بسته رایگان سواالت

مشخصات بسته کامل:
• شامل سواالت طراحی شده

استخدامی حسابداری میانه

• دارای پاسخنامه تستی
• با قابلیت پرینت
•
•
•
•
•
•
•

توجه !

•

فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه
نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط •
و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن• توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

•
•
•
•

Www.IranArze.Ir

نمونه سواالت استخدامی حسابداری میانه
 -1کدام گزینه جزء مفروضات حسابداری نمیباشد؟ ()www.iranarze.ir
 )1دوره مالی

 )2تداوم فعالیت

 )3تعهدی

 )4تحقق درآمد

پاسخ صحیح4 :

 -2قابل اتکا بودن از ویژگیهای  ...................اطالعات حسابداری مربوط به  .......................میباشد)www.iranarze.ir( .
 )1کیفی -محتوای اطالعات
 )2کمی -محتوای اطالعات
 )3گزارشهای -ارائه اطالعات
 )4کیفی -ارائه اطالعات
پاسخ صحیح1 :

 -3ویژگیهای کیفی اطالعات حسابداری مربوط به ارائه اطالعات عبارت است از)www.iranarze.ir( :
 )1قابل مقایسه بودن -قابل اتکا بودن
 )2قابل فهم بودن -مربوط بودن
 )3قابل مقایسه بودن -قابل فهم بودن
 )4مربوط بودن -قابل اتکا بودن
پاسخ صحیح3 :

-4شررکت سرینا قصرد دارد برای دوره ماسی سرا  1397صرورت سرود و زیان جامت تهیه نماید .سرود خاس

 14/000/000ریا -

تعردیالت سررنواتی  3/500/000ریرا بردهکرار -مرازاد تدردیرد ارزیرابی دارائیهرای ثرابرت  4/000/000ریرا  -زیران فرو
سرمایهگذاریهای  1/550/000ریا  -سود تسویه اوراق قرضه 2/800/000
سود (زیان) جامت چند ریا است؟()www.iranarze.ir
12/950/000 )1

15/750/000 )2

13/000/000 )3

14/500/000 )4

پاسخ صحیح4 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی حسابداری میانه ،ایندا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی حسابداری میانه
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 -5در ابتدای سرا  94شررکت سرانا ماشری آالتی به بهای تمام شرده  5/000/000ریا خریداری نمود .ماشری آالت مذکور به
رو

نزوسی مضراع

با نر  %20و ارز

اسرااط صرفر مسرتهلک میشرود .در پایان سرا  97شررکت تصرمی گرفت از رو

خط

ستای جهت محاسبه استهالک استفاده نماید .نر ماسیات  %10میباشد.
از ای بابت چه ثبتی ارائه میشود)www.iranarze.ir( .
 )1هزینه استتتهال

 940/000ریال بدهکار -مالیات پرداختنی  940/000ریال و آثار انباشتتته تیییر در روش استتتهال

 846/000ریال

بستانکار
 )2استتتهال

انباشتتته  940/000ریال بدهکار -مالیات پرداختی  94/000ریال و آثار انباشتتته تیییر در روش استتتهال

 846/000ریال

بستانکار
 )3هزینه استهال
 )4استتهال

 94/000ریال و آثار انباشته تیییر در روش استهال

انباشتته  940/000ریال بستتانکار -هزینه استتهال

 846/000ریال بدهکار -سود انباشته  940/000ریال بستانکار

 94/000ریال و آثار انباشتته تیییر در روش استتهال

 846/000ریال

بدهکار
پاسخ صحیح2 :

 -6شررکت نیای
افزای

در ابتدای سرا  97تصرمی گرفت عمر مفید و ارز

اسرااط سراختمان خود را  4سرا و  500/000ریا

دهد .سراختمان مذکور در ابتدای سرا  92به بهای تمام شرده  50/000/000ریا و ارز

مفید  10سا تحصیل شده بود .رو

اسرااط  4/000/000ریا و عمر

استهالک خط مستای میباشد.

