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 حسابداریرشته  80 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 بهترین دلیل برای ضعف استفاده از تأییدیه منفی حساب های دریافتنی ، کدام است؟ –131

 عدم اطمینان از رسیدن تأییدیه ها به بدهکاران الف(

 عدم اطمینان به دریافت کننده تأییدیه منفیب( 

 ج( باال بودن بهای تمام شده این نوع تأییدیه ها

 عدم امکان استنتاج از تأییدیه های منفی و تعمیم آن به کل حساب های دریافتنید( 

 تحویل شود؟ در یک کنترل داخلی مناسب ، کاالی معیوب برگشت شده توسط مشتری ، به کدام یک از دوایر باید –131

  حساب های دریافتنید( دریافت کاال                                                              ج(فروش                                                         ب( انبار                                                                  الف(

 رین روش کشف موجودی های کاالی ناباب )صدمه دیده( در انبار ، کدام است؟بهت –133

 بررسی اسناد مربوط به موجودی کااللف( حضور حسابرس در انبارگردانی پایان سال                                                                  ب( تجزیه و تحلیل و ا

  دریافت تأییدیه از مدیریت مبنی بر سالم بودن موجودی کاال د(               دار مبنی بر سالم بودن موجودی کاال                                  اخذ تأییدیه از انبار( ج

 اتخاذ کدام اقدام ، کمترین اثر را در کنترل های داخلی دارد؟ –131

 تعیین حیطه وظایف و مسئولیت کارکنانب( أخذ تضمین از مسئول تنخواه گردان                                                                           الف(

 دن وظایف قسمت حسابداری از سایر قسمت های شرکتمجزا کرد( بیمه کردن دارایی ها در مقابل سرقت و آتش سوزی                                                        ج(

 هدف اصلی حسابرس از رسیدگی به حساب حقوق و دستمزد کارکنان ، کدام است؟ –131

 نشده باشد.در محاسبات حقوق و دستمزد ، اشتباهی انجام ب( هزینه حقوق و دستمزد در حساب مربوطه ثبت شده باشد.                                         الف( 

 پرداخت حقوق خارج از ضوابط اداری و بدون مجوز انجام نشده باشد.د( کسورات قانونی ، کمتر از حد الزم از حقوق آنان کسر نشده باشد.                                  ج( 

 به ترتیب کدام است؟« فرآیند برنامه ریزی حسابرسی»آغاز و پایان  –131

                                                                          پایان کار حسابرسی –قبول صاحبکار الف( 

 امضاء گزارش حسابرسی  –امضاء موافقت نامه حسابرسی ب( 

                                                     ارائه گزارش حسابرسی –بازدید از محل کار صاحبکار ج( 

 امضاء و تحویل گزارش حسابرسی –به قبول صاحبکار جدید تصمیم د( 

.... مستلزم ......« کفایت»استفاده شده است. تصمیم گیری در مورد « شواهد کافی»و « شناخت کافی»، « برنامه ریزی کافی»در استانداردهای حسابرسی ، از عباراتی نظیر  –131

 است.

 قضاوت حرفه ای حسابرسد(                                      ج( مشاوره با صاحب نظران                                            صالحیت دانش ب(                                        بررسی و مشاهده الف( 

 معیار حسابرسان در هنگام حسابرسی صورت های مالی کدام است؟ –138

 عرفد( قوانین موضوعه                                                         ( حسابداری                            ب( استانداردهای حسابرسی                              جلف( استانداردهای ا

 بررسی می شود؟در یک سیستم مؤثر کنترل های داخلی ، صورت حساب ماهیانه بانک توسط کدام مقام دریافت و  –131

 ب( حسابرس داخلی    الف( مدیر مالی                                                                                                               

 مسئول پرداخت های نقدید( مسئول دریافت های نقدی                                                                                               ج(
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 دلیل ضرورت تماس با حسابرس قبلی چیست؟ –110

 الف( کمک به تهیه برنامه حسابرسی

 ب( پذیرفتن یا نپذیرفتن کار

 اربرگ های حسابرس قبلیج( استفاده از ک

 بدست آوردن شناخت بهتر از سیستم کنترل های داخلید( 

 کدام رویداد که بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از انتشار گزارش حسابرسان روی می دهد ، نباید در صورت های مالی افشاء شود؟ -111

