
  مقدمه

درس حسابداری یکی از مواد مهم در آزمون جامعه حسابداران رسمی، کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته حسابداری 

طور مناسب پوشش دهد،  است. با توجه به عدم وجود یک منبع جامع درسی و تستی که استانداردهای حسابداری را به

اند تا از این طریق موفقیت آنان   طالب از کتب مختلف بودهمتقاضیان آزمون درس حسابداری همواره به دنبال منابع و م

شود. بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی، کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تضمین در آزمون جامعه حسابداران رسمی، رتبه

قبیل: از  ای مختلف  روی شماست حاصل تجربیات ارزشمند مؤلفان در تدریس درس حسابداری در مجامع حرفه  کتابی که پیش

به جامعه حسابداران رسمی، انجمن حسابداران خبره، سازمان حسابرسی و... است و با ارایه نکات استانداردهای حسابداری 

متقاضیان کم و کاستی است که به راحتی توان پاسخ به نیازهای  های مرتبط با استانداردهای حسابداری منبع بی  همراه تست

رشته  بندی کارکنان مؤسسات حسابرسی، کنکور کارشناسی ارشد و دکتری ران رسمی، رتبهشرکت در آزمون جامعه حسابدا

ای است که سیر تکامل تدریجی یک منبع جامع حسابداری را فراهم   هـحسابداری را داراست. توالی سه جلد کتاب به گون

 کند.   می

ارائه  (3و  ۱ارایه شده در جدول شماره )آزمون جامعه حسابداران رسمی،  تشریحیتجزیه و تحلیل سؤاالت تستی و 

 شده است:

 تستی )آزمون جامعه حسابداران رسمی( تجزیه و تحلیل سؤاالت

 جمع 5011 5933 5931 5931 5931 5931 شماره استاندارد

 2 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱استاندارد شماره 

 5  ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 3استاندارد شماره 

 1  ۱ ۱  ۱ ۱ 2استاندارد شماره 

 2 ۱ 3 ۱ ۱  ۱ 1استاندارد شماره 

 2 ۱  ۱   ۱ 5شماره  استاندارد

 ۱ ۱      9استاندارد شماره 

 7 3 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 8استاندارد شماره 

 2 ۱ ۱  ۱   ۱0استاندارد شماره 

 ۱۱ ۱ ۱ ۱ 3 2 2 ۱۱استاندارد شماره 

 1   ۱ ۱ ۱ ۱ ۱3شماره  استاندارد

 3  ۱ ۱    ۱2استاندارد شماره 

 5 ۱ ۱ 3 ۱  ۱ ۱5استاندارد شماره 

 59 8 ۱0 ۱۱ 8 9 ۱۱ جمع

 



 )آزمون جامعه حسابداران رسمی( تشریحی تجزیه و تحلیل سؤاالت

 جمع 5011 5933 5931 5931 5931 5931 شماره استاندارد

 ۱  ۱     ۱استاندارد شماره 

 ۱  ۱     3استاندارد شماره 

 ۱    ۱   2استاندارد شماره 

        1استاندارد شماره 

        5استاندارد شماره 

        9استاندارد شماره 

 3  ۱ ۱    8استاندارد شماره 

        ۱0استاندارد شماره 

 3 ۱    ۱  ۱۱استاندارد شماره 

        ۱3استاندارد شماره 

 3 ۱    ۱  ۱2استاندارد شماره 

        ۱5استاندارد شماره 

 8 3 2 ۱ ۱ 3  جمع

 

 که زحمت بازخوانی کتاب را به عهده داشتند کمال تشکر را داریم.« سمانه باقری زمردی»خاتمه از خانم در 

 کتر محسن غالمرضایید

 کاظم کاظمی

 مسعود ناصر زعیم

  5015تابستان 



 فهرست مطالب

 

 1استاندارد شماره 

 3  .............................................................................................................................................................. یمال یها صورت ارائه: ۱ شماره استاندارد

 3۱  ...................................................................................................................................... یمال یهاصورت ارائه یحسابدار استاندارد یها تست

