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  ها شرکتحسابداري 

  سهم در تاریخ انتشار چه نام دارد؟ ارزش هر  .1

  بازرگانی) 4  صفیهت) 3  دفتري) 2  اسمی) 1

 شـرکا چگونه بین  ها بدهیو پرداخت  ها داراییوجه باقی مانده از فروش  سهامی غیر هاي شرکتهنگام انحالل   .2

  ؟شود میتقسیم 

  شرکاحساب برداشت  اساس بر) 2   نسبت تقسیم سود و زیان اساس بر) 1

  مانده حساب سرمایه هر شریک اساس بر) 4   مساوي طور به) 3

  است؟ ها حسابام پیشنهادي جزو کدام طبقه از سود سه  .3

  سرمایه) 4  بدهی جاري) 3  دارایی جاري) 2  درآمد) 1

  ؟شود میدر پایان دوره مالی به چه حسابی بسته » اندوخته عمومی«مانده حساب   .4

  تقسیم سود) 4  سود و زیان انباشته)  3   تراز) 2  سود و زیان) 1

  زیر است؟ هاي حساب ازسهامی جزء کدام طبقه  يها شرکتدر » ها شرکتهام سایر س«   .5

  دارایی) 4  درآمد) 3  سرمایه) 2  بدهی) 1

 صـورت  بـه . (ریالی تأسیس و کلیه سهام پذیره نویسی گردیده است 2000سهم  1000شرکت بهار با سرمایه   .6

  :قسمتی از ثبت مربوط به پذیره نویسی سهام عبارتست از ) نقدي% 20

  1200000تعهد صاحبان سهام بدهکار ) 2  1200000بستانکار تعهد صاحبان سهام ) 1

  800000تعهد صاحبان سهام بستانکار ) 4  800000تعهد صاحبان سهام بدهکار ) 3

  ؟شود میکدام مورد به عنوان هزینه هاي جاري شرکت تضامنی منظور   .7

  شرکاسود تضمین شده سرمایه ) 2  شرکاپاداش ) 1

  شرکات برداش) 4  حقوق مدیریت شرکت) 3

با ورود جواد به عنوان شـریک جدیـد    اند بودهدر سود و زیان سهیم یک و دو  هاي نسباحمد و محمود که به   .8

که در 
�

�
نسبت جدید تقسیم سود و زیان بین سه شـریک بـه چـه    . نمودند توافقکل سود و زیان سهیم باشد  

  ؟باشد میصورت 

احمد ) 1
�

�
محمود  

�

�
جواد 

�

�
د احم) 2  

�

�
محمود  

�

�
جواد 

�

�
  

احمد ) 3
�

�
محمود  

�

�
جواد 

�

�
  2 جواد 4محمود  4احمد ) 4  
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ریال و مانده حساب جاري او در اول دوره  420000جمع منافع شریکی طی یک دوره دریک شرکت تضامنی   .9

وي طـی آن دوره   ايهـ  برداشـت ریال بسـتانکار بـوده اسـت،     150000ریال بدهکار و در پایان دوره  50000

  چقدر بوده است؟

  ریال 370000) 4  32000) 3  270000) 2  ریال 220000) 1

  چیست؟ شرکاتصفیه به یکی از  هنگام درتضامنی شرکت عنوان بستانکار ثبت واگذاري سرقفلی   .10

  حساب تصفیه) 4  حساب سرمایه شریک) 3  حساب صندوق) 2  حساب سرقفلی) 1

  سهامی چیست؟ هاي شرکت درمدیران تصفیه  الزحمه حقاخت ثبت پرد» بدهکار«عنوان   .11

  صورت حساب نهایی) 2  سود و زیان تصفیه) 1

  هزینه هاي عمومی) 4  پرداختنی الزحمه حق) 3

ه التفاوت بـه بسـتانکار کـدامیک از    یشتر از ارزش اسمی فروخته شود ماباگر سهام شرکت سهامی به قیمتی ب  .12

  ؟شود میزیر منظور  هاي حساب

  سهام خزانه) 2  سهام سرمایه) 1

  سهام عادي یا ممتاز) 4  صرف سهام) 3

احمد به   .13
�

�
. شـود  یمـ تعیـین   الیـ ر 600000سـهم سـرقفلی احمـد    . سهم خود وارد شرکت تضامنی گردیـد  

  :سرقفلی عبارتست از 

  ریال 1200000) 4  ریال 480000) 3  ریال 3000000) 2  ریال 120000) 1

زیـر بسـتانکار    هـاي  حسابکدامیک از . گردد میتأمین  نقدي غیرلشرکه به صورت نقدي یا هنگامی که سهم ا  .14

  ؟شود می

  صندوق یا بانک) 2  شرکابرداشت هر یک از ) 1

  شرکاسرمایه هر یک از ) 4  شرکاهر یک از  الزحمه حق) 3

بـه شـکل   . شـد با مـی  10000ریال و مجموع سرمایه شرکایش  30000آن  هاي بدهییک شرکت تضامنی که   .15

  :ریال واگذار شده است، سود و زیان ناشی از تصفیه برابر است با  25000دایره به مبلغ 

  سود ریال 25000) 2  ریال سود 15000) 1

  ریال زیان 5000 )4  زیان ریال 25000) 3

  :سرمایه اهدا شده   .16

  . سهامی است هاي شرکتبخشی از سود ) 1
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  . ی استسهام هاي شرکت هاي بدهیبخشی از ) 2

  . سهامی است هاي شرکتبخشی از حقوق صاحبان ) 3

   3 و 1موارد ) 4

سهامی، مانده حساب سود و زیان انباشته در پایان دوره مـالی بسـته شـده و بـه چـه حسـابی        هاي شرکت در  .17

  ؟شود میمنتقل 

  به حساب سرمایه) 1

  شود نمییک حساب دائمی بوده و بسته ) 2

  به حساب سود و زیان) 3

  شود میبه حساب سود سهام پرداختنی منتقل و بسته  )4

در بـدهکار کـدام یـک از     شـرکا شـرکت تضـامنی توسـط     هـاي  دارایـی استفاده شخصی از وجوه نقد و سـایر    .18

  ؟گردد میزیر ثبت  هاي حساب

  خالصه حساب سود و زیان) 2  شرکاحساب سرمایه ) 1

  حساب برداشت شرکا) 4  شود نمیاصالً ثبت ) 3

  ؟باشد میموسسه  ناویژهسهامی، بیانگر سود  هاي شرکتزیر در  هاي حسابده کدام یک از مان  .19

  حساب تولید) 2  حساب عملکرد) 1

  حساب سود و زیان انباشته) 4  حساب سود و زیان) 3

  ؟شود میتقسیم  شرکابین  نسبتیانحالل شرکت تضامنی، سود و زیان تصفیه به چه  هنگام  .20

  شرکاداشت به نسبت مانده بر) 1

  شرکابه نسبت مسئولیت ) 2

  به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت نامه) 3

  شرکا الزحمه حقبه نسبت ) 4

بنـدي  سـهامی تحـت کـدام سرفصـل طبقـه      هـاي  شرکتبرداري در ترازنامه هاي تأسیس و قبل از بهرههزینه  .21

  ؟شود می

  جاري هاي داراییسرفصل ) 2  ها داراییسرفصل سایر ) 1

  سرفصل هزینه هاي جاري) 4  بلند مدت هاي بدهیسرفصل ) 3
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در ترازنامه پایـان سـال، چگونـه طبقـه      شود میتخصیص داده  ها اندوختهآن قسمت از سود انباشته که جهت   .22

  ؟شود میبندي 

  پرداختنی تحت عنوان اندوخته هاي حسابدر قسمت ) 1

  جاري غیربه عنوان دارایی  ها داراییدر قسمت ) 2

  حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل اندوخته قسمت در )3

  .شود نمیکالً در ترازنامه گزارش ) 4

باشد و شریک قادر بـه تأدیـه   » بدهکار«اگر هنگام انحالل شرکت تضامنی مانده حساب سرمایه به یک شریک   .23

  :بدهی خود نباشد 

  شود میبه عنوان بدهی این شرکت در دفاتر ثبت ) 1

  .گردد میبه نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاي دیگر تقسیم مانده بدهی وي ) 2

  شود میموجب کاهش زیان تصفیه ) 3

  گردد میموجب افزایش حقوق صاحبان سرمایه ) 4

  ؟شود نمیسهامی محسوب  هاي شرکت هاي ویژگیکدام یک از موارد زیر جزء   .24

  مسئولیت محدود سهامداران) 2  تداوم فعالیت) 1

  سهولت تشکیل) 4  ي سرمایه سهولت جمع آور) 3

  کدام یک از جمالت زیر در رابطه تقسیم سود درست نیست؟  .25

  هر نوع تقسیم سود باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد) 1

  .تقسیم سود، به مانده سود انباشته، وضع نقدینگی شرکت و پیشنهاد هیئت مدیره بستگی دارد) 2