 انتشار سهام                                                                                                                  الف(

 تخریب کارخانه در اثر آتش سوزیب( 

 ج( کاهش عمده در قیمت روز سهام شرکت                                                              

 پایان گرفتن یک دعوای حقوقی که قبل از تاریخ ترازنامه در دادگاه مطرح بوده استد( 

 از جمله دالیل اجرای روش های تحلیلی ، شناسایی احتمال وجود .......... است. –111

 ضعف های با اهمیت در کنترل های داخلیب(                                                                                                        معامالت غیرعادیالف( 

 الیتفکیک نامناسب وظایف حسابداری از سایر وظایف مد(                                                               ج( عدم رعایت روش های مقرر کنترل های داخلی

 منظور از سهل انگاری حسابرس چیست؟ –113

 اعمال نکردن مراقبت های حرفه ای  ب( ( تحریف حقایق با اهمیت                                                                                              الف

 د( عدم توجه عمده به استانداردهای حسابداری                                               ( عدم توجه عمده به استانداردهای حسابرسی                   ج

 از دید حسابرسی صورت های مالی ، ویژگی های سیستم کنترل داخلی کدامند؟ –111

 ( محیط کنترلی ، کمیته حسابرسی ، حسابرسی داخلیالف

 کنترلب( محیط کنترلی ، سیستم حسابداری ، روش های 

 ( طرح سازمان ، محیط کنترلی ، حسابرسی داخلیج

 د( محیط کنترلی ، فهرست حسابها ، روش های کنترل

است. حسابرسان در انجام این « به نحو مناسب ثبت و افشاء شده»و « تمام برآوردهای الزم به عمل آمده»حسابرسان در بررسی برآوردهای حسابداری ، تعیین می کنند که  -111

 کار ، از چه مواردی باید شناخت بدست آورند؟دو 

 دفاتر و مدارک حسابداری( سیستم کنترل های داخلی                                                                                          ب( الف

 د( کار صاحبکار و استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده                                           ج( نحوه عمل حسابداری صاحبکار                                            

 در کدام یک از موارد زیر ، معیار حسابرسی کارایی ، اثربخشی و صرفه اقتصادی می باشد؟ -111

                                                                         الف( حسابرسی عملکرد مدیریت و کارایی

 حسابرسی رعایت و اثربخشی( ب

                                                                                                             حسابرسی مالی( ج

 حسابرسی عملیاتی( د
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 شده : عبارت است از شواهد جمع آوری« کاربرگ حسابرسی» -111

 توسط حسابرسانب(                                                                                                       از طریق مشاهداتالف( 

 به صورت پروژه ای جداگانه یا همراه حسابرسی صورت های مالی د(                                                                              به همراه حسابرسی صورت های مالی ج(

 توسط حسابرسان مستقل ، چگونه انجام می شود؟« حسابرسی رعایت» -118

                                                                                        الف( به همراه حسابرسی عملیاتی

                               ب( به صورت یک پروژه جداگانه    

                                                                               به همراه حسابرسی صورت های مالی ج(

 جداگانه با همراه با حسابرسی صورت های مالیبه صورت پروژه ای د( 

 احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده یک حساب ، شامل کدام موارد است؟ -111

 الف( تفکیک نکردن مسئولیت ها 

 نقض مدارک و دفاتر حسابداریب( 

  عدم رعایت استانداردهای حسابداری ج(

 عدم کشفاحتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل ، احتمال خطر د( 

 عبارت است از اطالعات جمع آوری شده :« شواهد حسابرسی» -110

 در فرآیند حسابرسی                                                                                                  الف( 

 از دفاتر و مدارکب( 

 از طریق بازرسی و مشاهده                                                                                             ج( 

 که فرض حسابرس را تأیید یا رد می کند.د( 

( تأکید بر مطلب خاص باشد. ترتیب 1د توضیحی )بند شرط( و )( بن1( اظهارنظر ، )3( مقدمه ، )1( حدود رسیدگی ، )1فرض کنید نتیجه گزارش حسابرسی شامل بندهای : ) -111

