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پیشكشبهحسابدارازلي،حسابرسحسابسازانوحسابسازبيحسابان
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پيشگفتار:
      رشد روزافزون گرايش فارغ التحصيالن به تحصيالت تكميلي در رشته حسابداري و رقابت روز افزون، انگيزه بيشتري در 

عالقه مندان ايجاد كرده است تا هر چه بيشتر توان علمي خود را افزايش دهند.
      نگارنده اين كتاب، در مجموعه )Accounting package( كه حاصل تدريس حرفه اي دروس تخصصي حسابداري از 
سال 1375 تاكنون مي باشد تالش كرده است تا ضمن كمك به دانش پژوهان جهت ارتقاء سطح دانش حرفه اي و تخصصي خود، 

مناسب ترين و روان ترين تكنيك هاي حل سريع منابع امتحاني را به نحو مقتضي به داوطلبين انتقال دهد.
      الزم به ذكر است اين كتاب جزيي از بسته آموزشي حسابداري )Accounting package( مي باشد. اين بسته با هدف 
پوشش كليه نيازهاي داوطلبان براي كسب موفقيت در آزمون های حسابداري تهيه شده و شامل دو كتاب به شرح ذيل مي باشد:

كتاب اول: مجموعه سواالت چهارگزینه ای طبقه بندي شده حسابداري )كه همين كتاب است( 
     شــامل پرســش های چهارگزينه ای تأليفی، منتخب المپياد كشــوری، كنكور
 )از ســال75 تاكنون( طبقه بندي شــده منطبق با ســر فصل كتب درسي همراه 

با جواب تشريحي مي  باشد.
     با مطالعه اين كتاب دانش پژوه عالوه بر آزمون دانش خود، از مطالعات 

پراكنده رها مي شود. 
      توصيه مي شود كه روش حل مساله را در مركز توجه خود قرار دهيد تا در 

مسايل مشابه از يك تكنيك مشابه استفاده كنيد.   



كتاب دوم: آموزش نكته به نكته دروس حسابداري
      در اين كتاب، كتب تخصصي حسابداري تشريح گرديده تا ضمن در برگرفتن تمام 

نكات كليدي مباحث دوره كارداني به طور موجز راهنماي شما باشد.
     در نگارش اين كتاب سعي شده است نكات ویژه كليدي و تشریح دروس
به نحوي بيان گردد، كه مطالب و درك دقيق آن در حوزه مباحث پرسش های چهارگزينه ای
 قابل درك بوده و به شما كمك كند تا ضمن يافتن نقاط ضعف علمي خود، به طور گزينشي 

آن را رفع نماييد و از دوباره كاري و اتالف وقت پرهيز كنيد. 
    

    

                                    
حرف آخر:

    بدون اغراق می توان گفت كتبی كه پيش روی شماست، مجموعه ای است كه حاصل سال های سال تجربه مفيد و دستاوردهای مؤلف آن 
است، منبع بی كم و كاستی كه به اذعان بسياری از اساتيد گرامی و دانش پژوهان قدرشناس به راحتی توان پاسخ به نيازهای شما را داراست. 
»انشاء ا. . . تعالی «   

     در پايان برخود فرض دانسته تا طبق حديث شريف ) لم یشکر مخلوق و لم یشکر خالق ( 
آقاي مهندس محّمد يگانه و كليه سروران  از حمايت های بی دريغ و شايسته جناب 
دانش دوستي كه مؤلف را به اين كار ناچيز و ساير كارهايش دلگرم نمودند قدرداني و

سپاسگزاري نمايم و اين خود از توفيقات الهي است كه بايد شكر آن را بگويم. 

                         خدايا چنان كن سرانجام كار               تو خشنود باشي و ما رستگار
  لطفاً نظرات، انتقادات و پيشنهادات خود را از طریق آدرس اینستاگرامghazvini.alireza110  با مولف مطرح فرمایيد. 