 31  ........................................................................................................................... یمال یهاصورت ارائه یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 2استاندارد شماره 
 39  ..................................................................................................................................................... ینقد یهاانیجر صورت: 3 شماره استاندارد

 12  ................................................................................................................................ ینقد یها انیجر صورت یحسابدار استاندارد یها تست

 2۱  ..................................................................................................................... ینقد یها انیجر صورت یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 3استاندارد شماره 
 90  ...................................................................................................................................................................... عملیاتی درآمد: 2 شماره استاندارد

 80  ......................................................................................................................................... یاتیعمل یدرآمدها یحسابدار استاندارد یهاتست

 85  ............................................................................................................................... یاتیعمل یدرآمدها یحسابدار استاندارد یهاتست پاسخ

 4استاندارد شماره 
 ۱03  ...................................................................................................... احتمالی هایدارایی و احتمالی هایبدهی ذخایر،: 1 شماره استاندارد

 ۱۱3  .................................................................................. یاحتمال یها ییدارا و یاحتمال یها یبده ر،یذخا یحسابدار استاندارد یها تست

 ۱۱7  ....................................................................... یاحتمال یها ییدارا و یاحتمال یها یبده ر،یذخا یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 5استاندارد شماره 
 ۱31  .............................................................................................................. یمال تیوضع صورت خیتار از بعد یدادهایرو: 5 شماره استاندارد

 ۱39  ......................................................................................... یمال تیوضع صورت خیتار از بعد یدادهایرو یحسابدار استاندارد یها تست

 ۱25  .............................................................................. یمال تیوضع صورت خیتار از بعد یدادهایرو یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 8استاندارد شماره 
 ۱13  ..................................................................................................................................... کاال و مواد یموجود یحسابدار: 9 شماره استاندارد

 ۱52  .................................................................................................................................... کاال و مواد یموجود یحسابدار استاندارد یها تست

 ۱20  ........................................................................................................................... کاال و مواد یموجود یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ



 9استاندارد شماره 
 ۱70   ..................................................................................................................................... بلندمدت هایپیمان  حسابداری: 8 شماره استاندارد

 ۱78  ..................................................................................................................................... مدتبلند یها مانیپ یحسابدار استاندارد یها تست

 ۱92  ........................................................................................................................... مدتبلند یها مانیپ یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 11استاندارد شماره 
 ۱81   .......................................................................................................................... دولت  بالعوض  هایکمک  حسابداری: ۱0 شماره استاندارد

 30۱  ............................................................................................................................ دولت بالعوض یها کمک یحسابدار استاندارد یها تست

 307  ................................................................................................................. دولت بالعوض یها کمک یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 11استاندارد شماره 
 3۱1  ................................................................................................................................................ مشهود ثابت یها ییدارا: ۱۱ شماره استاندارد

 31۱  .............................................................................................................................. مشهود ثابت یها ییدارا یحسابدار استاندارد یها تست

 357  .................................................................................................................... مشهود ثابت یها ییدارا یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 12استاندارد شماره 
 390  .................................................................................................................................. وابسته اشخاص اطالعات افشای: ۱3 شماره استاندارد

 392  ................................................................................................................ وابسته اشخاص اطالعات یافشا یحسابدار استاندارد یها تست

 397  ..................................................................................................... وابسته اشخاص اطالعات یافشا یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 13استاندارد شماره 
 381  ..................................................................................................................................... یمال نیتام مخارج یحسابدار: ۱2 شماره استاندارد

 203  ....................................................................................................................................... یمال نیتأم مخارج یحسابدار استاندارد یها تست

 207  ............................................................................................................................. یمال نیتأم مخارج یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 15استاندارد شماره 
 2۱1  .............................................................................................................................................................. هایگذارهیسرما: ۱5 شماره استاندارد

 232  ............................................................................................................................................. ها یگذار هیسرما یحسابدار استاندارد یها تست

 225  .................................................................................................................................. ها یگذار هیسرما یحسابدار استاندارد یها تست پاسخ

 900 ................................................................................................................................................................................................. منابع

 

 

 