مانده حساب استهالک انباشته در ابتدای سا  98چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir
29/837/500 )1

22/400/000 )3

27/600/000 )2

22/375/000 )4

پاسخ صحیح1 :

 -7کدامیک از مفاهی نگهداشت سرمایه برای گزار

سود خاس

بکار میرود؟ ()www.iranarze.ir

 )1سرمایه فیزیکی

 )2سرمایه عملیاتی

 )3سرمایه مالی

 )4سرمایه خالص

پاسخ صحیح3 :

 -8در ترازنامه حسابهای دریافتنی ،بدهیهای جاری و بدهیهای بلندمدت به ترتیب چگونه ارزیابی میشوند؟
 )1خالص ارزش بازیافتنی -ارزش سررسیدی -بهای تمام شده
 )2خالص ارزش بازیافتنی -ارزش سررسیدی -ارزش فعلی
 )3بهای تمام شده -ارزش سررسیدی -ارزش فعلی
 )4خالص ارزش بازیافتنی -ارزش فعلی -ارزش سررسیدی
پاسخ صحیح2 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی حسابداری میانه ،ایندا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی حسابداری میانه
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سرمایهگذاریها و سود سپردههای بانکی به ترتیب در صورت جریان وجه ناد چگونه گزار

 -9سود فرو

میشوند؟

 )1سرمایهگذاری -تأمین مالی
 )2بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی -سرمایهگذاری
 )3هر دو در بخش بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی گزارش میشوند
 )4سرمایهگذاری -بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
پاسخ صحیح4 :

اطالعات زیر در خصوص خرید و فرو های شرکت ساز

در خرداد ماه سا  97دست است:

 3/1مانده او دوره  300واحد به بهای هر واحد  100ریا
 3/5خرید کاال  500واحد به بهای هر واحد  110ریا
 3/6پرداخت  5/000ریا هزینه حمل بابت خرید 3/5
 3/7برگشت از خرید  20واحد
 3/10فرو

 400واحد

 3/11برگشت از فرو

 30واحد

 3/15خرید  250واحد به بهای هر واحد  115ریا
 3/20فرو

 300واحد

به سواالت پاسخ دهید.
 -10در سیست ادواری ،رو
78/000 )1

فایفو بهای تمام شده کاالی فرو
64/740 )2

رفته چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir

84/520 )3

74/548 )4

پاسخ صحیح4 :

 -11در سیست ادواری ،رو
41/994 )1

فایفو بهای تمام شده کاالی پایان دوره چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir
44/500 )2

35/800 )3

46/900 )4

پاسخ صحیح1 :

-12در سیست ادواری ،رو
75/400 )1

رفته چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir

الیفو بهای تمام شده کاالی فرو
79/318 )2

83/200 )3

74/318 )4

پاسخ صحیح2 :

 -13در سیست ادواری ،رو
40/224 )1

الیفو بهای تمام شده کاالی پایان دوره چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir
41/320 )2

37/224 )3

35/400 )4

پاسخ صحیح3 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی حسابداری میانه ،ایندا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی حسابداری میانه
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 -14در سیست ادواری ،رو
65/700 )1

میانگی بهای تمام شده کاالی فرو
68/710 )2

رفته چند ریا است ؟ ()www.iranarze.ir

55/900 )3

75/710 )4

پاسخ صحیح4 :

* شرررکت نیما در تاریخ  95/04/01اقدام به تحصرریل یک دسررتگاه ماشرری آالت به ارز

 40/000/000ریا و ارز

اسررااط

 5/000/000ریا و عمر مفید  10سا نمود .به سواالت پاسخ دهید.
 -15مانده استهالک انباشته در پایان سا  97به رو
11/200/000 )1

نزوسی چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir
10/030/000 )3

9/030/000 )2

10/430/000 )4

پاسخ صحیح3 :

 -16هزینه استهالک سا  97به رو
5/000/000 )1

نزوسی مضاع

چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir

6/400/000 )2

5/440/000 )3

4/340/000 )4

پاسخ صحیح3 :

 -17هزینه استهالک سا  95به رو
4/772/700 )1

نزوسی مدموع سنوات چند ریا است؟ ()www.iranarze.ir

5/730/600 )2

4/350/850 )3

4/860/520 )4

پاسخ صحیح1 :

 -18قیمت تمام شده موجودی کاال در پایان سا  10/000/000ریا و قیمت بازار آن  10/050/000ریا میباشد .ذخیره کاه
ارز

موجودی کاال  1/000/000ریا مانده دارد .پس از ثبت اصالحی مانده حساب ذخیره کاه

ارز

موجودی کاال چند

ریا میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )2صفر

 )1بدهکار 50/000

 )3بستانکار 50/000

 )4بستانکار 1/000/000

پاسخ صحیح2 :

 -19شرکت مسعود جهت خرید گروهی دارائیها مبلغ  800/000ریا ناداً پرداخت نمود و جهت ارزیابی دارائیها مبلغ 20/000
ریا به کارشرنا

رسرمی پرداخت نمود .قیمت کارشرناسری دارائیها به شرر زیر اسرت :اثاثه و تدهیزات و منصروبات 500/000