بر  عالوه  مي شود  باعث  سواالت  طبقه بندي  مي باشد.  شده  طبقه بندي  صورت  به  تخصصی  دروس  تستي  سواالت  شامل  مجموعه  اين 
دانش آموزان سال دوازدهم، دانش آموزان سال دهم و يازدهم نيز بتوانند از اين كتاب در طول سال تحصيلي استفاده نمايند.
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                                                                       دعاي مطالعه
جنِی ِمن ُظلماِت الَوهم َواَکِرمنِی بُِنوِر الَفهِم، اَلّلُهمَّ افَتح َعلَینا اَبَواَب َرحَمتَِک َوانُشر اَللُّهمًّ اَخٍرِ

                                         َعلَینا َخزاِئَن ُعُلوِمَک بَِرحَمتَِک یا اَرَحَم الّراِحمیَن
پروردگارا مرا از تاريکي هاي جهل نجات ده و به نور ادراک مزين فرما خدايا درهاي رحمت را بر ما بگشا 

                              و خزائن دانش را بر ما عرضه دار، اي بخشاينده ترين بخشايندگان 
چند توصيـــه! ! ! ! 

 هيچگاه كار امروز را به فردا موكول نكنيد. اكنون كه تصميم خود را گرفته ايد كار را
به تاخير نياندازيد. اگر شما جزو افرادی هستيد كه گرفتن رژيم غذايی را به روز اول 

هفته، روز اول ماه يا سال موكول می كنند مراقب باشيد!  

                                         از مطالعه خود لذت ببريد. اگر قرار باشد درس خواندن برای شما جايگزينی مناسب برای 
                                              شكنجه روحی باشد، بهتر است در تصميم خود برای ادامه تحصيل تجديد نظر كنيد. 

                                         برای موفقيت، )پشتكار( اصل ضروری است، به ضريب هوشی خود بسنده نكنيد، اصاًل 
                                              كافی نيست. 

             از دوران دبستان به ما آموخته اند كه »اگر می خواهی نتيجه خوب بگيری، برای نمره 
بيست تالش كن«. امروز نيز شما از اين قاعده مستثناء نيستيد. 

 آيا شما جزو افرادی هستيد كه تا يك فصل كتاب را همانند يك استاد ندانند به 
فصل ديگر نمی روند؟ خيلی مراقب باشيد؛ حجم مطلب زياد و زمان محدود است. آيا 
تا به حال فكر كرده ايد كه اگر قرار باشد نقاش ساختمانی فقط اولين اتاق را بسيار 

خوب رنگ آميزی كند به سختی از آن اتاق خارج خواهد شد؟ 
 

 حتمًا وقتی را برای دوره كردن مطالب در نظر بگيريد. بسياری از دروس اگر برای مدت كوتاهی مرور نشوند، به هنگام برخورد 
                                                  با آنها ممكن است تصور كنيد كه آن مطلب را برای بار اول می بينيد. 

                                           سعی كنيد در همه دروس توانايی پاسخ به سواالت را داشته باشيد.
  برای دروسی كه خيلی ضعيف هستيد يا تجربه آموزشی نداريد برنامه ريزی خاص كنيد. 

  

  

 در جلسه آزمون در هنگام پاسخ به سواالت وسواس به خرج ندهيد. قرار نيست كه 
     نمرات شما در درس ها باالی 80 درصد باشد. 

 در جلسه آزمون راه حل های تمرين نشده را امتحان نكرده و انرژی خود را تا لحظات
 آخر حفظ كنيد. نگران نباشيد موفقيت برای ما است. 
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 ٩  حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني 

  »ها حسابداري پرداخت«
گويم و  حسابداري خوشامد مي اي چهارگزينهكند. ورودتون رو به كتاب مجموعه سؤاالت  ها، آقايان (ليديز اَند جِنْتلمن!) سالم، مؤلف صبحت مي خانم 

ها از تلفن همراه و ساير وسايل  تستبرايتان اوقات خوشي را آرزومندم. توجه داشته باشيد در طول زمان حل 
ها در وضع هواي روحي شما اختاللي پيش آمد فوراً خود را  الكترونيكي استفاده ننماييد. چنانچه به علت حل تست

هاي اضطراري (دو درب در قسمت جلو و دو درب در قسمت عقب) به آشپزخانه و سر يخچال رسانده  از درب
  و تجديد قوا نماييد.