  هام نیز تقسیم شوداز محل صرف س تواند میسود ) 3

  .به صورت سود سهمی نیز تقسیم شود تواند میسود ) 4

 شـرکا چگونه بین  ها بدهیو پرداخت  ها دارایی، وجه باقیمانده از فروش سهامی غیر هاي شرکتهنگام انحالل   .26

  ؟شود میتقسیم 

  نسبت تقسیم سود و زیان اساس بر) 2  شریک هرمانده حساب سرمایه  اساس بر) 1

  به طور مساوي) 4  شرکاحساب برداشت  اساس بر) 3

بهرام با   .27
�

�
سـرقفلی  . شود یمریال تعیین  600000سهم سرقفلی بهرام . وارد شرکت تضامنی گردید سهم سود 

  :عبارتست از 

  ریال 1200000) 4   ریال 3000000) 3  ریال 480000) 2  ریال 120000) 1
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زیـر منظـور    هـاي  حسابکدام یک از » ستانکارب« هر از ارزش اسمی بفروش سهام به قیمتی بیشت التفاوت مابه  .28

  : شود می

  جاري سهامداران) 2  سهام سرمایه) 1

  صرف سهام) 4  حقوق صاحبان سهام) 3

  است؟» حساب موقت«، »شریک شرکت تضامنی« هکدام حساب مربوط ب  .29

  سرمایه) 4  برداشت) 3  وام) 2  جاري) 1

بـا سـرمایه هـاي بـه     » رکت تضامنی آذر و بهمنش« 76خالص قابل تقسیم سال ریال سود  250000 مبلغ از  .30

% 20که طبق شرکت نامـه ـ سـود تضـمین شـده بـه میـزان         3 و 2 هاي نسبتو  700000، 500000ترتیب 

، و بقیـه سـود و زیـان تقسـیم     گیـرد  مـی پاداش به آذر تعلـق   ریال 60000سرمایه در سال براي آنان منظور، 

  ؟شود میچقدر » سهم بهمن معاًج«، گردد می

1 (110000  2 (140000  3 (160000  4 (170000  

شـریک جدیـد بـا    » ع«ریال بوده، طبـق توافـق ایشـان،     1500000مبلغ » رکت تضامنی الف وبش«سرمایه   .31

ریال سرمایه گذاري در  900000
�

�
ارتباط، چقـدر سـرقفلی، بایـد     این در، شود میو زیان شرکت سهیم  دسو 

  گردد؟ ثبت ویی شناسا

1 (200000  2 (300000  3 (600000  4 (800000  

آنـان بـه    هاي نسبتبه عنوان شریک جدید، » دي«شرکاي یک شرکت تضامنی، با پذیرفتن » آبان« و» مهر«   .32

ترتیب 
�

�
، 

�

�
و  

�

�
  سهیم بوده است؟» چه نسبت«به  شرکت در» مهر«، »دي«شده، قبل از ورود  

1 (
�

�
  2(    

3

5 
  3 (

�

��
  4 (

�

�
  

ریال سرمایه، بـه طـور مسـاوي در سـود و      6000000که هر کدام با  شرکت تضامنیاز چهار شریک » یکی«   .33

» مبلـغ بـدهکار  «. ریال وجه نقد از شرکت خـارج شـود   4800000با دریافت  گردیده حاضرزیان سهیم بوده، 

  ثبت این رویداد، چقدر است؟

1 (400000  2 (1200000   3 (4800000  4 (6000000  

 500000که مانده سرمایه هاي ایشان به ترتیـب  » رکت تضامنی امید، ایمان، آرامش«پایانی تصفیه  مرحله در  .34

توانایی تأدیـه نـدارد،   » آرام«بوده،  ها سرمایهریال بدهکار و شراکت به نسبت  200000بستانکار و  300000و 

  ؟گیرد میتعلق » غیمان چه مبلا«وجوه نقد به  مانده از

1 (200000  2 (225000  3 (240000   4 (300000  
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برخی عملیات مربوط بـه ورود یـا خـروج شـریک و یـا تبـدیل        ثبت ازحاصل » حساب تجدید ارزیابی« هماند  .35

  ؟شود میبسته » چه حسابی«شرکت تضامنی به سهامی، با 

  سهم الشرکه) 4  ها سرمایه) 3  سرقفلی) 2  ها دارایی) 1

  چیست؟» دریافت گواهینامه هاي موقت و صدور اوراق سهام بابت آن«ثبت » عنوان بدهکار«   .36

  بدهی صاحبان سهام) 2  سرمایه سهام) 1

  سرمایه سهام پذیره نویسی شده) 4  تعهد صاحبان سهم) 3

ـ   2500دو هزار ریالی، که قبالً هر سهم % 8سهم ممتاز  400تعداد   .37 دي چنـد سـهم عـا   « اریال فروخته شـده ب

  همان شرکت در دفاتر، قابل تبدیل است؟» یک هزار ریالی

1 (800  2 (864   3 (1080   4 (1000  

  چیست؟» هاي تأسیسزینهه«ثبت استهالك » عنوان بستانکار«   .38

  سرقفلی) 2   هزینه هاي تأسیس) 1

  ذخیره استهالك هزینه هاي تأسیس) 4   هزینه استهالك هزینه هاي تأسیس) 3

  ؟دهد میرا تحت تأثیر قرار » خالصه سود و زیان«حساب  ،رد زیرثبت کدام مو  .39

  تقسیم سود سهمی بین سهامداران) 1

  منظور نمودن اندوخته براي شرکت) 2

  منظور نمودن مالیات بر درآمد سال جاري شرکت) 3

  تصویب توزیع سود بین سهامداران) 4

 هـر روز  10یال صرف به فروش رسیده، باید در ر 800000براي تعدادي اوراق قرضه یک شرکت سهامی که با   .40

» افزوده«ریال بهره پرداخت گردد، در هر دوره از این بابت، چقدر به مانده حساب هزینه شرکت  200000 بار

  ؟شود می

1 (100000  2 (120000  3 (200000   4 (280000  

ریال بوده که نـامبرده طـی    900000سه نفر به طور مساوي در یک شرکت تضامنی سهیم و سرمایه نفر سوم   .41

وجه نقد از شرکت خارج شده، در این ارتباط، سرمایه هر یـک از شـرکاي دیگـر،     1200000توافق با دریافت 

  ؟یابد می» چقدر کاهش«

1 (100000  2 (150000  3 (450000  4 (600000  

  ؟شود می» کاربده/ حساب تصفیه «در زمان انحالل شرکت تضامنی، » کدام فعالیت زیر«بابت ثبت   .42

  ها داراییفروش ) 2  وصول مطالبات) 1
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  بستن حساب استهالك انباشته) 4  پرداخت هزینه تصفیه) 3

» بسـتانکار «در دفاتر رسـمی شـرکت سـهامی    » چه حسابی«شرکت در شرف تأسیس،  هاي حسابجهت نقل   .43

  ؟گردد می

  جاري بانک) 2  تعهد صاحبان سهام) 1

  سهام پذیره نویسی شده سرمایه) 4  بدهی صاحبان سهام) 3

» ریـال  1200000ریالی جهت خرید مقداري اثاثـه بـه ارزش جـاري     2000سهم  500صدور «بر اثر فعالیت   .44

  ؟یابد می» چقدر افزایش«حقوق صاحبان سهام 

  هیچ) 4  200000) 3  1000000) 2  1200000) 1

  است؟» تبدیل سهام ممتاز به سهام عادي یک شرکت«، مالك ثبت »چه ارزشی«   .45

  ارزش روز سهام ممتاز) 2  ارزش دفتري سهام عادي) 1

  ارزش روز سهام عادي) 4  ارزش دفتري سهام ممتاز) 3

پرداخت ارزش دفتري آن به عنوان عمـل پایـانی تصـفیه شـرکت سـهامی،       ثبت وزمان مطالبه و ابطال سهام   .46

  ؟گردد می» بستانکار/ چه حسابی«

  بانک) 4  سود تصفیه) 3  یاندوخته قانون) 2  سرماي سهام) 1

  است؟ ها شرکت» قالم عادي غیرعملیاتیا«کدام از   .47

  هزینه هاي فروش) 2  فروش) 1

  هزینه مالیات بر درآمد) 4  تغییرات حسابداري) 3

» کدام اقالم زیر«، شامل ها شرکتسهامی نسبت به حق مالی صاحبان سایر  هاي شرکتحقوق صاحبان سهام   .48

  ؟گردد می نیز

  ها اندوخته) 4  سود انباشته) 3  صرف سهام) 2  مایهسر) 1

چـه  «در جریان ثبت عملیات تبدیل شرکت تضامنی بـه شـرکت سـهامی، بـا     » انده حساب تجدید ارزیابیم«   .49

