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  :نکاتی در رابطه با آزمون

تست که نیازي به محاسبات  8می شد تسلط بر متن استاندارد ها باعث  -1

نداشت رو سریع تر پاسخ داده و براي سواالت حل کردنی وقت بیشتري ذخیره 

براي این امر پیشنهاد ما این است که استاندارد ها رو به طور مداوم . کنیم

این کار باید بی وسواس  بخونید، به طور روزانه حتی شده روزي نیم ساعت، و

نید در و بدور بندي رو متوجه نشدید باید از اون بگذرید ، یعنی اگانجام بشه

پس باید استاندارد را بی وسواس . به مرور زمان اون رو می فهمیددفعات بعدي 

  .ولی مستمر مطالعه کرد

آزمون هاي تستی قبل از اینکه سواد و فهم شما نسبت به  :نکته اي کلیدي -2

حسابداري و حسابرسی را بسنجند، دقت و تمرکز و سابقه تست زنی شمارو 

به اعداد دقت کنید دور اعداد، تاریخ ها خط بکشید و صورت ! می سنجند

اگر تستی زیادي ساده حل شده بار دوم اون رو با ! سوال رو دوبار بخوانید

و مهم تر از همه شما قراره در نهایت تست ! ید حرفه اي حل کنیدنگرش ترد

تا طراح نباشید نمیفهمید که طراح دلش ! بزنید، پس باید از االن تست بزنید

! نمیاد از بعضی مباحث بگذره و یسري تستاي قشنگ سال هاي قبل و نده

اي ده مطالعه رو از مباحث مهم تر شروع کنید و تا میتونید تست بزنید تست ه

سال قبل بخشی از درس نامه شما محسوب گردیده و تا به آنها مسلط نباشید 

  .فایده اي ندارد... خواندن استاندارد و درسنامه و 
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  متوسط: درجه دشواري - 1تست 

تنها نکته تست این است که قبل از اعمال تجدید ارزیابی باید استهالك 

  !سبه شده و مبلغ دفتري به روز بشهمحا

 
12000

20
= 600 =استهالك سال  

3600

600
= 6 مستهلک شده  4سالهایی که دارائی تا اول ایکس   

600

2
= 300 )1(ماهه اول قبل از تجدید ارزیابی  6استهالك دارائی بابت   

ماهش رفته در نتیجه میمونه  6سال و  6سال بوده که  20عمر مفید دارائی 

سال 13.5  

10800

13.5
=    استهالك جدید براي سال800

800

2
= 400 )2(ماه 6استهالك   

4گزینه   700) = 2) + (1(  

نستا سخت: درجه ي دشواري - 2تست   

ل مث می تونه 17استاندارد  58نادرست زیرا دارائی نامشهود طبق بند  1گزینه 

با روش تجدید  هم با روش بهاي تمام شده و هم دارائی هاي ثابت مشهود

  .ارزیابی منعکس بشه
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مخارج، مخارج توسعه  این 17ستاندارد قسمت الف ا 46طبق بند  3گزینه 