سائل محاسباتي هم بايد عرض كنم كه اگر زبونم الل [!] از ماشين حساب استفاده كنين، در حق در مورد م
هاي اصلي تون سرعت كافي و اعصاب  حساب به جواب برسين تا سرآزمون تون ظلم كردين! آخه اصل موضوع همون محاسباته! بايد عادت كنين بدون ماشين جووني

 تون! هاي شيطاني بياد سراغ تون دور كنين و گرنه هر لحظه ممكنه وسوسه ا پاشين هر چي ماشين حسابه از جلوي چشمالزم رو داشته باشين. پس يالّا! يالّ
ميليون ريال از بانك خريداري نمود. مبلغ پرداختي براي خريد اين برگ  ٢٠٠اي به مبلغ  شركت دماوند برگ سفته ـ ١

 )١٤٠١(سراسري     سفته چند ريال است؟ 
  ٢٠٠,٠٠٠د)   ١٠٠,٠٠٠ج)   ٥٠٠,٠٠٠) ب  ٤٠٠,٠٠٠ الف)

ميليون است. اگر بدهي يك سوم سرمايه شركت باشد، سرمايه شركت چند ريال  ٦٠٠فارس  دارايي شركت خليجـ  ٢
 )١٤٠١(سراسري     است؟

  ٢٠٠,٠٠٠د)   ١٥٠,٠٠٠ج)   ٤٠٠,٠٠٠ب)   ٤٥٠,٠٠٠ الف)
اي تسويه نمود، ثبت حسابداري  ماهه ٢هاي خود را با صدور سفته  ريال از بدهي ١٥,٠٠٠,٠٠٠شركت ايران مبلغ ـ  ٣

 )١٤٠١(سراسري     اين رويداد كدام گزينه است؟
   ١٥,٠٠٠,٠٠٠ب) اسناد دريافتني (بدهكار)    ١٥,٠٠٠,٠٠٠هاي دريافتني (بدهكار)  حساب الف)

  ١٥,٠٠٠,٠٠٠هاي دريافتني (بستانكار)         حساب                           ١٥,٠٠٠,٠٠٠اسناد دريافتني (بستانكار)                            
   ١٥,٠٠٠,٠٠٠د) اسناد پرداختني (بدهكار)    ١٥,٠٠٠,٠٠٠هاي پرداختني (بدهكار)  ج) حساب

  ١٥,٠٠٠,٠٠٠هاي پرداختني (بستانكار)         حساب                            ١٥,٠٠٠,٠٠٠اسناد پرداختني (بستانكار)                            
شوند مبلغي در موعد معين در وجه شخص معيني پرداخت  ه موجب كدام مورد، امضا كننده يا امضا كنندگان متعهد ميبـ  ٤

 )١٤٠٠(سراسري   نمايند؟ 
  ) اسناد تضمينيد   ) چكج   هاي انتظامي) حسابب  سفته الف) 

  )١٤٠٠(سراسري   د. سرمايه آن چند ريال است؟ريال باش ١٫٠٠٠٫٠٠٠سرمايه يك شركت يك سوم دارايي آن است. اگر بدهي شركتي ـ  ٥
  ٥٠٠,٠٠٠) د  ١,٠٠٠,٠٠٠) ج  ٧٥٠,٠٠٠) ب   ١,٥٠٠,٠٠٠) الف

  )١٤٠٠(سراسري   شود؟  اگرشركتي از بانك الف وام بگيرد و به صندوق شركت واريز كند، كدام مورد بستانكار ميـ  ٦
    ) حساب صندوقب     ) وام دريافتنيالف

  ) حساب بانكد    ) وام پرداختنيج
  )٩٩(سراسري    صادر شده است، كدام است؟ ١١/٥/٩٨اي كه در تاريخ  روزه ١٢٠تاريخ سررسيد سفته  ـ ٧

  ٩٨آذر  ١٠د)   ٩٨آبان  ٢١ج)   ٩٨آذر  ١١ب)   ٩٨آذر  ٩) الف
  )٩٨(سراسري    مفروض است. تاريخ صدور سفته كدام است؟ ٢١/٣/٩٧روزه با تاريخ سررسيد  ١٣٠اي  سفتهـ  ٨

 ١٢/١١/٩٦د)   ٣/٧/٩٧ج)   ١٨/١١/٩٦ب)   ٢٧/٧/٩٧) الف
  )٩٨(سراسري     افتد؟ ها، كدام مورد اتفاق مي در صورت پرداخت سفته در قبال بدهي ـ ٩

  هاي پرداختني ـ بدهكار ب) حساب    ) اسناد پرداختني ـ بدهكارالف
 هاي دريافتني ـ بستانكار د) حساب    ج) اسناد دريافتني ـ بستانكار