  ؟شود میبسته » حسابی

  سرمایه) 2  سهام) 1

  ارزیابی شده هاي دارایی) 4  شرکت سهامی) 3
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سه ساله را با قرار پرداخت بهره در اول فروردین و آغاز % 24ه ریال اوراق قرض 5000000یک شرکت سهامی   .50

رف یـا کسـر اوراق   صـ «ریال فروخته،  5150000مهر هر سال، به تاریخ اول خرداد در بازار بورس کالً به مبلغ 

  است؟» چقدر«درزمان فروش » قرضه

  450000سر ک) 4  350000صرف ) 3  150000صرف ) 2  50000کسر ) 1

 20000ریال به عالوه پرداخـت کـالً    20000سهم یک شرکت سهامی را به قیمت هر سهم  50 شرکتی تعداد  .51

دهکار بـ «کارگزار بورس با قصد تبدیل آن طی همین دوره به پول نقد، خریـداري کـرده،    العمل حقبابت  ریال

  آن، چیست؟» ثبت

  1000000کوتاه مدت  هاي گذاريسرمایه ) 2  1000000سهام عادي ) 1

  1020000کوتاه مدت  هاي گذاريسرمایه ) 4  1020000ادي سهام ع) 3

ریـال   200000ریال سـهم سـرمایه و    3000000سهام، شرکت تابع ب را که داراي % 75شرکت الف، معادل   .52

  ریال خریداري نموده، سهم سهامداران اقلیت چقدر است؟ 2500000اندوخته بوده، به مبلغ 

1 (800000  2 (750000  3 (700000   4 (625000  

  قانونی است؟ اعتبار فاقدتضامنی،  هاي شرکتکدام یک از مفروضات محیطی حسابداري در   .53

  واحد اندازه گیري) 4  تفکیک شخصیت) 3  تداوم فعالیت) 2  دوره مالی) 1

  دارد؟» چه عنوانی«مربوط به هر یک از شرکاي شرکت تضامنی، » حساب موقت«   .54

  وام) 4  برداشت) 3  جاري) 2  سرمایه) 1

ریال، سود ویژه سـال گذشـته    900000و  800000با سرمایه هاي به ترتیب » رکت تضامنی این و آنش«در   .55

منظـور و بقیـه سـود بـه     % 20 نرخ با شرکاریال بوده و قرار است سود تضمین شده سرمایه  450000شرکت 

چقـدر کمتـر از سـهم آن    بین آنان تقسیم شـود، سـهم ایـن از سـود در مجمـوع       6 و 5 هاي نسبتترتیب با 

  ؟گردد می

1 (40000  2 (30000   3 (20000   4 (10000  

 900000به عنوان شریک جدید بـا  » آذر«ریال بوده،  1200000» رکت تضامنی مهر و آبانش«جمع سرمایه   .56

سرمایه گذاري در شرکت،  ریال
�

�
زد، سهم الشرکه را مالک گردیده، سهم سرقفلی وي که باید به شرکت بپردا 

  چقدر است؟

1 (200000  2 (300000  3 (600000  4 (700000  
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بـدهکار چـه   «، بـه  گـردد  میسهم سودي که در تاریخ خروج یا فوت شریکی به حساب سهم الشرکه او منظور   .57

  ؟شود میبرده » حسابی

  تجدید ارزیابی) 2  سرمایه هاي شرکاي باقیمانده) 1

  تقسیم سود) 4  سرقفلی) 3

ریـال   35000، به طـور دایـر بـه مبلـغ     ها بدهیریال  25000و  ها داراییریال  65000ی با یک شرکت تضامن  .58

  این شرکت، چقدر است؟» ود و زیان ناشی از تصفیهس«واگذار گردیده، 

  30000سود ) 4  30000زیان ) 3  5000سود ) 2  5000زیان ) 1

ایجاد شده در دفـاتر شـرکت   » یحساب شرکت سهام«زمان تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، ماهیت   .59

  است؟» چه حسابی«تضامنی، مشابه با 

  تجدید ارزیابی) 2  پرداختنی هاي حساب) 1

  سرمایه) 4  دریافتنی هاي حساب) 3

ریال محاسـبه و ثبـت ولـی بـرگ      850000یک شرکت سهامی در آخر همان سال  78سال  درآمد برمالیات   .60

» چـه حسـابی  «ریال واصل شده است، کسـري آن در   1100000به مبلغ  79تشخیص مربوط به آن در سال 

  ؟گردد میمنظور 

  پیش پرداخت مالیات) 2  درآمد برهزینه مالیات ) 1

  سود انباشته) 4  مالیات معوق) 3

  دارد؟) در شرکت سهامی(بستگی به صدور اوراق سهام » چه حسابی«افتتاح   .61

  سرمایه سهام) 2  بدهی صاحبان سهام) 1

  سرمایه سهام پذیره نویسی شده) 4  ن سهامتعهد صاحبا) 3

سـال قبـل سـودي اعـالم      2یک هزار ریـالی بـا مزیـت جمـع شـوندگی، از      % 8سهام ممتاز  200براي تعداد   .62

چقـدر  » رزش دفتـري هـر سـهم   ا«ریال در نظر گرفته شده،  1250نگردیده، در ضمن ارزش تصفیه هر سهم 

  است؟

1 (1160  2 (1200  3 (1410  4 (1450  

  است؟» ی تأثیرب«در محاسبه جمع حقوق صاحبان سهام، » کدامین اقالم«   .63

  تعهد صاحبان سهام) 2  کسر سهام) 1

  بدهی صاحبان سهام) 4  زیان انباشته) 3

www.iranarze.ir


  11 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  بدهکار گردد؟ تواند نمی» چه حسابی«سهامی،  هاي شرکتجهت افزایش سرمایه   .64

  انکارانبست) 4  وجوه نقد) 3  سود انباشته) 2  اندوخته قانونی) 1

  است؟» چه عنوانی«سهامی،  هاي شرکتمالیات تکلیفی ویژه   .65

  مالیات سود سهام پرداختنی) 2  مالیات بر درآمد پرداختنی) 1

  هر سه مورد) 4  ) دحقوق و دستمز(مالیات پرداختنی ) 3

 700000 مبلـغ  ،داشـته  م. مذخیره  180000در جریان عملیات تصفیه یک شرکت سهامی، از بدهکاران که   .66

  شرکت چقدر بوده است؟» انده حساب بدهکارانم« ،ریال شده 20000دریافت و زیان تصفیه این عمل 

1 (900000  2 (860000  3 (720000  4 (700000  

  ؟شود میدر ترازنامه، طبقه بندي » چه سرفصلی«هاي صدور اوراق قرضه، تحت هزینه  .67

  دارایی نامشهود) 4  عملیاتیهزینه هاي ) 3  مخارج انتقالی) 2  هزینه مالی) 1

در سود و زیان شریک  3 و 5 و 4یک شرکت تضامنی هستند و به ترتیب به نسبت  شرکاآقایان الف و ب و ج   .68

  سهم آقاي ج از این سود چقدر است؟. باشد میریال  40000سود خالص سال جاري . باشند می

  الری 10000) 4  ریال 16667) 3  ریال 16000) 2  ریال 13333) 1

 هـا  دارایی، با کلیه باشد میریال  10000ریال و سرمایه شرکاي آن  30000یک شرکت تضامنی که بدهی آن   .69

  سود و زیان ناشی از تصفیه چقدر است؟. ریال واگذار شده است 25000خود به مبلغ  هاي بدهیو 

  ریال زیان 15000) 4  ریال سود 15000) 3  ریال زیان 5000) 2  ریال سود 5000) 1

قادر به پرداخت بدهی خـود   شریک واگر هنگام انحالل شرکت تضامنی مانده حساب یک شریک بدهکار باشد   .70

  :نباشد 

  گردد میمانده بدهی وي به عنوان بدهی در دفاتر شرکت در حال تصفیه ) 1

  گردد میموجب کاهش زیان تصفیه ) 2

  گردد میموجب افزایش حقوق صاحبان سهام ) 3

  .باشد نمیموارد فوق درست  از کدام هیچ) 4

  :در نتیجه فروش سهام. ریال به فروش رسیده است 110000ریال به مبلغ  100000سهامی به ارزش اسمی   .71

  .گردد میریال بستانکار  110000سرمایه شرکت به مبلغ ) 1

  .گردد میریال بستانکار  10000و صرف سهام به مبلغ  ریال بستانکار 100000سرمایه شرکت به مبلغ ) 2

  .گردد میریال بدهکار  10000و صرف سهام به مبلغ  ریال بستانکار 100000سرمایه شرکت به مبلغ ) 3

