتهمؤسسه )4 ,5 ریـال   000000

 نماید؟دارد. چه مبلغی براي خرید سفته پرداخت می

 
 اسناد دریافتنی، اسناد پرداختنی، اسناد تضمینی )1
 چک و سفته  )2

3(   /x ,
,
0 5 15 000
1 000

× = 

/ x , x , ,
,
0 5 15 000 30 000 000
1 000

= ⇒ =  

4(   /, , ,
,
0 55 000000 2 500
1000

× = 

  

 2 کارت
 1فصل 

 بندي وطبقه
 انواع اسناد تجاري
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

 
توانـد  دارندة سفته در هر زمانی که اراده کند مـی  . عندالمطالبه:1

 نسبت به دریافت وجه سفته اقدام نماید.  
تاریخ سر رسید سفته دقیقاً بر روي برگ سفته  . در تاریخ معین:2

 درج گردیده است.
 بـا توجـه بـه زمـان اجـراي تعهـد،       . پس از مدت زمانی معـین: 3

مثـال در پشـت کـارت     2هاي مختلفی دارد، که با ذکـر  حالت
 بیان شده است.

که زمان اجراي تعهد به مـاه ذکـر شـده اسـت، تعـداد      درحالتی *
 .باشدروزهاي ماه مهم نمی

اسناد بر اسـاس مـدت، بـه دو گـروه کوتـاه مـدت و بلندمـدت         *
 شوند.تقسیم می

  

 3 کارت
 1فصل 

نحوه محاسبه سررسید 
 اسناد تجاري
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

باشـد، تـاریخ    3/8/97اي روزه 80اگر تاریخ سر رسـید سـفته    )1
 دست آورید.صدور سفته را به

صادر شده است. سر رسـید   4/5/97ماهه در تاریخ  3اي سفته )2
 باشد؟  آن در چه تاریخی می

 

 
 3   تعداد روزهاي سپري شده آبان )1

 30   تعداد روزهاي سپري شده از مهر
 31   تعداد روزهاي سپري شده از شهریور

 64   جمع روزهاي سپري شده
80 64 16− =  تعداد روزهاي گذشته از مرداد 
31 16 15− =  تاریخ صدور سفته 15 مرداد 
 

باشد. تاریخ سررسید در این حالت، تعداد روزهاي ماه مهم نمی )2
4/8/97   
  

 3 کارت
 1فصل 

نحوه محاسبه سررسید 
 اسناد تجاري
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

هـاي اجرایـی خزانـه، بیـانگر نحـوه      ها و دسـتورالعمل نامهآیین *
 باشند که بر دو گونه هستند:  اجراي کار می

هـاي مجلـس شـوراي    بر اساس مصوبه . قوانین رسمی و دولتی:1
گذار (دولت) وضع شده اسالمی و یا هیئت دولت، توسط قانون

 شـویی، قـانون  است. ماننـد: قـانون تجـارت و مبـارزه بـا پـول      
 محاسبات عمومی کشور و برگزاري مناقضات.

بر اساس مصوبات هیئت مـدیره   هاي داخلی:نامه. قوانین و آیین2
 باشد.شرکت و مطابق با مقررات داخلی شرکت می

اسـناد مثبتـه    …مدارك و مستندات مربوط به اسناد تجاري و  *
 نام دارند. مانند: فاکتور فروش

 بته در حسابداري:دالیل با اهمیت بودن اسناد مث *
مبناي تجزیه و تحلیل و ثبـت رویـدادهاي مـالی در مـدارك و      .1

 باشد.دفاتر حسابداري می
هاي بعدي و همچنین در مواقع لـزوم  براي پیگیري و رسیدگی .2

جهــت احقــاق حقــوق شــرکت و دفــاع از عملکــرد مــدیران و 
  گیرند.کارکنان شرکت مورد استفاده قرار می

 4 کارت
 1فصل 

 ها  ها، دستورالعملنامهآیین
 و اسناد مثبته
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

شویی توسط چه کسی وضع شده و بر چـه  قانون مبارزه با پول )1
 اساسی رسمیت پیدا کرده است؟  

چه چیزي مبناي تجزیه و تحلیل و ثبت رویـدادهاي مـالی در    )2
 باشد؟دفاتر و مدارك حسابداري می

 تعریف کنید.نوع مثال  2اسناد مثبته را با ذکر  )3
 

 
گـذار (دولـت) بـر اسـاس     شـویی را قـانون  قانون مبارزه با پول )1

هاي مجلس شوراي اسـالمی و یـا هیئـت دولـت وضـع      مصوبه
 نموده است.