سرمايه يك مؤسسه   ـ ١٠
٧
٥

ريال باشد سرمايه مؤسسه  ١٥,٠٠٠,٠٠٠بدهي آن است. اگر دارايي مؤسسه طي دوره مالي مبلغ  

  )٩٦(سراسري       چند ريال است؟
  ٣٦,٠٠٠,٠٠٠د)   ٢١,٠٠٠,٠٠٠ج)   ٨,٧٥٠,٠٠٠ب)   ٦,٢٥٠,٠٠٠الف) 

  اول پودمان      



 
 
 

 

  ١٠  اي حسابداري چهارگزينهمجموعه سواالت 

  )٩٦(سراسري       كدام يك از معامالت زير، تأثيري بر معادله حسابداري ندارد؟ ـ ١١
    ب) پرداخت به طلبكاران    گذاري مجدد سرمايه الف)

  د) اخذ سفته بابت مطالبات قبلي  ج) خريد ملزومات به صورت نقد و نسيه
  )٩٦(سراسري       نامند؟ در حسابداري، اسناد و مداركي را كه داللت بر وقوع يك معامله و يا رويداد مالي مشخصي دارند، چه ميـ  ١٢

  د) اسناد و مدارك مثبته  سند حسابداري ج)  ب) سند معين  الف) سند مطالبات

  رسيم. نكند به نحسي آن گرفتار آييم! (اَلُهم اَحفْطنا منْ شّر السيزده!) مي ١٣داريم به تست  
  )٩٦(سراسري       كبيسه است) ٩٥) صادر شده است. كدام روز است؟ (سال ١٤/٩/٩٥اي كه در تاريخ ( روزه ١٨٠سررسيد سفته  ـ  ١٣

  ١٣/٣/٩٦د)   ١٢/٣/٩٦ج)   ١١/٣/٩٦) ب  ١٠/٣/٩٦الف) 
 )٩٥(سراسري    باشد) صادر شده است كدام روز است؟ (سال كبيسه نمي ١٨/١١/١٣٩٤اي كه در  روزه ١٢٠سر رسيد سفته  ـ ١٤

   ١٩/٣/١٣٩٥د)   ١٨/٣/١٣٩٥ج)   ١٧/٣/١٣٩٥ب)   ١٦/٣/١٣٩٥الف) 
ريال باشد، دارايي  ١,٢٠٠,٠٠٠الي مبلغ برابر بدهي آن است. چنانچه سرمايه مؤسسه طي دوره م ٤دارايي يك مؤسسه  ـ ١٥

 )٩٥(سراسري    مؤسسه چند ريال است؟

   ١,٦٠٠,٠٠٠د)   ١,٢٠٠,٠٠٠ج)   ٨٠٠,٠٠٠ب)   ٤٠٠,٠٠٠الف) 

كه هاي شما است  SMSها و  ها هستند. گواه اين ادعاي ما، نامه ها در كتاب ما جزو پرطرفداراترين تست هاي تحليلي اين نوع تست خُب، رسيديم به تست 
   مان پرت شد! ساز شهرهاي مختلف كشور عزيزمان ايران به دست ما رسيده است! از خرمشهر، آبادان، ... اهواز، مسجدسليمان... كجايي يار بندر ببخشيد حوا

 )٩٤(سراسري   شود:  خريد يك دستگاه رايانه به عنوان اثاثه به طور نسيه، موجب مي ـ ١٦

    كاهش يابد.ب) سرمايه     ها افزايش يابد. الف) بدهي
  د) سرمايه افزايش يابد.     ها كاهش يابد. ج) دارايي

 )٩٤(سراسري   ؟ نيستكدام گزينه صحيح   ـ ١٧

  شود.  ها بدهكار مي ب) افزايش دارايي  شود. الف) كاهش هر دارايي بستانكار مي
  شود.   ها بدهكار مي د) افزايش بدهي    شود. ج) كاهش سرمايه بدهكار مي

 )٩٤(سراسري   انده بستانكار دارد؟ كدام مورد، معموالً م ـ ١٨

 هاي دريافتني   د) حساب  ج) وام پرداختني  ب) صندوق  الف) ملزومات

 )٩٤(سراسري    »باشد سال كبيسه نمي«، كدام است؟ ٩٣دي ماه سال  ١٨روزه به تاريخ صدور  ٩٠اي  سررسيد سفته  ـ ١٩

