
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

حسابداری مالی   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 
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های سال جاری، برگشت از فروش و تخفیفات داشته باشد. طرف حساب  درصد فروش 7کند که بینی میشرکت آلفا پیش  -1

 ( www.iranarze.ir) ثبت برگشت از فروش و تخفیفات در پایان سال مالی حساب ............... خواهد بود. 

 های دریافتنی تجاریحساب  (2       نقدی  د موجو  (1

 ( ذخیره برگشت از فروش و تخفیفات4      بستانکاران تجاری  (3

 4پاسخ صحیح: 

میلیون ریال تحصیل نموده است.    1500فقره سند تجاری به ارزش هر یک   3آالتی را در ازای صدور  شرکت بهمن ماشین   -2

درصد باشد، بهای تمام شده   20ریال و نرخ سود بازار برای تعهدات مشابه    میلیون 350در صورتی که کسر اسناد پرداختنی 

 ( www.iranarze.ir)  ماشین آالت در زمان تحصیل چند میلیون است؟

1)  3600     2)  4150     3)  4500     4)  4850 

 2پاسخ صحیح: 

کند، در زمان تصویب سود سهام توسط شرکت  ها استفاده میگذاریشرکت سالمت از روش ارزش ویژه برای ثبت سرمایه  -3

 ( www.iranarze.ir)  پذیر، کدام مورد درباره ثبت حسابداری در دفاتر شرکت سالمت درست است؟سرمایه

 شود گذاری بدهکار میسرمایه  (1

    شودسود انباشته بدهکار می  (2

 شود گذاری بستانکار میسرمایه  (3  

 شود ( سود انباشته بستانکار می4

 3پاسخ صحیح: 

درصد بهای تمام شده باشد، در صورتی که کاالی ارسالی از مرکز به شعبه به بهای   125اگر کاالی ارسال به شعبه بر مبنای  -4

درصد کاالی دریافتی از مرکز را فروخته باشد، در این شرایط اداره مرکزی    80ریال باشد، فرض کنید که شعبه    10000تمام شده  

 نماید؟ کاالی شعبه را شناسایی و در دفاتر خود ثبت می چه مبلغی بابت مورد تحقق یافته  

1)  500        2)  8000 

3)  2000        4)  2500 

 3پاسخ صحیح: 

 نمونه سواالت استخدامی حسابداری مالی 
 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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سهم عادی هزار    8اق قرضه منتشر شده ده هزار ریالی دارد که هر برگ آن قابل تبدیل به  ربرگ او  600شرکت شمال تعداد    -5

باشد. در صورتی که عملیات  ریال می   120.000ریال بوده و مانده صرف اوراق قرضه    1400عادی  ریالی است. ارزش بازار هر سهم  

 حسابداری تبدیل اوراق قرضه به سهام با روش ارزش بازار انجام شود، کدام مورد درست است؟

 شود ل بستانکار میریا  600.000( سود تبدیل اوراق قرضه  2   شودریال بدهکار می  300.000زیان تبدیل اوراق قرضه    (1

 شود ریال بستانکار می  1.920.000صرف سهام عادی    (4   شودریال بستانکار می  1.320.000صرف سهام عادی    (3

 4پاسخ صحیح: 

 بندی شده به عنوان نگهداری شده برای فروش کدام است؟های غیرجاری طبقه نحوه اندازه گیری دارایی -6

 مبلغ بازیافتنی  (2       مبلغ دفتری  (1

 ( اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش 4      خالص ارزش فروش  (3

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  به قرار زیر است:  1390های شرکت الف طی سال افزایش در مانده حساب   -7

 ال یر 24.000صرف سهام   ال یر  240.000سهام   ال یر  148.000 هایبده الیر  456.000 هاییدارا

چند    1390ریال سود سهام باشد، رقم سود خالص سال    24.000با فرض اینکه تنها بدهکار منظور شده به حساب سود انباشه  