 اسناد مثبته   )2
اسناد مثبتـه   …مدارك و مستندات مربوط به اسناد تجاري و )3

 نام دارند. مانند رسید بانکی و قبض انبار
  

 4 کارت
 1فصل 

 هاها، دستورالعملنامهآیین
 و اسناد مثبته  
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 
 

بندي و گـزارش  گیري، ثبت، طبقهشناسایی و اندازه * حسابداري:
اي کـه امکـان   گونـه کنندگان بـه اطالعات اقتصادي بر استفاده

 ها فراهم شود. گیري آگاهانه براي آنقضاوت و تصمیم

 
هـا،  حسـابداري عبارتنـد از: دارایـی   هـا در  اجزاي اصلی حسـاب  *

 ها، سرمایه، درآمد و هزینه.بدهی
  

 5 کارت
 1فصل 

مؤسسه بر اساس نوع فعالیت انواع 
 و تعریف حسابداري
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

 انواع مؤسسه بر اساس نوع فعالیت با ذکر یک مثال بنویسید؟   )1

 شود؟فعالیت اقتصادي منجر به چه چیزي می )2

 باشد؟ها میآیا برداشت از اجزاي اصلی حساب )3
 

 
 مؤسسه خدماتی، مانند تعمیرگاه )1
 ايمؤسسه بازرگانی، مانند فروشگاههاي زنجیره 
 مؤسسه تولیدي، مانند ذوب آهن اصفهان 

 ایجاد اطالعات اقتصادي   )2

ــر، اجــزاي اصــلی حســاب  )3 ــد از:  خی ــا در حســابداري عبارتن ه
 .سرمایه، درآمد و هزینهها، هاي، بدهیدارایی

  

 5 کارت
 1فصل 

انواع مؤسسه بر اساس نوع فعالیت و 
 تعریف حسابداري
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 
 

منابع اقتصادي متعلق به یک واحد اقتصادي که انتظـار   * دارایی:
 رود در آینده منفعتی براي واحد اقتصادي ایجاد نماید.  می

 
 

هـا و  هاي دیداري نزد بانـک موجودي نقد و سپرده ←وجه نقد 
 مؤسسات مالی

 هاي دریافتنی و اسناد دریافتنیحساب ←مطالبات 
وسـایل  زمـین، سـاختمان،    ←آالت و تجهیـزات  اموال، ماشـین 

 …نقلیه و 
 …افزار و نوشت ←ملزومات و اقالم مصرفی 

  

 6 کارت
 1فصل 

 

 هادارایی
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

 دارایی را تعریف کنید؟   )1
باشـد، شـامل چـه    هـا مـی  وجه نقد که یکـی از انـواع دارایـی    )2

 باشد؟چیزهایی می
وجوهی که مؤسسه براي دریافت خـدمات یـا کـاال در آینـده،      )3

 نماید چه نام دارد؟پرداخت می
مـدت و بلندمـدت جـزء کـدام نـوع از      اسناد دریـافتنی کوتـاه   )4

 باشند؟ها میدارایی

 
رود منابع اقتصادي متعلق به یک واحد اقتصادي که انتظار می )1

 در آینده منفعتی براي واحد اقتصادي ایجاد نماید.
هـا و مؤسسـات   هاي دیداري نـزد بانـک  موجودي نقد و سپرده )2

 مالی.  
 اهپرداختپیش )3
 مطالبات   )4

  

 6 کارت
 1فصل 

 

 هادارایی
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 
 

هـاي  حقوق مالی اشخاص غیر از ملک نسبت بـه دارایـی   * بدهی:
 یک واحد اقتصادي.  

