
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

صنعتی حسابداری   استخدامی

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

.به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی

Www.IranArze.Ir 



 www.iranarze.ir حسابداری صنعتی استخدامی ت سواال 1

اگر درصد تکمیل کاالی در جریان ساخت پایان دوره اشتباهاً بیشتر از واقع ارزیابی شود، تأثیر این اشتباه کدام می    -1

 ( www.iranarze.ir)   باشد؟

 یافته به کاالی تکمیل شده بهای تخصیص               بهای تمام شده در هر واحد             معادل آحاد تکمیل شده       

کمتر از واقع  بیشتر از واقعکمتر از واقع(1

 بیشتر از واقع کمتر از واقعبیشتر از واقع(2

 بیشتر از واقع بیشتر از واقعکمتر از واقع(3

 کمتر از واقع متر از واقعکبیشتر از واقع(4

 4پاسخ صحیح: 

جمع   شرکت ایران سه نوع محصول تولید می کند که فرایند تولید آنها تا نقطه ای از خط تولید باهم مشترک است.   -2

  NRVواحد( از این مخارج به روش 500ریال و سهم محصول الف ) 6,000,000مخارج قابل تسهیم در این شرکت بالغ بر 

اگر مجموع خالص ارزش بازیافتنی در نقطه تفکیک برای هرسه محصول در این شرکت   ریال بوده است.  1,500,000معادل 

ریال باشد، ارزش فروش هر واحد محصول الف در   2,000ریال و بهای پردازش اضافی محصول الف برای هر واحد    16,000,000

 ( www.iranarze.ir)   پایان خط تولید چند ریال بوده است؟

1  )3,0002  )6,000 

3  )8,0004  )10,000 

 4پاسخ صحیح: 

% 10ساعت و ساعات واقعی کارکرد ماشین آالت  10,000ریال و ساعات بودجه شده ماشین آالت   250اگر نرخ جذب سربار    -3

   ریال باشد، انحراف ظرفیت چقدر است؟ 150کمتر از ساعات بودجه شده و نرخ جذب سربار متغیر 

 مساعد   10,000  (1

 مساعد   100,000(  2

 نامساعد   100,000(  3

 نامساعد   250,000(  4

 3پاسخ صحیح: 

صنعتی نمونه سواالت استخدامی حسابداری 

 ، اینجا کلیک نمایید. صنعتی حسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

https://iranarze.ir/ES365


 

 
 

 www.iranarze.ir حسابداری صنعتی استخدامی ت سواال 2

در یک شرکت تولیدی اخیراً سفارشی از یک مشتری دریافت گردیده که بهای ساخت هر واحد آن به این شرح برآورد   -4

 ( www.iranarze.ir)  گردیده است:

 24 مواد مستقیم

 12 دستمزد مستقیم

 15 سربار متغیر ساخت 

 9 سربار ثابت 

 60 جمع بهای ساخت یک واحد 

اقل قیمت قابل قبول که مبنای تصمیم گیری مدیریت  ر حال حاضر، شرکت از ظرفیت بالاستفاده تولید برخوردار است. حدد

 می شود در این سفارش کدام است؟

1  )36        2  )45 

3  )52        4  )60 

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  منظور می شود؟کدام مورد، در بهای تمام شده سفارشات تکمیل شده  -5

 زائدات             ضایعات عادی       ضایعات غیر عادی    

 خیر    بله    خیر   (1

 بله   بله   بله   (2

 خیر    بله  بله    (3

 خیر     خیر   بله   (4

 1پاسخ صحیح: 

   پس از بستن حساب سربار جذب شده درصورتی که حساب کنترل سربار ساخت مانده بدهکار داشته باشد.  -6

 نشان دهنده کدام مورد می باشد؟

 ( اضافه جذب سربار 2       سربار( کسر جذب  1

 ( سربار بودجه شده بیشتر از سربار واقعی است 4    ( سربار جذب شده بیش از سربار واقعی است3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   بهای اوّلیه تحت چه شرایطی با بهای تبدیل برابر می شود؟  -7

 ( مواد مستقیم مصرف شده برابر با دستمزد مستقیم باشد 2    ( دستمزد مستقیم برابر با سربار ساخت باشد1

 شد ( مواد مستقیم مصرف شده برابر دستمزد و سربار ساخت با4   ( مواد مستقیم مصرف شده برابر با سربار ساخت باشد3

 3پاسخ صحیح: 
 ، اینجا کلیک نمایید. صنعتی حسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)   است؟  ادرستکدام مورد ن -8

 ( اگر موجودی کاالی ساخته شده ابتدا و پایان دوره باهم برابر باشد سود در روش بهایابی جذبی و متغیر برابر خواهد بود 1

پایان دوره باشد، سود روش متغیر کمتر از سود  ( اگر موجودی کاالی ساخته شده ابتدای دوره کمتر از موجودی کاالی ساخته شده  2

 روش جذبی خواهد بود 

( اگر موجودی کاالی ساخته شده ابتدای دوره بیشتر از موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره باشد، سود در روش بهایابی متغیر بیشتر  3

 از سود در روش بهایابی جذبی خواهد بود

دوره بیشتر از موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره باشد، سود در روش بهایابی جذبی بیشتر از  ( اگر موجودی کاالی ساخته ابتدای  4

 سود در روش بهایابی متغیر خواهد بود

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   مخارج تولید پردازش اضافی در تصمیم گیری کدام است؟   -9

 ( متغیر، نامربوط 4    متغیر، مربوط(  3    مشترک، نامربوط(  2    ( مشترک، مربوط1

 3پاسخ صحیح: 