 ریال است؟ 

1)  8.000    2)  44.000    3)  68.000    4)  116.000 

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ؟شودنمیاندوخته پنهان در  کدام مورد ایجاد  -8

 ها کمتر از میزان واقعیمنظور نمودن بدهی  (1

 ای به هزینه جاری های سرمایه ثبت بهای تمام شده دارایی  (2

 ها به کارگیری نرخ استهالک بیش از میزان واقعی برای دارایی  (3

 الوصول به کارگیری و برآورد بیش از اندازه نرخ ذخیره مطالبات مشکوک   (4

 1پاسخ صحیح: 

های نقدی  های تأمین مالی صورت جریانهای نقدی ناشی از فعالیتطبق استاندارد ایران، کدام مورد در بخش جریان  -9

 ( www.iranarze.ir)  ؟شودنمیمنعکس  

 وجوه نقد دریافتی بابت فروش سهام خزانه   (2    وجه نقد دریافتی بابت وصول اصل اقساط وام و تسهیالت اعطایی  (1

 وجوه نقد پرداختی بابت سود سهام  (4      وجوه نقد پرداختی بابت هزینه مالی  (3

 1پاسخ صحیح: 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  شود؟مالی گزارش میهای گذاری به چه صورت در صورت کاهش ارزش انباشه سرمایه  - 10

      در صورت سود و زیان جامع  (2      در صورت سود و زیان  (1

 گذاری ( در ترازنامه به عنوان کاهنده حساب سرمایه4     در صورت تغییرات در حقوق مالکانه  (3      

 4پاسخ صحیح: 

 افزایش در سود هر سهم یا کاهش در زیان هر سهم با فرض تبدیل سهام عادی بالقوه به سهام عادی چه نام دارد؟ -11

 کسر  (4     صرف  (3   ضد تقلیل  (2    تقلیل  (1

 2 پاسخ صحیح:

 ( www.iranarze.ir) شود؟سود سهام ممتاز اعالم نشده، جزء کدام اقالم ترازنامه گزارش می -12

 جزء حقوق صاحبان سهام است   (2   شودتا زمانی که اعالم نشده در ترازنامه گزارش نمی  (1

 ( جزء بدهی جاری است 4      کاهنده سود انباشه است  (3

 1پاسخ صحیح: 

کند، سود ناخالص پیمان  های خود از روش درصد پیشرفت کار پیروی می پیمانکاری الف برای حسابداری پیمانشرکت  -13

حسابدار شرکت زیانی   1398باشد. در سال ریال می 10000ریال و    50000به ترتیب  1397و  1396های  شناسایی شده در سال

باشد.  درصد می 80معادل  1398یزان کار تکمیل شده در پایان سال  ریال در زمان تکمیل برآورد نموده است. م  20000بالغ بر 

 ( www.iranarze.ir) باید شناسایی شود، کدام است؟ 1398مبلغ زیانی که در پایان سال 

1)  16.000    2)  20.000    3)  76.000    4)  80.000 

 4پاسخ صحیح: 

 شود؟ بندی میحساب صورت وضعیت ارسالی در پیمانکاری در دفاتر پیمانکار تحت کدام سرفصل زیر طبقه  -14

 کاهنده دارایی   (4    کاهنده بدهی  (3     بدهی  (2     دارایی  (1

 4پاسخ صحیح: 

 شود؟ بندی میهای نقدی، باز خرید سهام و فروش مجدد آن تحت چه سرفصلی طبقه در تهیه صورت جریان -15

 های تأمین مالیفعالیت  (2      های عملیاتیفعالیت  (1

 های مالی های صورت( در یادداشت4      گذاریهای سرمایهفعالیت  (3

 2پاسخ صحیح: 

 تومان       :  اطالعات زیر در دست است -16

 2x13      150.000سال   انیمولد در پا یستیز  ییدارا ی مبلغ دفتر

 2x13     135.000بازیافتنی دارایی زیستی مولد در پایان سال  مبلغ ارزش 

    2x13     95.000مبلغ ارزش بازیافتنی دارایی زیستی مولد در پایان سال  

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 باشد. سال می   3برابر با  2x13عمر مفید باقیمانده دارایی زیستی مولد در پایان سال  