و در صورت احراز معیار هاي شناخت می تواند دارائی نامشهود  تلقی می شه

دارائی نامشهود را می توان با بکار  17استاندارد  8باشد و همچنین طبق بند 

گیري قضاوت جزئی از دارائی ثابت مشهود و دارائی هاي دیگر در نظر گرفت 

که قطعا  ولی این دارائی نامشهود باید بخشی از آن دارائی ثابت مشهود باشد

  چنین چیزي در رابطه با مخارج ساخت برقرار نیست

رو خوندم ولی با  17بار استاندارد  6یا  5من فک کنم حداقل ! 4گزینه 

! همچین عبارتی نه در این استاندارد و نه در استاندارد دیگري برخورد نکردم

ولی شاید متن استاندارد قدیم قبل از تجدید ارزیابی بوده نمی دونم چی بگم 

نکته اي که هست اینه که ما نباید انتظار داشته باشیم همه گزینه ها مطابق 

بعضی ! استاندارد و درس نامه هائی باشند که ما قبل آزمون مطالعه کردیم

  .وقتها باید گزینه اي را انتخاب کرد که از بقیه درست تره

قسمت د طراحی، ساخت و آزمایش جایگزین براي  46طبق بند  2گزینه 

باید  44فرآیند ها جزء مخارج توسعه بوده و طبق معیار هاي شناخت بند 

منافع اقتصادي داشته باشد که منافع لزوما با افزایش درآمد میسر نمی گردد و 

  2گزینه . می تواند با کاهش هزینه هم به وقوع بپیوندد

  ساده: درجه ي دشواري - 3تست 
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هاي دولتی سود و زیان ناشی در شرکت  16طبق استاندارد حسابداري شماره  

از تسعیر ارز به حساب اندوخته تسعیر منعکس میگردد و در صورتی که در 

پایان سال مانده اش بدهکار باشد مانده بدهکار به زیان دوره و اگر مانده اش 

بستانکار باشد در صورت وضعیت مالی منعکس گردیده و به سود و زیان دوره 

تا مانده بستانکار اول سال داریم در نتیجه  50ان و تا زی 60ما . منتقل نمیگردد

تا بدهکار است که به عنوان زیان در صورت سود و  10مانده پایان سال ما 

  2گزینه . زیان منعکس می گردد

  متوسط: درجه دشواري - 4تست 

این تست یه دام پهن شده از طرف طراحه براي کسائی که بلد نیستن صورت 

  !و زدي میفهمی چی میگم 4اگر گزینه ! سوال و با دقت بخونن

سوال گفته که ما در اول مهر نفوذ قابل مالحظه رو کسب کردیم پس 

شناسائی می کنیم چون  4نصف سود سال ایکس % 30سهممون رو بابت 

تا و از طرفی هم  60که میشه ! تا 400تا نه  200از % 30یعنی ! نصفشو نبودیم

تا روي صورت سود و زیان تاثیر  50ا تا زیان کاهش ارزش داریم که جمع 10

و در  4رو در نظر گرفته بودیم جواب نهائیمون شده بود  400میزاره ولی اگر 

  1گزینه ! دام تست گیر می کردیم، بدون اینکه بفهمیم

  ساده: درجه دشواري - 5تست 
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  : 12بریم سراغ استاندارد 

میتونه بدون انجام قطعا غلطه زیرا شرکتی که بر ما کنترل داره  1گزینه 

معامله تغییرات با اهمیتی در واحد تجاري ایجاد کنه بدون این که رویداد مالی 

در نتیجه این اطالعات براي ! که منجر به ثبت جسابداري میشه رخ بده

استفاده کننده با اهمیت و مربوط تلقی شده و ملزم به افشاي مناسب می 

  .همین امر استهم حاکی از  12استاندارد  15بند . باشد

در شمار اشخاص  2که بند تعریف است، گزینه  12استاندارد  6طبق بند 

  وابسته قرار گرفته است پس این گزینه هم غلطه

  هم غلطه 4قسمت ب گزینه  12استاندارد  12طبق بند 

این استاندارد که در قسمت دامنه کاربرد قرار دارد استاندارد فوق  4طبق بند 

در . صحیح می باشد 3ی جداگانه کاربرد داشته و گزینه براي صورت هاي مال

ضمن دقت کنید که در صورتهاي مالی تلفیقی معامالت درون گروهی حذف 

و بر آن اثري  می گردد و افشاي معامالتی که از صورتهاي مالی حذف شده

  !منطقی بنظر نمی رسد ندارد

  ساده: درجه ي دشواري: 6تست 
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می باشد ولی اگر این استاندارد را  4ستاندارد دقت کنید تست بر گرفته از ا