 تیرماه به شرح زیر است: 31موجودی های در جریان ساخت شرکت الف در   - 10

آحاد محصوالت در  معادل  درصد تکمیل است.  10واحد تا  200درصد تکمیل و  80واحد تا   50درصد تکمیل،  90واحد تا  100

 ( www.iranarze.ir)   پایان دوره چند واحد است؟ 

1  )150     2  )180     3  )320     4  )350   

 1پاسخ صحیح: 

 واحد به قرار زیر است :  2000بهای تولید هر واحد محصول در سطح تولید    -11 

   

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 برای تصمیم گیری درقیمت فروش، بهای مربوط آن کدام است؟ 

1  )10,400    2  )8,400    3  )8,000    4  )7,000    

 2پاسخ صحیح: 

 تومان  

 4000 مواد مستقیم

 3000 دستمزد مستقیم

 1000 سربار متغیر ساخت 

 1500 سربار ثابت ساخت 

 500 هزینه های ثابت فروش و اداری 

 هزینه های متغیر فروش و اداری 

 جمع 

400 

10400 

 ، اینجا کلیک نمایید. صنعتی حسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)   بهای متغیر کدام است؟   -12

 ( بهای اولیه + سربار ساخت 2      ( بهای تبدیل + سربار ساخت1

 بهای تبدیل + سربار ساخت و هزینه های غیر تولیدی متغیر   (4   مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار متغیر ساخت(  3

 3پاسخ صحیح: 

ریال طی دوره جاری بوده است. اطالعات مالی شرکت به    82,000,000سود خالص شرکتی در یک منطقه آزاد، مبلغ   -13

 ( www.iranarze.ir)  شرح زیر است:

 ریال 234,000,000بهای تبدیل:      ریال  274,000,000بهای اولیه:      % 20نسبت سود خالص: 

 ریال   19,000,000برگشت از خرید و تخفیفات:      %25سود ناخالص به بهای تمام شده:  

 ریال  42,000,000اگر کاهش در میزان کاالی ساخته شده و موجودی مواد اولیه مستقیم طی دوره به ترتیب 

ریال باشد، میزان کل خرید مواد اولیه مستقیم    76,000,000ریال و افزایش در کاالی در جریان ساخت طی دوره   35,000,000و 

 چه مبلغی بوده است؟ 

1  )93,000,000    2  )95,000,000    3  )112,000,000    4  )114,000,000 

 3پاسخ صحیح: 

ریال می باشد. اگر کل هزینه متغیر    800,000ریال و  1,000,000مبلغ کل فروش و هزینه متغیر در شرکت آلفا به ترتیب    -14

   رصد حاشیه فروش ایجاد نشود، مبلغ کل فروش چه تغییری خواهد کرد؟افزایش یابد و تغییری در د 50%

 ریال کاهش   500,000(  2      ریال افزایش  500,000(  1

 ریال افزایش   1500,000(  4      ریال کاهش  1,500,000(  3

 1پاسخ صحیح: 

............. تسهیم  بین دوایر  ........... سرشکن و سپس جمع هزینه دوایر ........ معموالً هزینه سربار کارخانه ابتدا بین   -15

 ( www.iranarze.ir) میگردد. 

 خدماتی   -تولیدی  -دوایر( تمام  2      تولیدی-خدماتی-( تمام دوایر1

 تمام دوایر -تولیدی-( دوایر خدماتی4   ر  تمام دوای-خدماتی-( دوایر تولیدی3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   برای تصمیم گیری های کوتاه مدت کدام یک از هزینه ها مربوط تلقی می شوند؟  -16

 ( فرصت از دست رفته4    ( ریخته3     ( ثابت2     ( متغیر1

 4پاسخ صحیح: 

 با افزایش تعداد واحدهای تولید شده، مهم ترین دلیل تغییر بهای متوسط یک واحد کدام مورد می باشد؟  -17

 ( کاهش جزء غیرمتغیر بها 2      ( افزایش جزء غیرمتغیر بها1

 ، اینجا کلیک نمایید. صنعتی حسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( کاهش جزء متغیر بها 4      (  افزایش جزء نیمه متغیر بها3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)   کدام مورد دربارۀ مواد غیر مستقیم درست است؟  -18

   اولیهبهای                 بهای ساخت          بهای تبدیل           

 خیر    بله   بله   (1

 بله   بله   بله   (2

 بله   بله    خیر   (3

 خیر     خیر    خیر   (4

 1یح: پاسخ صح

آغاز نموده است.طبق نتیجه گیری های حسابداری شرکت   13* 7شرکت آلفا فعالیت خود را از ابتدای فروردین   -19

درصد از تولیدات   60استهالک ساالنه ساختمان شرکت به نسبت زیر، مابین فعالیت های مختلف تقسیم میشود، اگر تنها 

ستهالک به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در صورت سود و زیان  طی همان سال فروخته شود. چه درصدی از ا 13* 7سال 

 ( www.iranarze.ir)  گزارش خواهد شد؟ 13* 7سال 

 % 20فعالیت های بخش فروش  

 %35فعالیت های بخش اداری  

 %45فعالیت های بخش تولید 

1  )27     2  )45     3  )82     4  )100 

 3پاسخ صحیح: 

 در چه زمانی منطقی است که یک مدیر از یک سیستم یا سامانه حسابداری پرهزینه استفاده کند؟  -20 

 ( مدیر آن را مناسب بداند 1

 ( این تغییر طبق دستور هیأت مدیره باشد 2

 فزونی نداشته باشد ( هزینه های به کارگیری آن سامانه بر منافع آن  3

 ( منافع استفاده از آن سامانه بر هزینه های آن فزونی داشته باشد 4

 4پاسخ صحیح: 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. صنعتی حسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه    صنعتیحسابداری 

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

 .به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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