ریا  -ساختمان  300/000ریا  -ماشی آالت  200/000ریا .
بابت ثبت تحصیل دارائیها چه ثبتی ارائه میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1اثاثه  380/000و ساختمان  250/000و ماشینآالت  164/000ریال بدهکار -بانک  820/000ریال بستانکار
 )2اثاثه  410/000و ساختمان  246/000و ماشینآالت  164/000ریال بدهکار -بانک  820/000ریال بستانکار
 )3اثاثه  510/000و ساختمان  240/000و ماشینآالت  170/000ریال بدهکار -بانک  820/000ریال بستانکار
 )4اثاثه  500/000و ساختمان  300/000و ماشینآالت  200/000ریال بدهکار -بانک  800/000ریال بستانکار
پاسخ صحیح2 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی حسابداری میانه ،ایندا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی حسابداری میانه
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 -20در مواردی که سود سهام عادی شرکت سرمایهپذیر از محل  .............یا  ................باشد ،ای مباسغ بازیافت بخشی از
بهای تمام شده سرمایهگذاری است؟ ()www.iranarze.ir
 )1اندوختهها -دارائیها

 )2سود انباشته قبل از تحصیل سرمایهگذاری -سود سال جاری

 )3سود انباشته قبل از تحصیل سرمایهگذاری -اندوختهها

 )4سود انباشته -سود جامع

پاسخ صحیح3 :

 -21سود و زیان عمده ناشی از بالیای طبیعی جزء  ................محسوب میشود)www.iranarze.ir( .
 )2اقالم غیرمترقبه

 )1اقالم مترقبه

 )3اقالم عادی

 )4اقالم استثنایی

پاسخ صحیح2 :

* حسررابهرای دریرافتی شرررکرت آری در پرایران سررا  96مبلغ  50/000/000ریرا بردهکرار میبراشررد .ذخیره مطراسبرات
مشرکوکاسوصرو قبل از اندام اصرالحات  450/000ریا بسرتانکار میباشرد .مدیریت تصرمی گرفت یک درصرد از مانده مطاسبات
در پایان سرا  96مشرکوکاسوصرو تلای نماید .فعاسیتهای زیر طی سرا  97اتفاق افتاده اسرت :شررکت آسفا ورشرکسرت شرده
بود به شررکت مراجعه و بدهی  1/000/000ریاسی خود را تسرویه نمود .شرکت بتا ورشکست شد و از بدهی  5/000/000ریاسی خود
تنها توانسرت % 20آنرا پرداخت نماید .فرو های نسریه شررکت  60/000/000ریا مطاسبات وصرو شرده  80/000/000ریا  -در
پایان سا  97شرکت تصمی  %2مانده مطاسبات را مشکوکاسوصو تلای نماید.
به سواالت پاسخ دهید.
 -22در پایان سا  96چه ثبت اصالحی ارائه میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1هزینه مطالبات مشکو الوصول بدهکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بستانکار  500/000ریال
 )2ذخیره مطالبات مشکو الوصول بدهکار -هزینه مطالبات مشکو الوصول بستانکار  50/000ریال
 )3هزینه مطالبات مشکو الوصول بدهکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بستانکار  50/000ریال
 )4ذخیره مطالبات مشکو الوصول بدهکار -هزینه مطالبات مشکو الوصول بستانکار  500/000ریال
پاسخ صحیح3 :

 -23بابت شرکت آسفا چه ثبتی ارائه میشود؟ ()www.iranarze.ir
 )1هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بستانکار  1/000/000ریال
 )2بانک بدهکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بستانکار  1/000/000ریال
 )3بانک بستانکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بدهکار  1/000/000ریال
 )4هزینه مطالبات سوخت شده بستانکار -ذخیره مطالبات مشکو الوصول بدهکار  1/000/000ریال
پاسخ صحیح2 :

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی حسابداری میانه ،ایندا کلیک نمایید.

سواالت استخدامی حسابداری میانه
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ایران عرضه مرجع نمونه
سواالت آزمون های استخدامی

مشخصات بسته کامل:
• شامل سواالت طراحی شده
• دارای پاسخنامه تستی
• با قابلیت پرینت

برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی

•

حسابداری میانه ایران عرضه اینجا کلیک نمایید.

•
•
•
•
•
•
•

توجه !

•

نمونه سواالت حاضر به صورت اختصاصی توسط فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه تهیه

•

و ثبت شده است و هر گونه کپی برداری و انتشار آن توسط افراد سودجو ،بدون اخطار قبلی،
پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.

•
•
•
•

Www.IranArze.Ir

