
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

پیشرفته حسابداری   استخدامی

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •

•
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•

توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  صورتبه حاضر 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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 ( www.iranarze.ir)  ؟باشدنمیها کدام گزینه جزء اشکال توسعه شرکت  - 1 

 ( مشارکت خاص 4  ( تحصیل سهام 3   ( ادغام 2   ( جذب 1

 4پاسخ صحیح: 

های آنها به شرکت جدیدالتاسیس  ها و بدهی یا چند شرکت ترکیبی منحل شده و دارائی   نوعی ترکیب تجاری که هردو  -2

 ( www.iranarze.ir) یابد؟انتقال می 

 ( تضامنی4  ( تحصیل سهام 3   ( جذب 2   ( ادغام 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) یابد؟اصلی و فرعی در کجا انعکاس می  هایمابین شرکت های فیحذف و تعدیالت حساب  -3

 های گروه ( دفاتر قانونی شرکت 4  ( دفاتر شرکت فرعی 3 های تلفیقی( کاربرگ 2  ( دفاتر شرکت اصلی 1

 2پاسخ صحیح: 

 است از حقوق صاحبان سهام فرعی؟ گذاری در سهام فرعی همواره تابعیکدام روش حسابداری، سرمایه -4

 ( روش خرید 4  شده ( بهای تمام 3  ( ارزش متعارف 2  ( ارزش ویژه 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  جایگاه حقوق صاحبان سهام اقلیت در کجاست؟ -5

 های بلندمدت در صورتحساب سود و زیان تلفیقی های جاری و بدهی( بین بدهی1

 های بلندمدت در ترازنامه شرکت اصلی های جاری و بدهیبدهی( بین  2

 های بلندمدت در ترازنامه شرکت فرعیهای جاری و بدهی( بین بدهی3

 های بلندمدت در ترازنامه تلفیقی های جاری و بدهی( بین بدهی4

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) گردد؟سرقفلی چگونه محاسبه می  -6

 پذیر مبتنی بر ارزش متعارف های شرکت سرمایهگذاری از خالص دارائی گذاری و سهم سرمایه شده سرمایه های تمام التفاوت ب ( مابه 1

 پذیر مبتنی بر ارزش متعارف های شرکت سرمایهگذار از جمع دارائیگذاری و سهم سرمایه شده سرمایه التفاوت بهای تمام ( مابه 2

 

 نمونه سواالت استخدامی حسابداری پیشرفته 

 ، اینجا کلیک نمایید. پیشرفتهحسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 www.iranarze.ir حسابداری پیشرفته ت استخدامی سواال 2

 پذیر مبتنی بر ارزش دفتری های شرکت سرمایه گذار از خالص دارائی گذاری و سهم سرمایه شده سرمایه التفاوت بهای تمام ( مابه 3

 پذیر مبتنی بر ارزش دفتری های شرکت سرمایهگذار از جمع دارائیگذاری و سهم سرمایه شده سرمایه التفاوت بهای تمام ( مابه 4

 1پاسخ صحیح: 

 شود. شرکت فرعی که متعلق به افرادی غیر از شرکت اصلی است ................... نامیده می   هایها و بدهیآن دسته از دارائی   - 7

 ( سهم اکثریت 4  ( سهم اقلیت3  ( ارزش ویژه 2  ( سرقفلی1

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟التفاوت بدهکار چگونه برخورد می با مبلغ مابه  -8

 شود ( تماماً صرف شناسایی سرقفلی می 1

 شود تا به ارزش منصفانه تبدیل شوند های شرکت فرعی می ها و بدهی ( تماماً صرف افزایش ارزش دارائی 2

شود تا به  های شرکت اصلی میها و بدهی شود و بخشی دیگر صرف افزایش ارزش دارائی ( بخشی از این مبلغ صرف شناسایی سرقفلی می3

 فانه تبدیل شوند ارزش منص

شود تا به  های شرکت فرعی می ها و بدهیشود و بخشی دیگر صرف افزایش ارزش دارائی ( بخشی از این مبلغ صرف شناسایی سرقفلی می4

 ارزش منصفانه تبدیل شوند 

 4پاسخ صحیح: 

سهم خود از این   در روش خرید، اگر شرکت فرعی سود سهام نقدی از محل منافع قبلی پرداخت نماید، شرکت اصلی -9

