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  2 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  )1(حسابداري میانه  يها سؤال

یـک فقـره چـک بـه مبلـغ      . ریال بوده است 000/500مانده حساب بانک در دفاتر شرکت  31/6/81 در تاریخ  .1

 000/130یک فقره چـک بـه مبلـغ    . ریال صادر شده ولی گیرنده آن به بانک مراجعه ننموده است 000/200

ریـال از   000/20بانـک کـارمزدي بـه مبلـغ     . ریال در دفاتر شرکت ثبت شده اسـت  000/310، اشتباهاًریال 

ریـال بـه    000/140حوالـه اي بـه مبلـغ    . حساب شرکت برداشت نموده که در دفاتر شرکت ثبت نشده اسـت 

  :مانده واقعی حساب بانک برابر است با . حساب شرکت واریز شده و شرکت از آن بی اطالع است

  ریال 000/940) 4  ریال 000/900) 3  ریال 000/100/1) 2  ریال 000/700) 1

عمـر مفیـد   . خریـداري شـده اسـت    1378ریال در ابتداي سـال   000/000/5دارایی ثابت به بهاي تمام شده   .2

کدامیک از موارد زیـر در مـورد هزینـه اسـتهالك سـال      . باشد میسال و ارزش اقساط آن صفر  5دارایی ثابت 

  صحیح است؟ 1380

  باشد میریال  000/000/1برابر  1380روش مجموع سنوات هزینه استهالك سال  اساس بر) 1

  باشد میریال  000/000/1برابر  1380روش خط مستقیم هزینه استهالك سال  اساس بر) 2

  صحیح است 2 و 1موارد ) 3

  صحیح نیست کدام هیچ) 4

ریال بـه   000/000/4سال بعد به بهاي  2شده و  ریال خریداري 000/000/5ماشین آالتی به بهاي تمام شده   .3

محاسبه شود، کدامیک از مـوارد   سال در% 10که استهالك به صورت نزولی و  صورتی در. فروش رسیده است

  ؟شود میزیر در زمان فروش ماشین آالت در دفاتر شرکت ثبت 

  000/000/5 ، دارایی ثابت000/000/1 ، استهالك انباشته000/000/4نقد و بانک ) 1

  000/000/5 ، دارایی ثابت000/000/5نقد و بانک ) 2

  000/000/5، نقد و بانک 000/000/1 ، استهالك انباشته000/000/4نقد و بانک ) 3

   کدام هیچ) 4

. گیـرد  می نظر درمانده حساب بدهکاران در پایان سال ذخیره مطالبات مشکوك الوصول % 10شرکتی معادل   .4

ریـال از مطالبـات    000/50طی سال . ریال بوده است 000/20مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 

ریـال باشـد، ذخیـره     550000در صورتی که مانده حساب بدهکاران در پایان سال . شرکت سوخت شده است

  مورد نیاز بابت مطالبات مشکوك الوصول در پایان سال چقدر است؟

  کدام هیچ) 4  ریال 35000) 3  55000 )2  ریال 000/40) 1
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رأي قطعـی دادگـاه صـادر نشـده      1379تا پایان سال . برعلیه شرکت آلفا شکایتی در دادگاه مطرح شده است  .5

ریـال محکـوم    000/000/15ریال و حـداکثر   000/000/5شرکت آلفا به پرداخت حداقل  رود میانتظار . است

  آلفا چگونه باید منعکس شود؟مالی شرکت  هاي صورتاین مطلب در . گردد

همـراه   هـاي  یادداشـت منظور شده و موضـوع بـه نحـو مطلـوب در      ها حسابریال ذخیره در  000/000/5) 1

  .صورت مالی افشاء شود

همـراه   هـاي  یادداشـت منظور شده و موضوع بـه نحـو مطلـوب در     ها حسابریال ذخیره در  000/000/15) 2