 
 
 
 

اسناد تجاري کـه از سـوي مؤسسـه بـه واسـطه       اسناد پرداختنی:
 دریافت کاال یا خدمات صادر شده است.

هاي مؤسسه به دیگران بابـت خریـد   بدهی هاي پرداختنی:حساب
 …نسیه دارایی و 

میزان بدهی مؤسسـه بابـت اسـتقراض منـابع      هاي پرداختنی:وام
 مالی از اشخاص حقیقی یا حقوقی

وجوهی که بابت ارائۀ کاال یا خدمات در آینده،  ها:پیش دریافت *
 شود.از مشتریان دریافت می

هـاي یـک   نسبت به دارایـی حق یا ادعاي مالی مالکین  سرمایه: *
 واحد اقتصادي.

درآمد موجب افزایش سرمایه و هزینه و برداشـت موجـب کـاهش    
  شوند. سرمایه می

 ها وبدهی
 سرمایه

 7 کارت
 1فصل 
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

 ها را نام ببرید. انواع بدهی )1
 شوند را بنویسید؟ها میدو رویداد که موجب افزایش بدهی )2
عوامل مؤثر بر سرمایه را نام ببریـد و هـر یـک را بـه اختصـار       )3

 توضیح دهید.
 

 
هــاي پرداختنــی، وام پرداختنــی و اســناد پرداختنــی، حســاب )1

 هادریافتپیش
 دریافت وام   -2خرید نسیه  -1 )2
هاي اشـخاص کـه در قبـال فـروش     درآمد: به کلیه دریافت -1 )3

 نمایند.کسب می کاال یا ارائۀ خدمات از کلیه اشخاص
هزینه: تمامی اشخاص بـه منظـور اداره امـور و کسـب درآمـد       -2

 شوند.مخارجی را متحمل می
 برداشت: برداشت وجه نقد و اموال توسط مالک یا مالکان -3

  

 ها وبدهی
 سرمایه

 7 کارت
 1فصل 
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

 
 
 
 
 
 
 

اي بــر اجــزاي معادلــۀ گونــههــر یــک از رویــدادهاي مــالی بــه *
گذارد. مثالً با خرید نقدي اثاثـه یـک نـوع    حسابداري تأثیر می

دارایی (موجودي نقد) کاهش و دارایی دیگـر (اثاثـه) افـزایش    
 یابد. می

دهی مناسب اطالعات مالی مربـوط بـه   حسابداران براي گزارش *
دادهاي مـالی مـؤثر بـر آن    یک شخصیت حسابداري، ابتدا روی

شخصیت را شناسایی کرده، سپس میزان تـأثیر آن رویـداد را   
کننــد. ایــن کــار بــر اجــزاي معادلــۀ حســابداري ارزیــابی مــی

 شود.حسابداران تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی نامیده می
 مبناي تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی معادلۀ حسابداري است.  *
  

 8 کارت
 1فصل 

 

 معادلۀ حسابداري
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

ریال  315,000خانم محمدي براي تأسیس شرکت خود مبلغ  )1
 185,000هاي وي نیز به حساب بانکی واریز کرد. جمع بدهی

هاي او ریال است. با استفاده از معادلۀ حسابداري، جمع دارایی
 را محاسبه نمایید.

 مبناي تجزیه و تحلیل رویدادهاي مالی چیست؟ )2

3اي هـاي مؤسسـه  بدهی )3
5

هـاي آن اسـت. اگـر    کـل دارایـی   
,ســرمایه  ,18 هــاي هــا و دارایــیریــال باشــد، بــدهی 000000

 مؤسسه چند ریال است؟

 
 دارایی = بدهی + سرمایه   )1

, , x x ,315 000 185 000 500000+ = ⇒ =  
 دارایی = بدهی + سرمایه ←معادله حسابداري  )2

3(   , , x x , , x x3 318 000000 18 000000
5 5

+ = = − 

, , x x , ,218 000000 45 000000
5

= =  داراییها 

( , , ) , ,3 45 000000 27 000000
5

=  بدهیها 
  

 8 کارت
 1فصل 

 

 معادلۀ حسابداري
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

هاي مالی اساسی است که وضعیت مـالی  ترازنامه یکی از صورت *
یـک شخصـیت حسـابداري را در یـک زمـان مشـخص نشـان        

دهد. به عبارتی دیگر، بیانگر اجزاي معادلـه حسـابداري در   می
 یک تاریخ مشخص است.