 ( www.iranarze.ir) کند؟بابت را چگونه شناسایی می 

 گذاری در سهام فرعی( بستانکاری حساب سرمایه2  گذاری در سهام فرعی( بدهکاری حساب سرمایه 1

 شود ( شناسایی نمی 4  گذاری ( بستانکاری درآمد حاصل از سرمایه3

 2پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟التفاوت بستانکار چگونه برخورد می مابه با مبلغ  - 10

های غیر  گردد و بخش دیگر صرف کاهش ارزش منصفانه دارائی های فرعی میها و بدهی( بخشی از آن صرف کاهش ارزش دفتری دارائی 1

 گردد جاری شرکت فرعی می

 گردد های فرعی میها و بدهی( تماماً صرف کاهش ارزش دفتری دارائی 2

 گرددهای غیرجاری شرکت فرعی می( تماماً صرف کاهش ارزش منصفانه دارائی 3

های  گردد و بخش دیگر صرف کاهش ارزش منصفانه دارائی های اصلی میها و بدهی( بخشی از آن صرف کاهش ارزش دفتری دارائی4

 گرددت فرعی می غیرجاری شرک

 1پاسخ صحیح: 

 

 ، اینجا کلیک نمایید. پیشرفتهحسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 www.iranarze.ir حسابداری پیشرفته ت استخدامی سواال 3

 گردد؟ای که فروش انجام گرفته باشد چه ثبتی ارائه می ها در دوره بابت حذف اثرات فروش کاال بین شرکت  -11

 خرید بستانکار   –( فروش بدهکار  2     ( ثبت ندارد1

 فروش بستانکار   –کاالی فروش رفته بدهکار    شده( بهای تمام 4 شده کاالی فروش رفته بستانکار بهای تمام   –( فروش بدهکار  3

 3پاسخ صحیح: 

پذیر، چه روش حسابداری بکار گرفته  درصد سهام منتشره شرکت سرمایه  50های بیش از گذاری در خصوص سرمایه  -12

 ( www.iranarze.ir) شود؟می

 ( ارزش ویژه 2     ( ارزش متعارف 1

 ( قیمت دفتری4     شده ( بهای تمام 3

 2پاسخ صحیح: 

 ریال تحصیل نمود.  2/ 500/ 000به مبلغ  97ابتدای سال ب را در  شرکت  رایسهام عادی دارای حق  %80شرکت الف * 

 شرکت ب  شرکت الف  شرح 

 1/ 000/ 000 2/ 000/ 00 97سود انباشته ابتدای سال 

 350/ 000  97سود ویژه سال  

  450/ 000 گذاری سرمایه بجز درآمد حاصل از  97سود ویژه سال  

 100/ 000 150/ 000 سود سهام نقدی 

 1/ 500/ 000 2/ 500/ 000 سهام عادی 

 باشد. سال می   10کند. عمر مفید سرقفلی  استفاده می  بخش ارزش ویژه شرکت از  

 به سواالت پاسخ دهید. 

 ( www.iranarze.ir) سود ویژه تلفیق چند ریال است؟ -13

1  )000/680  2  )000/730  3  )000/750  4  )000/780 

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  سهم اقلیت از سود ویژه تلفیق چند ریال است؟ -14

 000/70(  4  000/50(  3  000/60(  2   ( صفر1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  چند ریال است؟ 97سود انباشته تلفیق در سال   -15

1  )000/000/3  2  )000/300/2  3  )000/530/2  4  )000/550/3 

 3پاسخ صحیح: 

 
 ، اینجا کلیک نمایید. پیشرفتهحسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  

 

 

https://iranarze.ir/ES372


 

 
 

 www.iranarze.ir حسابداری پیشرفته ت استخدامی سواال 4

 ( www.iranarze.ir) مبلغ سرقفلی چند ریال است؟  -16

1  )000/600  2  )000/700  3  )000/500  4  )000/450 

 3پاسخ صحیح: 

 در دفاتر شرکت اصلی چند ریال است؟ 97در شرکت ب در پایان سال    گذاریمانده حساب سرمایه  -17

1  )000/650/2  2  )000/500/2  3  )000/700/2  4  )000/850/2 

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  مانده سهام عادی در ترازنامه تلفیقی چند ریال است؟  -18

1  )000/000/4  2  )000/000/3  3  )000/000/2  4  )000/500/2 

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) سهم اقلیت چند ریال است؟  -19

1  )000/650  2  )000/550  3  )000/000/1  4  )000/750 

 2پاسخ صحیح: 

  4/ 000/ 000تحصیل نمود. شرکت فرعی کاالیی به ارزش    1397سهام عادی شرکت فرعی را در ابتدای سال    % 60شرکت اصلی  

ریال به خارج گروه    8/ 000/ 000از این کاال را به مبلغ    %75ریال فروخت. شرکت اصلی    5/ 600/ 000مبلغ  ریال به شرکت اصلی به  

 فروخت و مابقی در انبار شرکت اصلی باقی مانده است. به سواالت پاسخ دهید. 