  .صورت مالی افشاء شود

  مالی افشاء شود هاي صورتهمراه  هاي دداشتیافقط در ) 3

  .منظور شود ها حسابریال ذخیره در  000/000/15) 4

  ؟گردد نمیکدامیک از موارد زیر جزء اقالم غیرمترقبه محسوب   .6

  مواد و کاال هاي موجوديزیان حاصل از کاهش ارزش ) 1

  کوتاه مدت هاي گذاريزیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه ) 2

  بلندمدت هاي پیمانزیان ناشی از تغییر روش در شناسایی سود  سود و) 3

  .باشد نمیاز موارد فوق غیرمترقبه  کدام هیچ) 4

  ؟دهد مینگهداري موجودي کاال سود کمتري را نشان  هاي روشدر شرایط تورمی کدامیک از   .7

  روش اولین صادره از آخرین وارده) 2  اولین صادره از اولین واردهروش ) 1

  روش میانگین متحرك) 4  موزون وش میانگینر) 3

میلیون ریال با دارایی ثابت مشابه دیگـري کـه ارزش متعـارف     56شرکت آلفا دارایی ثابت را به ارزش دفتري   .8

شـرکت آلفـا چـه مقـدار سـود      . کنـد  مـی میلیون ریال دریافـت   8میلیون ریال است معاوضه نموده و  64آن 

  شناسایی کند؟ بایست می

  میلیون ریال 12) 4  میلیون ریال 2) 3  میلیون ریال 16) 2  یون ریالمیل 8) 1

. خریـداري نمـوده اسـت    1/5/1377ریـال در تـاریخ    000/000/3شرکت آلفا دارایی ثابت به قیمت تمام شده   .9

ماشین آالت مزبور به علـت تغییـر خـط تولیـد      31/6/1379در تاریخ . باشد میسال  5عمر مفید ماشین آالت 

براي ماشـین آالت مزبـور    79هزینه استهالك سال . از آن استفاده نشده است 79متوقف شده و تا پایان سال 

  :برابر است با 

  ریال 000/600) 4  ریال 000/400) 3  ریال 000/200) 2  ریال 000/300) 1
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هزینـه  . خریداري نمـوده اسـت   1/2/1379ریال در تاریخ  000/000/100شرکت آلفا ماشین آالتی را به مبلغ   .10

ریـال   000/000/15ریال و هزینه حمل ماشـین آالت بـه مبلـغ     000/000/5هاي نصب و راه اندازي به مبلغ 

 000/000/2راه اندازي شده و تولید آزمایشـی آن   1/6/1379ماشین آالت مزبور در تاریخ . تپرداخت شده اس

ماشین آالت تولید انبـوه خـود را    30/9/1379از تاریخ . باشد نمیاست که قابل فروش  برداشته درریال هزینه 

ریـال   000/000/12سال بوده و ارزش اسـقاط آن   10عمر مفید ماشین آالت  که صورتیدر . آغاز نموده است

  :آن برابر است با  1379برآورد گردد، هزینه استهالك سال 

  ریال 000/750/2) 4  ریال 000/200/2) 3  ریال 000/700/2) 2  ریال 000/625/2) 1

  قائده اقل بهاي تمام شده با قیمت بازار مصداق کدام مفهوم است؟  .11

  قیمت تمام شده واقعی) 2  محافظه کاري) 1

  رجحان محتوي بر شکل) 4  ثبات رویه) 3

ریال اشتباهاً به مبلـغ   000/200چکی به مبلغ . باشد میریال  000/200/1مانده حساب بانک در دفتر شرکت   .12

 000/50ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است و یک فقره حواله ریزي به حسـاب شـرکت بـه مبلـغ      000/20

وجود نداشته باشـد، مانـده    ها حسابایرت دیگري در در صورتی که مغ. شرکت ثبت نشده است دفاتر درریال 

  :واقعی برابر است با 

  ریال 000/430/1) 4  ریال 000/270) 3  ریال 000/250/1) 2  ریال 000/070/1) 1

  ؟یابد میمالی به چه نحو انعکاس  هاي صورتذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در   .13

  ق یافتهدر صورتحساب سود و زیان به عنوان زیان تحق) 1

  ها گذاريو به عنوان کاهنده سرمایه  ترازنامه در) 2

  جاري هاي بدهیدر ترازنامه در قسمت ) 3

  در صورت حساب سود و زیان به عنوان بخشی از هزینه هاي غیرعملیاتی) 4

ریال در اثر آتش سوزي از بـین   000/000/50به مبلغ  1/10/1380کاالي شرکت آلفا در تاریخ  هاي موجودي  .14