  .گردد میریال بستانکار  10000ریال بستانکار و سرمایه شرکت به مبلغ  100000صرف سهام به مبلغ ) 4
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. باشـد  مـی % 10ال سـهام ممتـاز   ری 200000ریال سهام عادي و  600000سرمایه شرکت سهامی آلفا شامل   .72

سـود   1377و  1376طی سـنوات  . باشد میسهیم % 12 سقف تاسهام ممتاز جمع شونده بوده و در مازاد سود 

ریال توسط مجمع عمومی عادي سـالیانه   130000به مبلغ  1378سود سهام سال . استسهام پرداخت نشده 

  :برابر است با سود متعلق به سهام ممتاز . شرکت به تصویب رسیده است

  ریال 48000) 4  ریال 65200) 3   ریال 64000) 2  ریال 62500) 1

  :سود متعلق به سهامداران عادي برابر است با  فوق سؤالبا استفاده از اطالعات   .73

  ریال 66000) 4  ریال 64800) 3  ریال 67500) 2  ریال 82000) 1

سـهامی تحـت کـدام سرفصـل در      هـاي  شـرکت نده در سود سهام اعالم نشده مربوط به سهام ممتاز جمع شو  .74

  ؟شود میترازنامه منعکس 

  بلند مدت هاي بدهی) 2  جاري هاي بدهی) 1

  کدام هیچ) 4  احتمالی هاي بدهی) 3

  :گردد میشرکت تضامنی پرداخت  شرکااز  یک هرسهم سودي که به صورت نقدي به   .75

  گردد میبه بستانکار حساب تقسیم سود منظور ) 1

  گردد میبدهکار حساب تقسیم سود منظور  به) 2

  گردد میمنظور  شرکابه حساب برداشت ) 3

  کدام هیچ) 4

% 50آن هنگـام پـذیره نویسـی و    % 40کـه   باشـد  مـی ریـال   10000000در شـرف تأسـیس   شرکت سرمایه   .76

ـ   نویسان پذیرهمدیریت شرکت اعالم نموده تا . باقیمانده در مرحله دوم پرداخت شده است ه پرداخـت  نسـبت ب

سهام شـرکت پـذیره نویسـی    % 10که در  نویسان پذیرهاز  یکی ازبه غیر . مانده سرمایه تعهد شده اقدام نمایند

بـدهی شخصـی خاصـی در رابطـه بـا      . اند نمودهکرده است بقیه وجوه مربوطه را به حساب بانک شرکت واریز 

  پرداخت سرمایه تعهد شده چقدر است؟

  کدام هیچ) 4  ریال 300000) 3  600000) 2  ریال 1000000) 1

ریـال   300000ریـال و   100000بـه ترتیـب    هـا  آن، سـرمایه  باشـند  مـی شرکت تضامنی  شرکااحمد و علی   .77

 10000احمـد   شـرکتنامه  اسـاس  بـر . ریال گردیده اسـت  102000شرکت بالغ بر  1379سود سال . باشد می

 شـرکا از  یـک  هرسرمایه به % 8بهره اي معادل . نمایند میریال حقوق از شرکت دریافت  20000ریال و علی 

  کدام یک از عبارات زیر درست است؟. گیرد میتعلق 

  .باشد میریال  74000سهم احمد معادل  79کل سود سال ) 1
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  .باشد میریال  28000سهم علی  79کل سود سال ) 1

  .باشد میریال  28000سهم احمد  79کل سود سال ) 1

  .باشد میریال  34000 سهم علی 79کل سود سال ) 1

  :برابر است با  شود میارزش دفتري سهامی که با صرف فروخته   .78

  ارزش اسمی به عالوه صرف سهام) 2   ارزش متعارف آن) 1

  ارزش اسمی آن) 4   ارزش اسمی منهاي صرف سهام) 3

  ؟گردد نمیحقوق صاحبان سهام منظور  محاسبه درکدام یک از اقالم زیر   .79

  صرف سهام) 2  پرداختنیسود سهام ) 1

  اندوخته قانونی) 4  سود انباشته) 3

ریال و هزینه نصـب و   500000هزینه حمل آن . ریال خریداري شده است 10000000ماشین آالتی به مبلغ   .80

ریال تخفیف نقدي در نظر گرفته است  200000فروشنده مبلغ . ریال گردیده است 1000000 راه اندازي آن

 1000000سـال و ارزش اسـقاط آن    10عمر مفید ماشین آالت . دارد از آن استفاده نماید که خریدار در نظر

  :قیمت تمام شده ماشین آالت برابر است با . ریال برآورد گردیده است

  ریال 10300000) 4  ریال 11300000) 3  ریال 12300000) 2  ریال 12700000) 1

از روش مجمـوع سـنوات جهـت محاسـبه هزینـه اسـتهالك        در صورتی کـه  قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .81

  :ماشین آالت استفاده شود هزینه استهالك سال سوم تقریباً برابر است با 

  ریال 561818) 4  ریال  1352727 )3  ریال 1498182) 2   ریال 1643636) 1

ریـال بـه    200000ریـال بـود بـه مبلـغ      248000ماشین آالتی که بهاي تمام شـده آن   1/2/1378در تاریخ   .82

. سال برآورد گردیـده اسـت   8خریداري شده و عمر مفید آن  1376فروش رسید ماشین آالت در ابتداي سال 

ریـال باشـد، سـود یـا      8000که روش استهالك ماشین آالت خط مستقیم بوده ارزش اسـقاط آن   صورتی در

  :زیان فروش ماشین آالت برابر است با 

  زیان ریال 20000) 4  ریال سود 12000) 3  زیان ریال 48000) 2  ریال سود 14500) 1

 4عمـر مفیـد دارایـی    . ریال خریداري گردید 500000دارایی ثابتی به بهاي تمام شده  1375در ابتداي سال   .83

کدام یک از عبارات زیر در رابطه با استهالك دارایـی ثابـت   . سال و ارزش اسقاط آن صفر برآورد گردیده است

  درست است؟

  .باشد میریال  100000ا استفاده از روش مجموع سنوات هزینه استهالك سال دوم برابر ب) 1

  .باشد میریال  50000با استفاده از روش خط مستقیم هزینه استهالك سال دوم برابر ) 2
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  .باشد میریال  75000هزینه استهالك سال سوم برابر % 15با استفاده از روش نزولی و نرخ ) 3

  .باشد میریال  64000هزینه استهالك سال سوم برابر % 20از روش نزولی و با نرخ با استفاده ) 4

  روش انعکاس سهام خزانه در ترازنامه کدام است؟ ترین متداول  .84

  .شود مینشان داده  ها داراییدر بخش سایر ) 1

جـاري نشـان    هـاي  دارایـی را در کوتاه مدت داشته باشد در بخش  ها آندر صورتی که شرکت قصد فروش ) 2

  شود میداده 

  گردد میدر بخش حقوق صاحبان سهام از مجموع حقوق صاحبان سهام کسر ) 3

  .شود مینشان داده  ها گذاريدر بخش سرمایه ) 4

تصـمیم   شرکا. و به نسبت مساوي در سود و زیان شریک هستند باشند میشرکت تضامنی  شرکااحمد و علی   .85

. باشـد  مـی  ریال 000/300ریال و  000/200به ترتیب  ها آنه حساب سرمایه ماند. اند گرفتهبه انحالل شرکت 

وجه نقد قابل توزیع بـه  . باشد میریال  000/300 ها بدهیو پرداخت  ها داراییوجه نقد باقیمانده بعد از فروش 

  :احمد برابر است با 

  کدام هیچ) 4  ریال 000/300) 3  ریال 000/200) 2  ریال 000/100) 1

در ایـن تـاریخ مانـده حسـاب     . انـد  گرفتهشرکت تضامنی تصمیم به انحالل شرکت  شرکان الف و ب و ج آقایا  .86

ریال شـرکت را   1100000با دریافت مبلغ  اند نمودهتوافق  شرکا. به شرح زیر بوده است شرکاسرمایه و جاري 

  :برابر است با  گیرد میمبلغی که به آقاي الف تعلق . واگذار کنند

  ریال 000/200) 4  ریال 000/240) 3  ریال 000/196) 2  ریال 000/320) 1

  :توسط شرکت ) سهام خزانه(قانون تجارت بازخرید سهام  اساس بر  .87

  بالمانع است) 1

  با مجوز مجمع عمومی صاحبان سهام بالمانع است) 2

  با مجوز هیأت مدیره شرکت بالمانع است) 3

  ممنوع است) 4

  ؟شود میسهام ممتاز به چه نحو منعکس سود سهام معوق متعلق به   .88

  .شود میمالی افشا  هاي صورتهمراه  هاي یادداشتفقط در ) 1

  .شود میجاري گزارش  هاي بدهیجزء ) 2

  شود میبلندمدت گزارش  هاي بدهیجزء  )3

بدهی جاري و مابقی به عنوان بـدهی   عنوان بهطی سال مالی بعد پرداخت شود  رود میبخشی که احتمال ) 4