 کدام است؟  3x13درآمد افزایش ارزش دارایی زیستی مولد در پایان سال  

1)  5.000    2)  10.000    3)  15.000    4)  40.000 

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  گیری استهالک با اصل تطابق هزینه و درآمد تطبیق دارد؟کدام روش اندازه -17 

 تولید و خط مستقیم   (2      خط مستقیم و نزولی  (1

 ( نزولی و کارکرد 4       تولید و کارکرد  (3

 3پاسخ صحیح: 

ریال است. اقالم باز شامل یک فقره چک   55700 کبلع 98مانده حساب بانک در دفاتر شرکت الف در پایان اسفندماه   -18

ریال کارمزد بانکی ثبت نشده است. مانده  300ریال ثبت شده است و   9100ریال که در دفتر شرکت  1900صادره به مبلغ  

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟صحیح بانک در دفاتر شرکت برابر کدام مورد می 

1)  48.200    2)  48.800    3)  62.600    4)  63.200 

 3پاسخ صحیح: 

های سهامی مکلف هستند هر سال معادل ...................... سود ویژه شرکت را به عنوان اندوخته قانونی منظور  شرکت -19

 ( www.iranarze.ir) کنند تا وقتی که اندوخته مزبور معادل .................... شرکت بشود. 

 سرمایه  ثبت شده  -پنج درصد    (1

 نصف سرمایه   –پنج درصد    (2

 یک دهم سرمایه   –ده درصد    (3

 یک دهم سرمایه   – ( یک بیستم  4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) باشند؟کدام اقالم، غیرپولی می  - 20

های  الوصول، داراییگذاری در اوراق مشارکت غیرقابل تبدیل، ذخیره مطالبات مشکوکگذاری در سهام عادی، سرمایهسرمایه

 ثابت مشهود 

 های ثابت مشهود گذاری در سهام عادی، داراییسرمایه  (1

 الوصول، دارایی ثابت مشهود ( ذخیره مطالبات مشکوک 2

 گذاری در اوراق مشارکت غیرقابل تبدیل، دارایی ثابت  مشهود ( سرمایه3

 گذاری در اوراق مشارکت غیرقابل تبدیل گذاری در سهام عادی، سرمایه( سرمایه4

 1پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  ها در قالب جاری و بلندمدت بر اساس کدام مورد صورت گیرد؟ها و بدهی بندی داراییطبقه  -21

 فرض تعهدی   (2       فرض دوره مالی  (1

 اصل بهای تمام شده   (4      فرض تداوم فعالیت  (3

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) منظور از ترکیب افقی کدام است؟ -22

 مشابه باشند   هایتیفعال  یدارا  بترکی    (2     ترکیب دارای فعالیت غیرمشابه باشند  (1

 اقتصادی مکمل یکدیگر باشند.   فعالیت( ترکیب دارای  4    های غیرمرتبط باشندترکیب دارای فعالیت  (3

 2پاسخ صحیح: 

  500و جاری الف  2000و سرمایه آقای ب  1000ریال است و سرمایه آقای الف  950برابر با   سود یک شرکت تضامنی -23

باشد، چه میزان از کل سود   % 10باشد. اگر سود تضمین شده سرمایه و جاری بستانکار می  1000بدهکار و جاری آقای ب  

 ( www.iranarze.ir)  متعلق به آقای الف است؟

1)  200     2)  250     3)  350     4)  450 

 2پاسخ صحیح: 

 باشد؟ گیری به کارگیری کدام روش ارزیابی موجودی کاال به صورت دائمی و ادوری همیشه یکسان مینتیجه  -24

 ( میانگین موزون 2       ( میانگین متحرک1

 ( اولین صادره از آخرین وارده 4      ( اولین صادره از اولین وارده3

 3پاسخ صحیح: 