 هـاي  صـورت تهیـه   حـال  دررا نبسته و  1379سال  هاي حساببا توجه به اینکه این شرکت هنوز . رفته است

  انعکاس یابد؟ بایست میچگونه  29/12/1379مالی سال مالی منتهی به  هاي صورت دراین مطلب . مالی است

  .گزارش شود 1379ریال زیان ناشی از آتش سوزي در صورتحساب سود و زیان سال  000/000/50) 1

  .مالی افشاء شود هاي صورتهمراه  هاي یادداشتفقط در ) 2

کـاالي شـرکت حـذف شـده و ایـن       هاي موجوديریال از  000/000/50، 1379مالی سال  هاي صورتدر ) 3

  .گزارش شود 1379سود و زیان سال  صورتحساب درمبلغ به عنوان هزینه غیرمترقبه 

  .باشد نمیصحیح  کدام هیچ) 4
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  )1(تشریحی حسابداري میانه  يها پاسخ

  .غلط هستند ها گزینهتمام  .1

    31/6/81صورت مغایرت بانکی 

    مانده حساب بانک در دفاتر شرکت 

500000    

    : شود میاضافه 

  : شود میکسر   180000اشتباه در ثبت 

  200000چک معوقه   140000وصولی 

    320000جمع اضافه 

    : شود میسر ک

    20000کارمزد بانکی 

  300000        افزایش در مانده

  800000      مانده واقعی بانک

  

    

  .نیست) 800000عدد ( ها گزینهدر 

  .صحیح است) 3(گزینه  .2

به روش خط مستقیم 80هزینه استهالك سال  1000000 = 5÷5000000  

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

5000000×
�

�
به روش مجموع سنوات 80هزینه استهالك سال  1000000 =   

  .صحیح است) 1(گزینه  .3

 هزینه استهالك سال اول 500000 = %10×5000000

 هزینه استهالك سال دوم 450000 = %10× (500000 – 5000000)

500000 + 450000 = 950000 

 استهالك انباشته 950000   

 بانک 4000000

50000زبان   

5000000ماشین آالت   
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  .صحیح است) 2(گزینه  .4

  م. مذخیره       

50000  20000  

30000    

     550000×%10 = 55000  

  .صحیح است) 1(گزینه  .5

چنانچه زیان احتمالی را بتوان به صورت یک محدوده برآورد نمـود ولـی نتـوان مبلـغ شخصـی را      : زیان احتمالی

را به عنوان زیان شناسایی نمود و اضـافه آن را در   نظر ردموبهترین کار آنست که کمترین مبلغ محدوده . تعیین کرد

  .مالی افشاء کرد هاي صورتهمراه  هایی یادداشت

5000زیان دعواي حقوقی   

5000بدهی ناشی از دعواي حقوقی   

 ثبت حداقل مبلغ زیان احتمالی

  .صحیح است) 4(گزینه  .6

الـزام بـه   . (اسـت  مکـرر  غیر ها آنادي دارند و وقوع که ماهیت غیرع شود میاقالم غیرمترقبه به رویدادهایی گفته 

، ممنوعیـت شـغلی   )است مستمر غیردر مناطقی که (خسارات طبیعت : رویدادهاي غیرمترقبه) داشتن هر دو ضابطه

از طریق مقررات جدید، مصادره توسط کشور دیگر، سود و یا زیان ناشی از واگذاري تنها سهام عادي یـا زمینـی کـه    

و سود حاصل از تجدیدنظر در  ها بدهیي تحت مالکیت شرکت بوده است، سود و زیان ناشی از تصفیه زیاد هاي مدت

  .غیرقابل وصول هاي بدهی

 هـاي  داراییمواد و کاال و  هاي موجوديدریافتنی،  هاي حسابکاهش یا حذف : رویدادهایی که غیرمترقبه نیستند

زیـان حاصـل از فـروش یـا بالاسـتفاده شـدن امـوال، تعـدیالت          مشهود، سود یا زیان ناشی از تسعیر ارز، سـود یـا   نا