  لند مدت گزارش شودب
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  15 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

مـالی بـه چـه نحـو مـنعکس       هـاي  صـورت هاي تأسیس و قبل از بهره برداري در بخش مستهلک نشده هزینه  .89

  ؟شود می

  در صورت حساب سود و زیان به عنوان هزینه هاي غیر عملیاتی) 1

  در صورت حساب سود و زیان به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کاالي فروش رفته) 2

  ازنامه به عنوان مخارج انتقالی به دوره هاي مالی بعددر تر) 3

  جاري هاي داراییدر ترازنامه به عنوان ) 4

 یـک  هـر و سـرمایه   باشـند  میشریک  1 و 2و زیان به نسبت  سود درالف و ب یک شرکت تضامنی هستند و   .90

آقاي ج به عنوان شریک جدید وارد شده و در . باشد میریال  600
�

�
و از ایـن   شـود  مـی ن شـریک  سود و زیـا  

  :سرقفلی شرکت تضامنی برابر است با . پردازد میریال  1200بابت مبلغ 

  ریال 2200) 4  ریال 800) 3  ریال 2400) 2  ریال 1200) 1

تولیدي، درآمـد ناشـی از سـپرده گـذاري کوتـاه مـدت جـزء         هاي شرکتدر تهیه صورتحساب سود و زیان در   .91

  ؟شود میبندي کدامیک از اقالم زیر طبقه 

  درآمدهاي عملیاتی) 2  درآمد فروش) 1

  مورد سه هر) 4  درآمدهاي غیرعملیاتی) 3

ریـالی   1000، %10سهم ممتاز جمع شونده  500ریالی و  1000سهم عادي  1000سرمایه شرکت آلفا شامل   .92

. نشـده اسـت  پرداخـت   79و  78 هـاي  سـال سـود  . در سود مشارکت دارند% 12سهام ممتاز تا سقف . باشد می

  سود سهامداران عادي برابر است با . ریال سود را تصویب نموده است 265000پرداخت  80شرکت طی سال 

  ریال 115000) 4  ریال 000/110) 3  ریال 000/100) 2  ریال 155000) 1

  :سود هر سهم ممتاز برابر است با  قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .93

  کدام هیچ) 4  ریال 310 )3  ریال 300) 2  ریال 315) 1

ریـال   000/600ریال و سـود ویـژه سـال قبـل از کسـر مالیـات        000/500مانده حساب سرمایه در اول دوره   .94

در اسفندماه بابت سرمایه گـذاري مجـدد   . ریال برداشت نموده است 000/50صاحب سرمایه ماهیانه . باشد می

مانـده حسـاب    ،باشـد % 10ورتی کـه نـرخ مالیـات    در صـ . ریال به حساب شرکت واریز نموده است 000/110

  :سرمایه در پایان سال برابر است با 

  ریال 000/160/1) 4  ریال 000/610) 3  ریال 000/100/1) 2  ریال 000/550) 1
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  16 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

آنـان   بـین  7و  6و  5شرکت تضامنی هستند و سود و زیان به ترتیـب بـه نسـبت     شرکااحمد و علی و حسن   .95

  :سود سهم علی برابر است با . ریال شده است 000/900ل بالغ بر سود سا. شود میتقسیم 

  ریال 000/600) 4  ریال 000/100) 3  ریال 000/300) 2  ریال 000/450) 1

در تقسـیم سـود و زیـان شـریک      5 و 2و به ترتیـب بـه نسـبت     باشند میشرکت تضامنی  شرکا علی واحمد   .96

  .ریال شده است 000/280ک بالغ بر شرکت تضامنی احمد و شری 1380سود سال . هستند

  ریال 000/800سود سهم احمد برابر است با ) 2  ریال 000/000/2سود سهم علی برابر است با ) 1

  ریال 000/80سود سهم احمد برابر است با ) 4  ریال 000/800سود سهم علی برابر است با ) 3
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  17 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  ها شرکتتشریحی حسابداري  يها پاسخ

  .صحیح است) 1(پاسخ  .1

  .باشد میسهام در زمان انتشار ارزش اسمی بیانگر ارزش 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .2

و یا وصول مطالبات وجوه نقد به اندازه مبلغ حاصـل دریافـت شـده     ها داراییاز  یک هردر این روش به هنگام فروش 

م و به اندازه تفاوت این دو رقـ  شود میارزش دفتري بستانکار  اساس بربدهکار و دارایی فروخته شده و یا وصول شده 

 .شود میحساب سود و زیان ناشی از تصفیه بدهکار و یا بستانکار 

 .صحیح است) 3(پاسخ  .3

  .صحیح است) 2(پاسخ  .4

 .شود میو با تراز اختتامیه بسته  باشد میاندوخته عمومی به عنوان یک حساب دائمی 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .5

 .باشد میرکت مذکور ش هاي داراییسهامی جزء  هاي شرکتدر  ها شرکتسهام سایر 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .6

(2000×1000) %40 = 800000 

 حساب صندوق  800000

60%   حساب تعهد  1200000    

 سهام پذیره نویسی شده 2000000 

  

  .صحیح است) 3(پاسخ  .7

و در  گردد میحقوق مدیریت شرکت مانند بقیه هزینه هاي حقوق آن جزء هزینه هاي جاري شرکت تضامنی منظور 

 باشـد  میجزو تقسیم سود  شرکاو سود تضمین شده سرمایه  شرکاپاداش «. شود میصورت سود و زیان شرکت نایان 

  »باشد می شرکاحساب سرمایه  اساس بر) شرکاحساب برداشت ) (4(و گزینه 

 

 .صحیح است) 2(پاسخ  .8

⇒ �
⇒

�

�
×

�

�
=

�

��
=

�

�
سهم احمد 

⇒
�

�
×

�

�
=

�

��
=

�

�
مودمح  سهم 

�  

 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .9
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  18 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

370000  =50000 – 420000  

220000  =150000 – 370000  

  برداشت

  

  

  .صحیح است) 3(پاسخ  .10

  شرکافیه به یکی از عنوان بستانکار ثبت واگذاري سرقفلی شریک تضامنی هنگام تص=  حساب سرمایه شرکت

  .صحیح است) 1(پاسخ  .11

 »سود و زیان تصفیه«

  .صحیح است) 3(پاسخ  .12

 »گردد میمسلماً به بستانکار صرف سهام منظور «

  .صحیح است) 2(پاسخ  .13

با توجه به اینکه احمد با 
�

�
 دباشـ  مـی ریـال   600000سهم سود وارد شرکت تضامنی شده و مبلغ سهم سـرقفلی وي   

  .ضرب کرده تا سرقفلی شرکت معلوم گردد 5پس این مبلغ را در 

600000×5 = 3000000 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .14

  .گذارد میتأثیر  شرکااز  یک هربر سرمایه  نقدي غیرسهم الشرکه به صورت نقدي و 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .15

  30000+  10000=  40000    شرکت هاي داراییکل       

  30000    رکتش هاي بدهی      

  10000   شرکت هاي داراییخالص       

سـود عایـد    ریـال  15000: ریال فروخته شده پـس  25000شرکت مبلغ  هاي داراییریال خالص  10000 مبلغ از

  .شود میشرکت 

25000 – 10000 = 15000 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .16

  »ی استسهام هاي شرکترمایه اهدا شده به شرکت بخشی از حقوق صاحبان سهام س«

  .صحیح است) 2(پاسخ  .17

  شرکاجاري 

50000  420000  

220000  370000  

مانده پایان  150000  

  دوره
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  19 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

و آن نیـز یـک حسـاب ترازنامـه اي      باشد میسهامی، حساب سود و زیان جزء حقوق صاحبان سهام  هاي شرکتدر «

بلکه مانده نهایی آن از سـال گذشـته بـه سـال بعـد       شوند نمیترازنامه اي بسته  هاي حساباست و با توجه به اینکه 

 )شود نمییک حساب دائمی است و بسته ( باشد میو یک حساب دائمی  گردد میمنتقل 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .18

توسط ) نقدي غیردر واقع هرگونه برداشت چه نقدي و چه (شرکت  هاي داراییاستفاده شخصی از وجوه نقد و سایر «

 .گردد میثبت  شرکادر حساب برداشت  شرکا

  .صحیح است) 1(پاسخ  .19

 ».آید میاز حساب عملکرد به دست نوع شرکتی  هر در ویژهناسود «

  .صحیح است) 3( پاسخ .20

  »به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت نامه«

در ایـن  . یکی از اسنادي است که در هنگام ثبت شرکت باید به تقاضانامه ثبت شـرکت الصـاق گـردد    نامه شرکت