میلیون ریال است. اگر   148و   140به ترتیب    1397های دریافتنی یک شرکت در اول و آخر سال های حساب مانده  -25

میلیون ریال باشد، مبلغ دریافت شده از بدهکاران   20الوصول های مطالبات مشکوکمیلیون ریال و هزینه 300فروش نسیه 

 ( www.iranarze.ir)  طی این سال چند میلیون ریال بوده است؟

1  )208     2  )356     3  )372     4  )392 

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  شود؟ارقام گزارشگری با کدام نرخ تسعیر می 16اقالم پولی ارزی استاندارد شماره   -26

 ( نرخ ارز تا تاریخ معامله 2      ( نرخ ارز در تاریخ ترازنامه1

 در تاریخ ترازنامه و تاریخ معامله ( اقل نرخ  4     ( نرخ میانگین ارز طی دوره مالی3

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) کند؟ چنانچه موجودی کاال اول دوره بیشتر ارزیابی شود سود چه تغییری می -27

 یابد ( به میزان افزایش کاال اول وره افزایش می2   یابد( به میزان دو برابر افزایش کاال اول دوره افزایش می1

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 کند( تفاوتی نمی4    یابدمیزان افزایش کاال اول دوره کاهش می( به  3

 3پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  ارتباط ثبات رویه و افشاء چگونه است؟  -28

 ارتباط ندارند   (4     متضاد  (3    مساوی  (2     همسو  (1

 3پاسخ صحیح: 

 شود؟صرف سهام خزانه با چه حسابی بسته میاگر در پایان سال مانده حساب سهام خزانه صفر باشد،  -29

 سود )زیان( انباشه   (4    تراز افتتاحیه  (3    تراز اختتامیه  (2    سود )زیان(  (1

 4پاسخ صحیح: 

 شود؟درآمد کدام زمان ذیل ثبت می - 30

 تحمل یا تحقق  (4    تحقق  (3    شناسایی  (2    تحمل  (1

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ارزشیابی مفهوم حفظ و نگهداشت سرمایه فیزیکی )ظرفیت تولیدی( کدام است؟مبانی  -31

 ( واحد پول مبتنی بر ارزش منصفانه2      ( واحد پول به ارزش جاری1

 ( واحد پول دارای قدرت خرید ثابت 4   ( واحد پول مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی3

 1پاسخ صحیح: 

( در کدام نوع فعالیت گزارش  2های نقدی طبق استاندارد شماره )پرداختی بابت سود سهام در صورت جریانوجوه نقد  -32

 ( www.iranarze.ir) شود؟می

 گذاری ( کاهنده بازده سرمایه2      ( کاهنده فعالیت عملیاتی1

 گذاری ( کاهنده فعالیت سرمایه4      ( کاهنده فعالیت تأمین مالی3

 3پاسخ صحیح: 

گذاری کاالی ارسالی به شعبه، قیمت تمام شده  ریال و سیاست قیمت  300.000کاالی ارسالی به شعبه به بهای تمام شده   -33

باشد. مانده  ریال دریافتی از مرکز می   6.000درصد است. مانده موجودی کاالی پایان دوره شعبه به قیمت سیاهه  20به عالوه  

 ( www.iranarze.ir)   ر پایان دوره کدام است؟حساب سود تحقق نیافته کاالی شعبه د

1  )1.000    2  )5.000    3  )59.000    4  )60.000 

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  کدام مورد با معیار اصلی شناخت مغایرت دارد؟ -34

 ها ( افزایش و کاهش در مبلغ دفتری بدهی2      ( فروش کاال به طور نقد1

 ( داشتن مطابقت با تعاریف یکی از اقالم صورت وضعیت مالی 4   هاتعاریف درآمد و هزینه( داشتن مطابقت با  3

 ، اینجا کلیک نمایید. حسابداری مالیبرای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   2پاسخ صحیح: 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی 

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  حسابداری مالی

 
 

 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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