اصل  4مطالعه نکرده اید هم می توانید به این سوال پاسخ دهید زیرا گزینه 

  !نمی تونه درست باشهتطابق را نقض می کند و هرگز 

  ساده: درجه ي دشواري: 7تست 

  ).به استاندارد هاي بخش عمومی مراجعه گردد(صحیح است  3گزینه 

  متوسط: درجه ي دشواري: 8تست 

بازهم دام طراح براي کسانی که صورت سوال و بلد نیستن درست بخونن و به 

  !اعداد و تاریخ ها توجهی ندارند

تحصیل شده و در نتیجه  6تیر ماه سال ایکس  1دقت کنید شرکت فرعی در 

  .درصد از سود و زیانش در صورت مالی تلفیقی منعکس می گردد 75

  :ي حل ثبت کاربرگ تهیه صورت مالی تلفیقی رو تنظیم کنیمابتدا بیایم برا

  )کل مبلغ فروش حذف می گردد( 4300فروش 

  )به اندازه ي سود تحقق نیافته تعدیل می گردد( 200موجودي کاال      

  )به اندازه اي که ثبت برابر شود( 4100بهاي تمام شده کاالي فروش رفته      

= سود تحقق نیافته 
2200

1.1
  =200  
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  3گزینه  19300= 200 - %) 75*11600+ (14700 

  نسبتا سخت: درجه دشواري: 9تست 

هر گاه زیان  9دقت کنید نکته سوال این است که طبق استاندارد حسابداري 

  پیمان محتمل باشد باید بالدرنگ شناسائی گردد

تا میباشد و هزینه واقعی و برآرودي ما  10000دقت کنید مبلغ پیمان 

از طرفی طبق روش . تا زیان مورد انتظار داریم 2000در نتیجه ما تا  12000

درآمد شناسائی کردیم و بهاي تمام شده این دوره  5000در صد پیشرفت کار 

ریال از زیان را شناسائی کرده  1000ریال بوده است، پس  6000ي ما برابر با 

ئی کنیم در ریال دیگر باید زیان شناسا 1000ایم و بابت زیان مورد انتظار 

  2گزینه  7000=  6000+  1000نتیجه 

= در آمد شناسائی شده 
6000

6000�6000
  *10000  =5000  

  ساده: درجه ي دشواري: 10تست 

  

  غلطه 3و  2و  1گزینه هاي  31استاندارد  14تا  8طبق بند هاي 

  .صحیح می باشد 4گزینه  17طبق بند 

  متوسط: درجه ي دشواري: 11تست 
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جدید ارزیابی به طور ساالنه صورت می گیرد و ما کاري به دقت کنید که ت

ارزش سرمایه گذاري در تاریخ تجدید طبقه بندي نداریم و آنرا به آخرین مبلغ 

  .دفتري ثبت می کنیم

  سخت: درجه ي دشواري: 12تست 

دوست عزیز سوال و درست بخون گفته بدهی غیر جاري نه کل ! بازم دام طراح

  :بریم سراغ ثبت ها !بدهی

  45000دارائی : ثبت اول سال

  45000بدهی                            

  7825بدهی        : ثبت اخر سال

  %)7*45000( 3150هزینه بهره                           

   10975      نقد                              

خالص بدهی را در نرخ ضرب براي محاسبه هزینه یا درآمد بهره مانده : نکته

میکنیم و اینکه اگر تاریخ پرداخت قسط اول سال بعد بود باز هم ما ثبت 

هزینه و  3شناسائی هزینه بهره را در اخر سال میزدیم زیرا طبق استاندارد 

درآمد بهره با گذشت زمان شناسائی می گردند و لزوما با جریانات نقدي 

  .مطابقت ندارند
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رو انتخاب  4اگر در اینجا گزینه  37175=  7825-45000: مانده بدهی 