  فروردين  ٢٠د)   فروردين ١٩ج)   فروردين ١٨ب)   فروردين ١٧الف) 
 الحسنه دريافت كرد. اين فرآيند، چه تأثيري بر معادلة اساسي حسابداري دارد؟  ريال وام قرض ١٧,٠٠٠,٠٠٠ي سعيدي آقاـ  ٢٠

)٩٣(سراسري   
  ب) افزايش يك دارايي و كاهش دارايي ديگر     الف) افزايش دارايي و كاهش بدهي 

  د) افزايش بدهي و كاهش سرمايه     ج) افزايش دارايي و افزايش بدهي
 )٩٣(سراسري   هاي تحقق يافته، چه تأثيري بر معادلة اساسي حسابداري دارد؟  هاي ناشي از هزينه پرداخت بدهيباز ـ  ٢١

    يابد. ها و سرمايه كاهش مي ب) دارايي  يابد.  ها كاهش و سرمايه افزايش مي الف) بدهي
  .يابد ها كاهش مي ها و دارايي د) بدهي  يابد.  ها افزايش مي ها و دارايي ج) بدهي

 هاش تو گلوتون گير نكنه! تست بعدي خيلي قوي و استخوان داره، مراقب باشيد استخوان 

سرماية يك مؤسسة آموزشي ـ  ٢٢
٢
٣

 )٩٣(سراسري   ؟ ريال باشد، سرمايه چند ريال است ٩,٠٠٠,٠٠٠باشد. اگر جمع بدهي  دارايي آن مي 

    ٢٧,٠٠٠,٠٠٠د)   ١٨,٠٠٠,٠٠٠ج)   ٩,٠٠٠,٠٠٠ب)    ٦,٠٠٠,٠٠٠الف) 
ريال باشد. مبلغ دارايي چند ريال  ٦,٠٠٠,٠٠٠هاي موسسه  ي آن است. اگر بدهي يك موسسه پنج برابر سرمايه هاي داراييـ  ٢٣

 )٨٣و  ٩٢(سراسري     است؟

   ٧,٥٠٠,٠٠٠د)   ٦,٠٠٠,٠٠٠ج)   ٤,٥٠٠,٠٠٠ب)   ١,٥٠٠,٠٠٠الف) 
 )٩٢(سراسري  باشد، در چه تاريخي صادر شده است؟ روزه ٩٠و مدت آن  ١٨/٦/٩١اي كه سررسيد آن  سفته ـ  ٢٤

  ٢١/٣/٩١د)   ٢٠/٣/٩١ج)   ١٩/٣/٩١ب)   ١٨/٣/٩١الف) 



  
 
 
 

 

 ١١  حسابداري وجوه نقد و تحرير دفاتر قانوني 

 )٩١(سراسري  ؟كند در صورتي كه صدور سفته بابت تضمين باشد، صادر كننده در سمت بدهكار از چه حسابي استفاده ميـ  ٢٥
    ان نزد ماهاي انتظامي ـ اسناد تضميني ديگر ب) حساب    الف) اسناد پرداختني 

  هاي انتظامي ـ اسناد تضميني ما نزد ديگران د) حساب    هاي انتظامي  ج) طرف حساب

 خوششان مياد!  شه آخه طراحان سؤاالت كنكور خيلي از اين تيپ تست اگه هر ساله توي كنكور نياد، اون سال كنكور برگزار نمي قبليبه نظر من تست  

اي  مؤسسه ي سرمايه ـ  ٢٦
١
٣

 )٩١(سراسري  ريال باشد، سرمايه چند ريال است؟ ٣٦,٠٠٠ها  هاي آن است. در صورتي كه مجموع بدهي دارايي 

  ٥٤,٠٠٠د)   ٣٦,٠٠٠ج)   ١٨,٠٠٠ب)   ٩,٠٠٠الف) 
 )٩١(سراسري  كند؟ عبارت رويداد مالي زير را به درستي تشريح مي كدام  ـ ٢٧

  هاي پرداختني + اسناد پرداختني+ سرمايه حساب نقد و بانك + ساختمان+ زمين         

                                        , , ,   ٤ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ١٠٠٠ 
  ب) فروش ساختمان در قبال دريافت سند  الف) خريد ساختمان به صورت نقد و نسيه