 
 نام مؤسسه

 ترازنامه
 تا تاریخ:

 × × دارایی
 
 

 × × بدهی
 

 × × سرمایه
 

 ................ جمع
 

 
 ................ جمع

 
  

 9 کارت
 1فصل 

 

 ترازنامه
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ها: حسابداري پرداخت1فصل   

 

 
 

را در تـاریخ  » آریـن «با توجه به اطالعات زیر، ترازنامه مؤسسه  )1
 بنویسید. 29/12/97

 ، 12,000,000، حســـــــاب پرداختنـــــــی 24,000,000ســـــــرمایه 
 ،x، حســاب دریــافتی  15,000,000، نقــد و بانــک  xوام پرداختــی 

ــه   ــین6,000,000اثاثـ ــدهی20,000,000آالت ، ماشـ ــع بـ ــا ، جمـ هـ
26,000,000 

 
1(   

 مؤسسه آرین
 ترازنامه

29/12 
 دارایی

 15,000,000   موجودي نقد
 =9,000,000xهاي دریافتنی حساب

 6,000,000 اثاثه
 20,000,000  آالتماشین

 بدهی
 12,000,000 هاي پرداختنیحساب

 =14,000,000x وام پرداختنی
 

 24,000,000  سرمایه
 50,000,000جمع   50,000,000 جمع

 
, , , , , ,26 000000 12 000000 14 000000− =  وام پرداختنی
, , ( , , , , , , )50000000 20000000 6 000000 15 000000− + +  
, ,9 000000=   حسابهاي دریافتنی

  

 9 کارت
 1فصل 

 

 ترازنامه
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یوجوه نقد و تحریر دفاتر قانونحسابداري   

 

رویدادهاي مالی، وقایعی اقتصادي هستند که حداقل بر یکی از  *
عناصر معادلـه اساسـی حسـابداري تأثیرگـذار بـوده و موجـب       
ــه حســابداري   ــا کــاهش هــر یــک از اجــزاي معادل افــزایش ی

 گردند.می

 انواع رویدادها عبارتند از: 

 رویدادهایی که داراي اثر مالی هستند. رویداد مالی؛ -1

 رویدادهایی که داراي اثر مالی نیستند. مالی؛رویداد غیر -2

هـاي  هاي زمانی مساوي کـه بـراي آن گـزارش   دوره دوره مالی: *
 گردد.اي به مسئولین مربوطه ارائه میمالی جداگانه

 هر دورة مالی که برابر یک سال شمسی باشد. سال مالی: *

  

 رویدادهاي مالی
 دورة مالی و سال مالی

 10 کارت
 1فصل 
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 یک رویداد مالی و یک رویداد غیر مالی نام ببرید. )1

 سال مالی را تعریف کنید. )2

ریـال چـه    5,000,000خرید نقدي ملزومات اداري بـه مبلـغ    )3
 تأثیري در معادله حسابداري دارد؟

 
 

 
 رویداد مالی ←برداشت صاحب مؤسسه )1
 رویداد غیرمالی ←حسابداريهاي افزایش و ارتقاء سیستم 

 به هر دورة مالی که برابر با یک سال شمسی باشد. )2

ریال افزایش و دارایـی   5,000,000یک قلم دارایی (ملزومات)  )3
باید. بنابراین در ریال کاهش می 5,000,000دیگر (وجه نقد) 

 معادله حسابداري تأثیري ندارد.
  

 رویدادهاي مالی
 دورة مالی و سال مالی

 

 10 کارت
 1فصل 