  !کردي یعنی دل طراح و شاد کردي

براي محاسبه بدهی غیر جاري باید حصه جاري و از دل حصه غیر جاري در 

  :در نتیجه بدهی جاري  2602% = 7*  37175: بیاریم

  حصه جاري 8373= 2602- 10975

  2گزینه  28802=  8373- 37175= بدهی بلند مدت

  ساده: درجه دشواري: 13ست ت

الف و ب و ت به دلیل اینکه شواهدي در رباطه با شرایط  5طبق استاندارد 

  .تاریخ صورت هاي مالی فراهم میکنند رویداد تعدیلی محسوب می گردند

مالك تجدید  15و پ چون ربطی به تاریخ ترازنامه ندارد و طبق استاندارد 

پایان سال می باشد تعدیلی محسوب نمی اندارزه گیري سرمایه گذاري نرخ 

  .گردد

  ساده: درجه ي دشواري: 14تست 

  کل افزایش 70000=180000- 250000

ریال استهالك داشته  20000ریال مازاد تجدید ارزیابی و  25000ساختمان 

  .ریال از افزایش غیر نقدي بوده 5000پس 
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  :ریال دارائی فروخته شده پس در نتیجه 60000همچنین 

  

  

  

  :خواهیم داشت 125000خرید نقدي دارائی برابر می گردد با 

  3خروج گزینه  75000= خروج  125000ورود و  50000

  دشوار: درجه ي دشواري: 15تست 

  :خواهیم داشت 30استاندارد  1طبق فرمول مندرج در پیوست 

1000000   *
6

5.9
تعداد سهم اول دوره تعدیل شده بابت عامل  1016949=  

  جایزه

  تعداد سهام جایزه 16949=1000000- 1016949

تعداد سهام صادر شده پس از حذف عنصر  183051= 16949- 200000

  جایزه

183051 *
9

12
  =137288  

  3گزینه  1154237=  137288+1016949

 مانده اول دوره ١٨٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠

 ٥٠٠٠ افزایش غیر نقد

 ٦٠٠٠٠ فروش دارائی

 X خرید نقدي دارائی

دوره آخرمانده   ٢٥٠٠٠٠
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دقت کنید الزم نیست با اعشار محاسبه کنید طراح میدونه شما مجاز به 

استفاده از ماشین حساب نیستید پس گزینه ها با یکدیگر اختالف اعشاري 

  .ندارند

  ساده: درجه ي دشواري: 16تست 

باید بدانیم که در اعمال  تنها نکته مورد نیاز براي حل این تست این است که

ع المعامله مقایسه قائده ي اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش براي سری

  2گزینه . پرتفوئی است و براي سایر سرمایه گذاري تک به تک

  !در حد اصول یک! فوق ساده: درجه دشواري: 17تست 

  موجودي کاالي اول دوره

  کاالي خریداري شده طی دوره +

  براي فروش کالي آماده

  موجودي کاالي آخر دوره - 

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
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و اول  1اشتباه حسابداري فوق باعث شده که موجودي کاال ي آخر ایکس 

بیش از واقع گزارش گردد که طبق شکل فوق باعث افزایش سود  2ایکس 

  .شده است 2ایکس یک و کاهش سود ایکس 

  11300=2500- 13800: 1سود تعدیل شده ایکس 

  22500=11200+11300=2سود انباشته اول ایکس 

  16500=2500+14000: 2سود تعدیل شده ایکس 

  4گزینه  39000=16500+22500=2سو انباشته آخر ایکس 

  ساده: درجه ي دشواري: 18تست 

فوب مبدا یعنی هر وقت کاال ارسال شد مالکیت آن با شرکت بوده و باید در 

از آنجائی که کاال بین راهیست یعنی ارسال گردیده  .ظ گرددموجودي کاال لحا

ریال هم به  1000000نکته اینجاست که اضافه شدن . است و باید لحاظ گردد

خرید طی سال و هم به موجودي کاالي پایان دوره همدیگر را خنثی کرده و 

با توجه به . بهاي تمام شده ي کاال ي فروش رفته را تغییر نمی دهند

ات سوال قبل در رابطه با محاسبه ي بهاي تمام شده ي کاال ي فروش توضیح

  .صحیح می باشد 2رفته گزینه 

  ساده: درجه ي دشواري: 19تست 
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تغییرات در دارائی ) پیوست استاندارد ها(طبق مفاهیم نظري گزارشگري مالی 