در  شـرکا که یکـی از مـوارد آن توافقـات     اشدب میمورد  15که معموالً سال  گردد میذکر  شرکاتوافقات  نامه شرکت

 .باشد میمورد انحالل شرکت و تقسیم سود و زیان در زمان مذکور 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .21

  ».گردد میدرج  هاي داراییدر سر فصل سایر «

ر کـه د  باشـد  مـی مشـهود   البته هزینه هاي قبل از تأسیس و هزینه هاي قبل از بهره بـرداري، نـوعی دارایـی نـا    

 .شود میبهره برداري شرکت مستهلک  هاي سال

  .صحیح است) 3(پاسخ  .22

  »گردد میدر ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل اندوخته به شکل مجزا ثبت «

  .صحیح است) 2(پاسخ  .23

ه بـدهی خـود   اگر هنگام انحالل شرکت تضامنی مانده حساب سرمایه یک شریک بدهکار باشد و شریکی قادر به تأدی

 .گردد مینباشد، مانده بدهی وي به نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاي دیگر تقسیم 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .24

شرکتی است که براي امور تجاري تشـکیل و سـرمایه آن بـه سـهام تقسـیم شـده و مسـئولیات        : سهامی هاي شرکت

  »است ها آنصاحبان سهام محدود به سهام 

 »باشد میتضامنی  هاي شرکت هاي ویژگیشکیل جزء سهولت در ت«: نکته

  .صحیح است) 3(پاسخ  .25

 »از آن استفاده نمود توان نمیو به عنوان سود  باشد میصرف سهام ناشی از افزایش قیمت سهام در بازار «
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  20 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 1(پاسخ  .26

  »مانده حساب سرمایه هر شریک اساس بر«

 »طبق آن نیز عمل کرد توان می شرکاده بین در صورت توافقات قبل انجام ش: نکته 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .27

�و با  باشد میریال  600000با توجه به اینکه سهم سرقفلی 

�
  :سهم وارد شرکت شده است در نتیجه 

 سرقفلی کل شرکت 3000000 = 5×600000

  .صحیح است) 4(پاسخ  .28

ر از مبلغ اصلی سهام باشد تفاوت را صرف سهام گوینـد و عکـس   هرگاه مبلغ فروش سهام در بازار بیشت: صرف سهام 

 .نامند میآن را کسر سهم 

  .صحیح است) 3( پاسخ .29

در ) به هر دلیـل (مجاز به برداشت وجوهی از شرکت باشند  شرکاممکن است  نامه شرکتدر بعضی موارد طبق مفاد 

بدهکار کردن حساب سـرمایه از بابـت ایـن    . (ددجدا به عنوان حساب برداشت ذکر گر حسابی درصورت این برداشت 

 شرکابرداشت به اساس امکان پذیر نیست و معموالً در موارد کاهش سرمایه و یا برکناري یک شریک حساب سرمایه 

 )گردد میبدهکار 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .30

⟶ سهم بهمن از زیان  50000×
�

�
 = 30000 

⟶ سهم آذر از زیان  50000×
�

�
 = 20000 

 140000 سود تضمین شده بهمن
شرکت بهمن بدون پاداش
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�  30000⟶  سهم بهمن از زیان 

⟶  جمع سهم بهمن 110000 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .31

� ⟶سهم شریک جدید (
�
  )سرمایه گذاري شریک جدید ⟶900000(و )  

⇒ 900000 × 3 = 2700000  کل ارزش دارایی هاي شرکت       

⇒  2700000 – 1500000 = 1200000 ⇒  

.مقدار سرقفلی که باید شناسایی شود     300000 = 900000 – 1200000  

  .صحیح است) 2(پاسخ  .32

سهم مهر و آبان قبل از ورود شریک جدید بـه نسـبت صـورت کسـر درج شـده در صـورت مسـئله از شـرکت سـهم          

مهر. (اند برده می
�

�
  (⟶ 5  =3  +2  

  .صحیح است) 4(پاسخ  .33
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 »باشد میریال یعنی دقیقاً کل مبلغ سهم شریک خارج شده  6000000این رویداد  مبلغ بدهکار ثبت«

  .صحیح است) 2(پاسخ  .34

⟶ حساب صندوق در پایان مرحله تصفیه  500000 + 300000 – 200000 = 600000 

⟶مبلغ بستانکار  300000 + 500000 = 800000⟶  

⟵ مبلغ بدهکار شرکت آرام  200000×
������

������
 حساب سرمایه امید   125000 = 

⟵ مبلغ بدهکار شرکت آرام  200000×
������

������
 حساب سرمایه ایمان     75000 = 

  سرمایه ایمان    سرمایه امید    سرمایه آرام

  200000    500000    300000  

200000    125000    750000    

      375000    225000  

  375000   حساب سرمایه امید

  225000  نحساب سرمایه ایما

  600000    صندوق

  .صحیح است) 3(پاسخ  .35

 باشـد  می، زیرا متعلق به سرمایه گذاران شرکت شود میمانده حساب تجدید ارزیابی به حساب سرمایه شرکت بسته «

  »است شرکاو جزء سرمایه آن 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .36

 »سرمایه سهام پذیره نویسی شده«

  .صحیح است) 1(پاسخ  .37

400×2000= 800000 

800000÷  سهم قابل تبدیل 800 = 1000

  .صحیح است) 3(پاسخ  .38

 »هزینه استهالك هزینه هاي تأسیس«

  .صحیح است) 3(پاسخ  .39

و باید جداگانه به عنوان یکی از اقالم هزینه در حسـاب سـود و    باشد میمالیات بر درآمد مانند سایر مخارج شرکت «

  »زیان منظور گردد

و پرداخـت آن را نـوعی    نماینـد  میتوزیع و تقسیم سود تلقی  عنوان بهر از حسابداران مالیات را برخی دیگ: نکته 

ایـن   طبـق  بر» استوار است ها شرکت، این منطق بر پایه شریک بودن ضمنی دولت در دانند میتقسیم سود به دولت 

 .باشد میاز مالیات معاف  و در صورت احراز زیان شرکت باشد میقانون پرداخت مالیات منوط به وجود سود 

www.iranarze.ir


  22 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 2(پاسخ  .40

800000÷ 1000 = 800  

  200000 – 80000 = 120000⟶ .گردد یمبه هزینه بهره اضافه  الیر 120000در هر دوره    

700000⟶  سرمایه گذاري مهران 

⇒  جمع سرمایه اضافه شده به شرکت  

شرکاي قدیم از خالص ارزش ویژه سهم 300000   

  

  پس از ورود شریک جدید اه دارایی

⇒  700000 + 300000 = 1000000 ⟶  مبلغ افزایش سرمایه 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .41

  وجه نقد دریافتی شریک خارج شده 1200000 – 900000=  300000

و باید به طور مسـاوي سـهم    باشند مینفر  2دیگر پرداخت کنند و چون  هاي ریال را باید شریک 300000مبلغ 

  .گردد می ها آنریال از سرمایه کل  150000ند پس مبلغ داشته باش

  .صحیح است) 3(پاسخ  .42

و بـا   شـود  مـی و احکام با ماهیت هزینه به حسـاب تصـفیه بـدهکار     باشد میحساب تصفیه مانده حساب سود و زیان 

 .شود میماهیت درآمد بستانکار 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .43

 »سرمایه پذیره نویسی شده«

  .صحیح است) 1( پاسخ .44

 1200000 = حساب اثاثیه

حساب سهام عادي = 500 × 2000 = 1000000

صرف سهام = 500 × 2000 = 1000000   
 ⟶   این دو هر کدام جزء حقوق صاحبان سهام می باشد

  .صحیح است) 3(پاسخ  .45

  »ارزش دفتري سهام ممتاز«

  .صحیح است) 4(پاسخ  .46

 .گردد میجتاً حساب بانک بستانکار چون صحبت از پرداخت ارزش دفتري شده نتی

  .صحیح است) 4(پاسخ  .47

و داراي ماهیـت   باشـد  نمـی جزء عملیات شرکت  نمایند میبه صورت سالیانه پرداخت  ها مالیات بر درآمد که شرکت

 .باشد میعادي نیز 
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .48

 غیـر  هـاي  شـرکت . شـود  مـی نـدي  سهامی طبقـه ب  هاي شرکتحساب صرف سهام در قسمت حقوق صاحبان سهام 

 .دناین نوع حساب را ندار سهامی

  .صحیح است) 2(پاسخ  .49

تضامنی است که در پایان عملیات مانده ایـن حسـاب    شرکت درسرمایه گذاران  ،حساب تجدید ارزیابی جزء سرمایه

 .گردد میمنتقل  شرکابه حساب سرمایه 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .50