 ارائه بندهای فوق در گزارش حسابرسی چگونه است؟  

 ( 1) –( 3) –( 1) –( 1) –( 1) الف(

 ( 3) –( 1) –( 1) –( 1) –( 1)ب( 

 ( 1) –( 1) –( 3) –( 1) –( 1)ج( 

 ( 3) –( 1) –( 1) –( 1) –( 1)د( 

 در گزارش حسابرس باشد؟« تأکید بر مطلب خاص»زیر می تواند مصداق بند کدام یک از موارد  -111

 عدم ارسال تأییدیه بانکی                                                                                           الف( 

 عدم ارائه صورت ریز دارایی های ثابتب( 

                                                                        شده باشد.مبلغ درآمد کمتر از واقع ثبت ج( 

 قانون تجارت( 111وجود یک معامله مهم با اشخاص وابسته )معامالت موضوع ماده د( 
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 هدف اصلی از بررسی کیفیت و وضعیت موجودی ها ، اثبات .......... است. -113

 کفایت افشاءد(                  وجود                                                          ج( مالکیت                                                      ب( ارزشیابی                                                        الف( 

 رای دریافت تأییدیه بانک ، موجب .......... است. عدم صدور مجوز از طرف شرکت ب -111

 محدودیت در رسیدگی                                                                                               الف( 

 عدم توافقب( 

                                                       ابهام ذاتی                                                                 ج(

 تأکید بر مطلب خاصد( 

 ؟ نیستکدام یک از موارد زیر قبل از تاریخ ترازنامه قابل انجام  -111

                                                                                                       برآورد خطر کنترلالف( 

 اثبات مانده نقد و بانکب( 

                                                                                          ارزیابی سیستم کنترل داخلیج( 

 تهیه نامه مدیریتد( 

درصد برآورد شود ، سطح قابل قبول خطر عدم کشف  10ل خطر ذاتی در سطح درصد و احتما 10درصد ، احتمال خطر کنترل در سطح  3در صورتی که خطر حسابرس برابر  -111

 چند درصد است؟

 1/1د(                                                                   1/3 ج(                                                                 1/1ب(                                                                        11/1 الف(

 بند زیر( ، کدام است؟ 1)شامل « مراحل ارزیابی سیستم کنترل های داخلی»ترتیب و تقدم  -111

 ( اجرای آزمون های اضافی1

 ( برآورد خطر کنترل و طراحی آزمون های اضافی1

 و طراحی آزمون های محتوا( برآورد مجدد خطر کنترل 3

 ( کسب شناخت کافی از سیستم کنترل های داخلی برای طراحی آزمون های کنترل1

                                      1و  3و  1و  1ب(                                                                                                                3و  1و  1و  1لف( ا

 1و  3و  1و  1د(                                                                                                                   3و  1و  1و  1( ج

 .نیستبرای شناخت ساختار کنترل های داخلی ، شواهدی که از طریق .......... به دست می آیند ، مناسب  -118

 مشاهدهد(                                                                        قضاوتج( ب( آزمایش                                                                                                              الف( پرسش    

 ؟ نمی گیردقرار « حسابرسی ضمنی»کدام مزیت در ردیف محاسن  -111

                                                                                       الف( ارزیابی کنترل داخلی شرکت

 ب( کشف به موقع تخلفات و اشتباهات

                                                       ج( کاهش اضطراب و نگرانی کارمندان صاحبکار            

 د( کم کردن فشار کار حسابرس نهایی
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 در صورتی که صورت های مالی بر اساس روش حسابداری نقدی تهیه شود ، حسابرس چه نوع گزارشی ارائه می کند؟ -110

 استعفا می دهدد( عدم اظهارنظر                                                         ج(                                                            مردودب( مشروط                                                           الف( 
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: حق استفاده از این فایل برای کسی مجاز می باشد که مبلغ این فایل را به طور کامل به مؤسسه حسابداران برتر پرداخت کرده  تذکر بسیار مهم

یر را به شماره کارت مد فایل باشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید هزینه
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