ها و بدهی ها که با دیگر دارائی ها و بدهی ها و آورده و ستانده صاحبان 

  1گزینه . ایه خنثی نگردد با درآمد و هزینه خنثی می گرددسرم

  ساده: درجه ي دشواري: 20تست 

دقت کنید فروش اقساطی و روش فروش اقساطی هیچ ارتباطی ندارند اگر 

  !را انتخاب کرده اید این دو را اشتباه گرفته اید 1گزینه 

  صحیح می باشد 4گزینه  3طبق استاندارد 

  سخت: يدرجه ي دشوار: 21تست 

سنجیده می  13بازم دام طراح، تو این سوال کمی دانش شما از استاندارد 

  !گردد و مقدار زیادي از دقت شما

در طول سال واقع %) 10*7500(ریالی  750دقت کنید مخارج تامین مالی 

  دام اول! ماه سال در حال تکمیل بوده است 10شده است ولی دارائی در 

ماه آن  3که البته . ابل احتساب کسر گرددباید از مخارج ق% 4.5*2000

  دام دوم! همزمان با ساخت دارائی بوده است

750 *
10

12
  =625    2000*4.5 * %

3

12
  3گزینه  602.5=22.5- 625   22.5=  

  ساده: درجه ي دشواري: 22تست 



١٥ 
 

را یکی در نظر گرفت و در صورتی که این بخش یکی  Fو  Eباید بخش : نکته

باید بخش قابل  Fو  Eشده مشمول گزارش باشد هر کدام از بخش هاي 

  .گزارش تلقی گردد

سود و % 10فقط می توان آزمون  25استاندارد % 10از آزمون هاي سه گانه 

  :زیان را اجرا کرد

بزرگتره پس مالك  قدر مطلق سود     50: جمع زیان ها   170:جمع سود ها

می باشد پس واحد هائی که قدر مطلق سود و  17یعنی  170از % 10ما 

  .بزرگتره قسمت قابل گزارش اند 17زیانشون از 

  صحیح می باشد 4با توجه به توضیحات فوق گزینه 

  سادهفوق :درجه ي دشواري: 23تست 

  1گزینه  18400=3800- 19000+3200

  متوسط :درجه ي دشواري: 24تست 

= دستمزد ساعتی کارگر
5000000

40
  =125000  *1.2  =150000  *2  =

  1گزینه  300000

  ساده: درجه ي دشواري: 25تست 



١٦ 
 

= تعداد فروش در سر به سر 
هزینه ثابت کل

فروش حاشیه هر واحد
 ← 

15000000

1000
  =15000  =

  2حاشیه فروش هر واحد گزینه 

  ساده: درجه ي دشواري: 26تست 

  6.6= افزایش در هزینه   12.5=  45.6-58.1=  افزایش ارزش فروش

  1افزایش سود گزینه  5.9=  6.6- 12.5

  متوسط: درجه ي دشواري: 27تست 

در بازرسی هدف ما این است که کیفیت محصول را چک کنیم، و در دوباره 

 2کاري هدف ما بر طرف کردن تقص محصوالت است پس در نتیجه این 

  2گزینه . کرده و فاقد ارزش افزوده می باشدفعالیت چیزي به محصول اضافه ن

  ساده: درجه ي دشواري: 28تست 

  3=سربار =2- 4- 3- 18-6

 
3

6
  3گزینه % 50=  

  ساده: درجه ي دشواري: 29تست 

نرخ را افزایش دهیم شدن آن  0باشد باید براي + ما  NPVدر حالتی که  

  4گزینه 



١٧ 
 

  ساده: درجه ي دشواري: 30تست 

  4گزینه 

  