 ( www.iranarze.ir)شود؟چه ثبتی ارائه می  97بابت حذف مبلغ فروش در سال  - 20

 ریال بستانکار   000/000/8رفته  شده کاالی فروش بهای تمام   –ریال    000/000/8( فروش بدهکار  1

 ریال بستانکار   000/000/8موجودی کاال    –ریال    000/000/8( فروش بدهکار  2

 ل بستانکار ریا  000/400ریال و موجودی کاال    000/200/5رفته  شده کاالی فروش بهای تمام   –ریال    000/600/5( فروش بدهکار  3

 ریال بستانکار   400/ 000ریال و سود فروش    000/200/5رفته  شده کاالی فروش بهای تمام   –ریال    000/600/5( فروش بدهکار  4

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) نیافته فروش کاالی فرعی به اصلی چند ریال است؟سود تحقق  -21

1  )000/400     2  )000/700 

3  )000/800     4  )000/000/1 

 1پاسخ صحیح: 

 شود؟چند ریال گزارش می  97شده کاالی فروش رفته در صورت سود و زیان تلفیقی سال بهای تمام  -22

1  )000/000/4  2  )000/800/3  3  )000/600/4  4  )000/000/3 

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. پیشرفتهحسابداری  برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   
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 ( www.iranarze.ir) چند ریال است؟   97سود ویژه تلفیقی سال  -23

1  )000/000/5  2  )000/600/1  3  )000/520/4  4  )000/000/4 

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟چند ریال گزارش می 97موجودی کاال در ترازنامه تلفیقی سال   -24

1  )000/000/1  2  )000/400/1  3  )000/600/1  4  )000/800 

 1پاسخ صحیح: 

کدام   98فروخته شود، در ثبت حذفی سال  98باقیمانده کاال توسط شرکت اصلی به خارج گروه در سال  درصورتیکه   -25

 ( www.iranarze.ir) گزینه صحیح است؟

 بدهکار   000/160( حقوق اقلیت  2   بدهکار   000/400( سود انباشته اول دوره  1

 بستانکار   000/400/1( فروش  4   بستانکار   000/400( موجودی کاال  3

 2پاسخ صحیح: 

 دهند: ها ماهیت خود را از دست می ماند و سایر شخصیت ها باقی می یک نوع ترکیب تجاری که فقط یکی از شرکت  -26

 ( خرید 4   ( جذب 3  ( تحصیل سهام 2   ( ادغام 1

 3پاسخ صحیح: 

 شود: شوند شرکت جدید تاسیس می های ترکیبی منحل می نوعی ترکیب تجاری که تمامی شرکت  -27

 ( خرید 4  ( تحصیل سهام 3   ( جذب 2   ( ادغام 1

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) روش حسابداری چیست؟ %50های بیش از گذاری در خصوص سرمایه  -28

 های مالی تلفیقی( ارزش ویژه به همراه تهیه صورت2     شده ( بهای تمام 1

 های مالی تلفیقی ( ارزش متعارف به همراه تهیه صورت4     ( ارزش ویژه 3

 2پاسخ صحیح: 

پذیر به چه حسابی منظور  گذار از سود سهام اعالمی شرکت سرمایه ، سهم سرمایه %50های بیش از گذاری در سرمایه  -29

 ( www.iranarze.ir) شود؟می

 گذاری ل از سرمایه ( بستانکاری سود حاص2  گذاری ( بستانکاری درآمد حاصل از سرمایه1

 گذاری در سهام ( بدهکاری سرمایه4   گذاری در سهام ( بستانکاری سرمایه3

 3پاسخ صحیح: 

 

 

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

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی برای خرید بسته کامل سواالت  

 کلیک نمایید.اینجا ایران عرضه  تهپیشرفحسابداری 

 
 

 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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