 سود سالیانه   1200000 = %24×5000000

1200000×
�

��
 = 200000 

از زمان پرداخت بهره در فروردین ماه گذشته باید ایـن مبلـغ    ماه 2با توجه به اینکه در خرداد سهام فروخته شده و  

  .محاسبه گردد

  5150000        صندوق

  50000      کسر اوراق قرضه

  200000        درآمد بهره 

  5000000    سرمایه گذاري در اوراق قرضه

  .صحیح است) 4(پاسخ  .51

»1020000کوتاه مدت  هاي گذاريسرمایه «  

  .آید میکارگر را باید با مبلغ خرید سهامم جمع زد زیرا جزء بهاي خرید سهام به حساب  العمل حق

50×20000 = 1000000 

کارگزار العمل حقمجموع قیمت سهام بعالوه     1020000 = 20000 + 1000000  

  .ستصحیح ا) 1(پاسخ  .52

 3000000 = سهام سرمایه

 200000 = اندوخته

 جمع حقوق صاحبان سهام     3200000 =200000 + 3000000

3200000×  سهم سهام متعلق به اقلیت     800000 = (%75-1)

ریـال   800000کل حقوق صاحبان سهام شرکت را خریـداري کـرده پـس سـهام اقلیـت      % 75چون شرکت الف 

  .باشد می

  .ح استصحی) 3(پاسخ  .53

 .تضامنی فاقد اعتبار قانونی است هاي شرکتتفکیک شخصیت از مفروضات محیطی حسابداري در 
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .54

 .دارد» جاري«حساب موقت مربوط به هر یک از شرکاي شرکت تضامنی 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .55

  مانده    آن    این  

  340000    180000    160000  سود تضمین شده

  110000    60000    50000  امسود سه

  210000    240000    450000  

 

⇒ تفاوت  230000 – 210000 = 30000 

  

  .صحیح است) 1(پاسخ  .56

  

  

 

 

 ارزش سرقفلی     600000 = (900000 + 1200000) – 270000

600000×
�

�
 سهم سرقفلی پرداختی متوسط شریک جدید  200000 = 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .57

 .شود میبه بدهکار حساب تقسیم سود برده 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .58

شرکت هاي داراییخالص ارزش   ⇒  65000 – 25000 = 40000 

⇒ زیان ناشی از تصفیه  40000 – 35000 = 5000 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .59

  .هیت حساب شرکت سهامی ایجاد شده در دفاتر شرکت تضامنی مشابه با حساب سرمایه استما

  .صحیح است) 3(پاسخ  .60

 .گردد میکسري آن در حساب مالیات معوق منظور 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .61

 .دارد) در شرکت سهامی(افتتاح حساب سرمایه سهام بستگی به صدور اوراق سهام 

  .ستصحیح ا) 3(پاسخ  .62

  900000  سرمایه گذاري شریک جدید

  قسمت از سود

  ها داراییجمع خالص ارزش 
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⇒ ارزش دفتري  1250 + 1000×%8×2 = 1410 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .63

  .بدهی صاحبان سهام در محاسبه جمع حقوق صاحبان سهام بی تأثیر است

  .صحیح است) 4(پاسخ  .64

 .بدهکار گردد تواند نمیسهامی حساب بستانکاران  هاي شرکتجهت افزایش سرمایه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .65

  ات بر درآمد پرداختیـ مالی1          

  .است ـ مالیات سود سهام پرداختی2 سهامی هاي شرکتمالیات تکلیفی ویژه 

 )حقوق و دستمزد(ـ مالیات پرداختنی 3          

  .صحیح است) 1(پاسخ  .66

  700000      وجه نقد

  180000      م. م. ذ

    20000      زیان تصفیه

 100000      بدهکاران

  .صحیح است) 2(پاسخ  .67

 .شود میور اوراق قرضه تحت مخارج انتقالی در ترازنامه طبقه بندي هاي صدهزینه

  .صحیح است) 4(گزینه  .68

الف+ ب + ج = سهم کل   

4 + 5 + 3 = 12 
 

 = سهم سود الف ⇒
�

��
 

 = سهم سود ب ⇒
�

��
    ⇒  40000×

�

��
 = 10000 

 = سهم سود ج ⇒
�

��
 

  .صحیح است) 4(گزینه  .69

  .ریال بوده است 40000شرکت  هاي دارائیبا توجه به اینکه 

سرمایه+  ها بدهی=  ها دارایی  

10000 + 30000 = 40000 

  .شود نمیلحاظ  ها بدهیو  آید میشرکت به دست  هاي داراییو سود و زیان تصفیه تنها از حاصل فروش 

  40000 – 25000=  15000                 :بنابراین 
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شـرکت پرداخـت خواهـد     هاي بدهی ها داراییه باقیمانده حاصل از فروش از وجو نهایت درالبته باید توجه داشت 

شـرکت محاسـبه    هـاي  دارایـی زیان تصفیه از فـروش   یاولی سود  گردد میتعیین  شرکااز  یک هرشد و سود و زیان 

  .گردد می

  . صحیح است) 4(گزینه  .70

 در توانـد  نمـی د و مانـده بـدهی شـریک    باید بسـته شـو   ها حسابصحیح نیست چرا که با عملیات تصفیه ) 1(گزینه 

نیز صحیح نیست چرا که ممکن است تصفیه سود داشته باشـد نـه زیـان در ضـمن در     ) 2(گزینه . باقی بماند حساب

 هـاي  شـرکت در . باشـد  نمینیز صحیح ) 3(گزینه . صورتی که تصفیه زیان داشته باشد باعث کاهش زیان نخواهد شد

  .که باید توافق شود شود مینتواند بدهی خود را بپردازد به سه شکل عمل  از تصفیه شریکی بعد اگرتضامنی 

  .شود میدیگر تقسیم  شرکاـ به نسبت سرمایه اولیه بدهی بین 1

  .شود میدیگر تقسیم  شرکاـ به نسبت مساوي بدهی بین 2

 .شود میدیگر تقسیم  شرکاـ به نسبت سهم سود و زیان بدهی بین 3

  .صحیح است) 3(گزینه  .71

  .صورت خواهد پذیرفت ها حسابدر این حالت ثبت زیر و  

  110000نقد بانک 

  100000سرمایه سهام       

 10000صرف سهام       

  .صحیح است) 1(گزینه  .72

  امتیاز سوم            600000سرمایه سهام عادي 

  مشارکت در سود% 12ـ جمع شونده ـ % 10            200000سهام ممتاز 

  .خت نشده استسود پردا 77و  76 هاي سال

    ریال 130000  78سود سال 

  130000 – 60000=  70000 مشارکتسود قابل   200000×%10=  20000   76سود سال 

  600000×%10=  60000سود سهم سهام عادي   20000  77سال  سود

  70000 – 60000=  10000سود قابل مشارکت   78سود سال 

  600000+  200000=  800000سرمایه  کل  60000  سود سهم ممتاز بدون مشارکت

  :سود مشارکت سهام ممتاز   سود مشارکت

           
������

������
× 10000= 2500  

 

  .صحیح است) 2(گزینه  .73

  با توجه به توضیحات مسئله قبل
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 سود سهام عادي 60000

 مابقی سود پس از مشارکت سهام ممتاز  7500

67500  

  .صحیح است) 3(ینه گز .74

جاري است اما سود سهام ممتاز جمـع شـونده    هاي بدهیباید توجه داشت پس از تصویب سود سهام پرداختنی جزء 

 هـاي  بـدهی مـالی بـه عنـوان     هاي صورتهمراه  هاي یادداشتو از طریق  شود میبه عنوان سودهاي معوق شناسایی 

پرداخت سود سهام ممتـاز تـا زمـان تصـویب و اعـالم آن وجـود        چرا که هیچ تعهد قانونی به شود میاحتمالی افشاء 

  .ندارد

  .صحیح است) 2(گزینه  .75

  .یابد میبه حساب تقسیم سود انتقال  1تضامنی سود حاصل از حساب سود و زیان با ثبت  هاي شرکتدر 

  ××حساب سود و زیان ) 1

  ××حساب تقسیم سود        

 شـرکا حسـاب جـاري    واقـع  در ردیپـذ  یمـ یعنی زیر صـورت   2ثبت  شود یمتقسیم  شرکاو زمانی که سود بین  

  .شود یمو با این ثبت حساب تقسیم سود بسته  باشد یم ها آنحساب سرمایه 

  ××حساب تقسیم سود

 ×× شرکاحساب جاري         

  .صحیح است) 2(گزینه  .76

نفر یکمبلغ سهم                   1000000 = %10×10000000  

 مبلغ سهمی که در زمان پذیره نویسی سهام پرداخت شده است    400000 = %40×1000000

 بدهی سهام دارد                       600000 = 400000 – 1000000

  . سرمایه زمان پذیره نویسی دریافت شده است% 40باید توجه داشت 

رمایه تعهـد شـده   از کـل سـ  % 10در مرحله دوم درخواست شده است که سهام دار پرداخـت نکـرده اسـت    % 50