پذیرفتـه شـده حسـابداري و اصـالحات دوره      هاي روشقراردادهاي پیمانکاري، اثر انباشته ناشی از تغییر در اصول و 

  .هاي قبل

  نحوه ارائه اقالم غیرمترقبه در صورت حساب سود و زیان

  aaaaسود قبل از اقالم غیرمترقبه و مالیات 

  )a(قالم غیرمترقبه ـ زیان ناشی از سیل ا

  aaaسود قبل از مالیات 

  )a(مالیات 

  aaسود خالص 
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) نه هر دو ـ لذا اقالم غیرمترقبـه نیسـتند   (هستند  مکرر غیرسود یا زیان حاصل از حوادث که یا غیرمعمول و یا (

قبـه یـا در صـورت سـود و زیـان      اهیـت اقـالم غیرمتر  م) شـوند  میدر محاسبات سود قبل از اقالم غیرمترقبه منظور 

  .گردد میمالی افشاء  هاي صورت هاي یادداشتیا در  شود میمنعکس 

  .صحیح است) 2(گزینه  .7

. است تر ارزاناز موجودي و خریدهاي قدیمی است که در شرایط تورم  LIFOموجودي کاالي پایان دوره در روش 

  )کند میرا تشدید  افزایش و کاهش موجودي کاالي پایان دوره، سود و زیان(

  .باشند میغلط  ها گزینهتمام  .8

  )شود میبلکه از قیمت تمام شده دارایی جدید کسر ( شود نمیمشابه، سود شناسایی  هاي داراییدر معاوضه 

  :باشد نمیمدنظر است که صحیح ) 2(به ظاهر گزینه 

(64 + 8) – (56) = 16 

  .صحیح است) 1(گزینه  .9

هالك سالیانهاست 600000 = 5÷3000000  

600000÷2 = 300000 

  .صحیح است) 4(گزینه  .10

 قیمت تمام شده 122000000 = 2000000 + 15000000 + 5000000 + 100000000

������������������

�
 استهالك سالیانه 11000000 =

11000000×
�

��
 = 2750000 

  .صحیح است) 1(گزینه  .11

  .صحیح است) 1(گزینه  .12

  

  ات بانکیصورت مغایر

    1200000        مانده حساب در دفاتر شرکت

    50000          واریزي:  شود میاضافه 

    )180000(        اشتباه در ثبت: شود میکسر 

    1070000           موجودي واقعی بانک
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  .صحیح است) 2(گزینه  .13

  ترازنامه

  :حقوق صاحبان سهام   :جاري  هاي دارایی

  )×( ها گذاريزیان تحقق نیافته ناشی از ارزیابی سرمایه   ×××                   سرمایه گذاري

    )×(          ها گذاريارزش یابی سرمایه 

    ×××    به ارزش متعارف ها گذاريسرمایه 

 

 .صحیح است) 2(گزینه  .14

 هـاي  صـورت مـده اي بـر   اگر شواهد نشان دهند که شرایط رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه وجود داشته و اثـر ع 

ورشکستگی یک مشتري به فاصله کمـی  : نمونه عنوان به. (مالی دارند، مقادیر موجود در این صورت باید تعدیل شوند

 اسـاس  بـر  تـوان  میبعد از تاریخ ترازنامه به معناي آن است که شواهد این پیشامد در تاریخ ترازنامه وجود داشته لذا 

ولـی اگـر شـواهد     )درا تعیین کر م. منی تجاري را ارزیابی نمود یعنی مبلغ هزینه دریافت هاي حسابآن ارزش جاري 

مـالی   هـاي  صـورت ، نیازي به تعـدیل ارقـام   اند نداشتهنشان دهند که شرایط رویدادهاي پس از تاریخ ترازنامه وجود 

غیرقابل وصـول شـدن یکـی از     :به عنوان نمونه. (و فقط باید این رویدادها را به صورت یادداشت افشاء نمود باشد نمی

 )و از بین رفتن اموال او لرزهدریافتنی از مشتري بر اثر زمین  هاي حساب

 

 

 

 

 