 قبال واگذاري ساختمان و پرداخت نقد د) تسويه بدهي در  ج) تسويه بدهي به صورت نقد و فروش ساختمان
مفهوم كدام گزينه » رود در آينده منفعتي براي آن ايجاد نمايد منابع اقتصادي متعلق به يك واحد انتفاعي كه انتظار مي«ـ  ٢٨

 )٩٠(سراسري     كند؟ را بيان مي
  د) تعهدات              ج) مديريت            ب) سرمايه                    الف) دارايي

 )٩٠(سراسري     افتد؟ ، كدام رويدادهاي مالي اتفاق مي»وام«به ازاي دريافت  ـ  ٢٩

  ب) افزايش دارايي، كاهش سرمايه    الف) افزايش سرمايه و دارايي
  د) افزايش دارايي و بدهي    ج) افزايش بدهي و سرمايه

 )٩٠(سراسري   شود كه: هاي غيرنقدي در يك بنگاه اقتصادي موجب مي وقوع هزينه ـ ٣٠

  ها كاهش يابند.  ها افزايش و دارايي ب) بدهي    ها افزايش يابند. دارايي و بدهيالف) 
  ها افزايش و سرمايه كاهش يابند.  د) بدهي    ها و سرمايه كاهش يابند. ج) بدهي

 )٨٩(سراسري    كدام عبارت شرح رويداد زير در دفتر روزنامه است؟ ـ ٣١

  + سرمايههاي دريافتني + ساختمان = بدهي  موجودي نقد + حساب
                                        ٨,٠٠٠=  -٦,٠٠٠                                             - ٢,٠٠٠ -  

  ي بدهي  ريال و تسويه ٦,٠٠٠ب) فروش نقدي ساختمان به ارزش   ي ساختمان ي بدهي به صورت نقدي و خريد نسيه الف) تسويه
  ريال ٦,٠٠٠د) خريد ساختمان به صورت نقد و نسيه به ارزش   تمان و پرداخت نقدي بدهي در قبال واگذاري ساخ ج) تسويه

  )٨٩(سراسري     كدام عبارت صحيح است؟ـ  ٣٢
  شود. ب) برداشت غيرنقدي منجر به كاهش دارايي و كاهش سرمايه مي  شود. غيرنقدي منجر به افزايش بدهي و كاهش سرمايه مي برداشتالف) 

  دهد. ها را كاهش و سرمايه را افزايش مي د) برداشت نقدي هزينه  دهد. فزايش و سرمايه را كاهش ميها را ا ج) برداشت نقدي هزينه
 )٨٨(سراسري   شود؟ ميليون ريال موجب كدام مورد مي ٧رايانه به طور نقد و به مبلغ  دستگاهخريد يك ـ  ٣٣

    ميليون ريال و كاهش سرمايه ٧ها به مبلغ  ) افزايش داراييالف
  ها به ميزان خريد به مبلغ خريد و افزايش بدهيب) كاهش سرمايه 

  ها به ميزان خريد ج) كاهش موجودي صندوق به مبلغ خريد و افزايش دارايي
   هاي پرداختني ميليون ريال و افزايش حساب ٧د) كاهش موجودي بانك به مبلغ 

  )٨١و آزاد  ٨٨(سراسري  صادر شده، كدام است؟ ٨٨سال   فروردين ١٨اي كه  روزه ٩٠سررسيد سفته  ـ  ٣٤

ريال به طورنسيه خريداري كرد و به دليل معيوب بودن آن را  ٠٠٠,٦٥٠ي خدماتي البرز اتومبيلي به ارزش  مؤسسهـ  ٣٥
  )٨٧(سراسري     شود؟ برگشت داد. چه حسابي بستانكار مي

    ب) بستانكاران    الف) اتومبيل 
  د) برگشت از فروش و تخفيفات    از خريد و تخفيفات ج) برگشت

خريد كه  اتومبيليپرهام ـ  ٣٦
١
٤

ماهه داد. اثر اين رويداد بر سرمايه چگونه  ٦ي  آن را نقداً پرداخت كرده و بابت بقيه سفته 

  )٨٧(سراسري      است؟

ن ب) افزايش به ميزا  الف) افزايش به ميزان نقد پرداخت شده
٣
٤

  بهاي اتومبيل  

  د) بدون تغيير    ج) كاهش برابر بهاي اتومبيل
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