سـرمایه  % 10باقیمانده است که ممکن است در یک مرحله یا چند مرحله دیگر اخذ شود ولیکن فرد سهامداري کـه  

  .را دارد مرحله دوم به بعد را پرداخت نکرده است

 

  .صحیح است) 3(گزینه  .77

  102000  79سود سال 

  300000  10000 سرمایه
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�سود 

�
  

40000×
�

�
 = 10000 

40000×
�

�
 = 30000 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  علی        احمد                         

  20000            10000حقوق                   

  24000             8000بهره سرمایه         8%

  30000           10000سود                      

                           28000           74000  

  

  .صحیح است) 2(گزینه  .78

 و منهاي کسر سهام ارزش دفتري سهام برابر است با ارزش اسمی سهام به عالوه صرف

  .صحیح است) 1(گزینه  .79

 .و در بخش حقوق صاحبان سهام گزارش نخواهد شد باشد می ها بدهیسود سهام پرداختنی به عنوان یکی از 

  .صحیح است) 3(گزینه  .80

زمان  با توجه به اینکه قیمت تمام شده ماشین آالت و تجهیزات شامل هزینه هاي عادي و متعارفی خواهد بود که تا

نشـان داده شـود بـراي     ها حساب و از طرفی باید دارایی ثابت به قیمت نقدي در شوند مینصب و راه اندازي متحمل 

  .شود میمحاسبه قیمت تمام شده به صورت زیر عمل 

 قیمت خرید     10000000

 هزینه حمل   500000

.باشد میتعارف هزینه نصب و راه اندازي با توجه به اینکه که عادي و م    1000000  

  تقسیم سود  

  102000  10000  حقوق احمد

    20000  حقوق علی

    8000  بهره سرمایه احمد

    24000  بهره سرمایه علی

  40000  30000  سود علی

    10000  سود احمد
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شود میتخفیف نقدي که استفاده   (200000)  

 قیمت تمام شده ماشین آالت   11300000

  .باید توجه داشت ارزش اسقاط ارتباطی به قیمت تمام شده نخواهد داشت

  .صحیح است) 2(گزینه  .81

  .شدبراي محاسبه هزینه استهالك به روش مجموع سنوات از فرمول زیر استفاده خواهد 

قیمت تمام شده -ارزش اسقاط   

( C - S   )   ×   
هاي سال باقی مانده عمر مفید

مجموع سنوات
 

  :بنابراین 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 55   

(11300000 – 1000000) ×
�

��
≈   1/498/182 

  .صحیح است) 1(گزینه  .82

بنـابراین بـا   . ایی فوق ابتدا باید استهالك انباشته را تا تاریخ فروش محاسبه کردبراي محاسبه سود و زیان فروش دار

  .شود میتوجه به اطالعات مسئله به صورت زیر عمل 

= هزینه استهالك ساالنه   
عمر مفید

ارزش اسقاط�شده تمام شده
  بهاي تمام شده=  248000     

  76خرید ابتداي سال      

�����������=  30000هزینه استهالك ساالنه   

�
  فروش=  200000     

  1/2/78تاریخ فروش      

×=  2500       78 هزینه یک ماه  
�

��
  عمر مفید=  8     30000

  ارزش اسقاط=  8000    استهالك انباشته   

  روش استهالك خط مستقیم    30000    76سال 

    30000   77سال 

    2500   78سال 

              62500     

  .پذیرد میصورت  ها حساببنابراین بابت فروش ثبت زیر در 

  200000بانک / نقد 

  62500  استهالك انباشته

  248000بهاي تمام شده دارایی       

  14500سود فروش دارایی       

  .صحیح است) 4(گزینه  .83
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  .یمنمای میرا امتحان  ها گزینهاز  یک هرابتدا با وجود اطالعات مسئله درستی 

  c = 500000قیمت تمام شده   1+  2+  3+  4=  10مجموع سنوات 

 n=4 عمر مفید 

150000  =×
3

10
 s = 0 ارزش اسقاط  500000

  .باشد نمیصحیح ) 1(هزینه سال سوم به روش مجموع سنوات، بنابراین گزینه 

⇒=  125000به روش خط مسـتقیم  هزینه استهالك ساالنه 
50000

4
هزینـه اسـتهالك بـه روش خـط مسـتقیم       

���

�
 .باشد ینمنیز صحیح ) 2(بنابراین گزینه  =

  )استهالك انباشته یا قیمت تمام شده(×نرخ استهالك= هزینه استهالك به روش نزولی  

  .تریال اس 75000برابر % 15چون هزینه استهالك سال اول به روش نزولی 

(500000 – 0) × %15 = 75000 

  .باشد ینمنیز صحیح ) 3(بنابراین سال سوم هزینه استهالك باید کمتر شود بنابراین گزینه 

 100000 =20%× (0- 500000)  %20هزینه سال اول به نرخ 

 80000 =20%× (100000- 500000)  %20هزینه سال دوم به نرخ 

 64000 =20%× (180000- 500000)  %20هزینه سال سوم به نرخ 

1)��براي افزایش سرعت محاسبه در روش نزولی از فرمول  −   :نمود یعنی توان استفاده مینیز  ���(�

500000×%20× (1 − %20)  2 ⇒  100000× (0/64) = 64000 

  .صحیح است) 3(گزینه  .84

  .هم مرسوم و متداول است) 2(این تست اشکال دارد زیرا گزینه 

2 + 3 = 5 

  .صحیح است) 4(گزینه  .85

300000×
�

�
 سهم احمد  120000 = 

300000×
�

�
 سهم علی  120000 = 

  .صحیح است) 4(گزینه  .86

60000) الف(سرمایه   

 جاري (الف) 60000

100000) ب(سرمایه   

 جاري (ب) 100000

120000) ج(سرمایه   

 جاري (ج) 120000
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  .صحیح است) 1(گزینه  .87

  )در قانون تجارت جهان یا ایران؟. (این تست اشکال دارد. ممنوع استدر قانون تجارت ایران 

  .صحیح است) 1(گزینه  .88

 )ثبتی ندارد( شود نمیشرکت محسوب  هاي بدهیسود سهام معوق ممتاز، جزء 

  .صحیح است) 3(گزینه  .89

گـزاري مجمـع مؤسـس،    از قبیل تهیه و تنظیم اساسنامه، هزینـه حقـوقی، هزینـه بر    هایی هزینههاي تأسیس هزینه

اصـل  «با توجـه بـه   . هزینه هاي چاپ و صدور گواهینامه هاي موقت سهام، هزینه هاي ثبتی، آگهی در روزنامه است

با سرفصل مخـارج  (به عنوان دارایی نامشهود، تحت عنوان تأسیس  شوند نمیجزء هزینه هاي دوره محسوب » تطابق

پایان هرسال قسمتی از آن بـه عنـوان هزینـه دوره جـاري بـه حسـاب        در. شوند میدر ترازنامه طبقه بندي ) انتقالی

  .آید می

  .صحیح است) 1(گزینه  .90

�

�
� = 1200 ⇒ � = 3600   

 سرقفلی = (1200 + 600 + 600) – 3600

 سرقفلی = 1200 – 3600

 .صحیح است) 3(گزینه  .91

  .صحیح است) 3(گزینه  .92

 سهام عادي  %10سهام ممتاز 

   500×%10×2=  100000  79و  78سود معوق 

×1000  500×1000×%10=  50000         80سود سال  1000×%10 = 100000 

 1000 ـــــــــ  5000سود مشارکت 

155000                  110000 

  )500000×%12(سود مشارکت دریافت کند  تواند می 60000یعنی اگر سود داشته باشد تا  12/0تا سقف 

10 + 5 = 15 

15000×
5

15
 سود مشارکت ممتاز 5000 = 

1500×
10

15
 سود مشارکت عادي 10000 = 

  .صحیح است) 3(گزینه  .93

155000÷ 500 = 310 
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  32 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

  .صحیح است) 1(گزینه  .94

  سرمایه                              

  مانده اول دوره 500000  600000برداشت 

  سود ویژه 540000  

  سرمایه گذاري مجدد 110000  

  550000  

 

 مالیات  60000 = %10×600000

 سود ویژه پس از کسر مالیات 540000 = 60000 – 600000

50000×  برداشت  600000 = 12

  .صحیح است) 2(گزینه  .95

5 + 6 + 7 = 18 

900000×
�

��
 = 300000 

  .صحیح است) 4(گزینه  .96

2 + 5 = 7 

280000×
�

�
  سود سهم احمد 80000 = 

280000×
�

�
  سود سهم علی 200000 = 
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