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 حسابداریرشته  82 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 تأثیر را در تعیین سطح اهمیت دارد؟ کمترینکدام یک از موارد زیر  –131

 افشای مناسب در صورت های مالیب(                                                                            منافع صاحب کار از نتایج حسابرسیالف( 

 مالی دامنه حسابرسی هر یک از اقالم صورت هاید(                                                                     معامالتی که مورد حسابرسی قرار می گیرند ج(

ضوع ت ورشکستگی نیست. این مویکی از بدهکاران در پاسخ به تأییدیه ارسالی ضمن تأیید مبلغ بدهی ، اظهار نموده که قادر به پرداخت بخش با اهمیتی از بدهی خود به عل –132

 بر کدام یک از اهداف کلی حسابرسی تأثیر می گذارد؟

 ب( اثبات مالکیت                                                                                   الف( اثبات وجود                              

 د( اثبات ارزشیابی  ج( اثبات کامل بودن                                                                                                           

 کاربرد را در آزمون های کنترل خریدهای نسیه دارد؟ کمترینکدام یک از شواهد حاصل از روش های حسابرسی زیر ،  –133

 الف( مشاهده حسابرس

 ب( تأییدیه حساب های پرداختنی

 ج( پرس و جو از کارکنان فروش

 د( مدارک با شماره های از پیش چاپ شده

 کشف وسائط نقلیه واگذار شده ثبت نشده ، کمترین کاربرد را دارد؟کدام یک از روش های حسابرسی ذیل برای  –131

 الف( رسیدگی به مدارک مالیات مربوط                                                                               

 ب( رسیدگی به بیمه نامه های مربوط

 ج( رسیدگی به مدارک بهای تمام شده خرید یا تحصیل                                                       

 د( رسیدگی به هزینه های تعمیر و نگهداری

 رسیدگی حسابرس به رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ .......... ادامه می یابد. –131

 ب( انتشار صورت های مالی                                                                                               الف( گزارش حسابرسی        

 به صاحبکارارش حسابرسی ج( بررسی کلی و تجزیه و تحلیل نتایج                                                                                د( تحویل گز

 ندارد؟تعیین سطح اهمیت کمی در کدام یک از موارد ذیل اهمیت چندانی  –131

 اعتماد مدارکالف( دامنه حسابرسی هر حساب                                                                                         ب( قابلیت 

 ود                                                                 د( ارزیابی موارد قابل درج در گزارش حسابرسیج( حدود روش های حسابرسی که باید اجرا ش

 صورت های مالی در مورد با اهمیت با استانداردهای حسابداری منطبق نیست. گزارش حسابرس چگونه ارائه خواهد شد؟   –131

 مشروط عدم اظهارنظر ردیف

 بله      خیر        1

 خیر     بله         2

 بله      بله         3

 خیر     خیر        1

 

 1د(                                                                                 3ج(                                                                2ب(                                                                      1الف( 
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 نیست؟کدام یک از موارد زیر ، هدف اولیه کسب شناخت از کنترل های داخلی  –138

 الف( کشف اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی                                          

 ب( توجه به نقاط ضعف سیستم حسابداری و کنترل های داخلی

 ج( یافتن شواهد برای کاهش ریسک کنترل به حد پایین تر                                                

 د( برای طراحی حجم نمونه ، نوع و ماهیت و زمان بندی آزمون های محتوایی

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

 الف( بهای تمام شده این نوع تأییدیه ها بسیار باال است.

 ب( از رسیدن تأییدیه ها به بدهکاران اطمینان وجود ندارد.

 ج( دریافت کننده تأییدیه منفی به فکر پرداخت نخواهد افتاد. 

 کور و تعمیم به کل حساب های دریافتنی امکان پذیر است.د( استنتاج از تأییدیه های مذ

 در حسابرسی مبتنی بر مدل ریسک ، در بسیاری از موارد برآورد از ترکیب کدام دو نوع ریسک برای تعیین ریسک حسابرسی ، مناسب تر است؟ –111

                                                                                 الف( ریسک ذاتی و ریسک حسابرسی

 ب( ریسک ذاتی و ریسک عدم کشف                                  

                                                                                           ج( ریسک ذاتی و ریسک کنترل

 د( ریسک عدم کشف و ریسک کنترل

 مدیریت تهیه می کند؟در مواردی که حسابرس مستقل ، سقف اعتبار تصویب شده مشتری را با مانده بدهی وی مقایسه می کند ، شواهدی در مورد کدام یک از ادعاهای  -111

 د( افشای مناسب              ( کامل بودن                                                      ج( ارزشیابی                                                 الف( وجود                                                                ب

حساب مذکور وجود  شرکت سپهر دستور العمل مناسبی برای حذف و برکناری دارایی های ثابت مشهود نداشته و حسابرسی شما نشان می دهد که ایراد دیگری در مورد –112

 ندارد، این موضوع .......... 

 الف( بی اهمیت است و تأثیری در نامه مدیریت و گزارش شما ندارد. 

 حسابرسی مشروط صادر گردد. ب( موجب می شود تا گزارش

 ج( در نامه مدیریت به عنوان ضعف کنترلی درج می گردد. 

 د( در یادداشت های همراه صورت های مالی افشاء می شود.

تیرماه و قبل از  1ساندند. در ، شرکت سهیل را به پایان ر 1381اسفندماه  21عملیات حسابرسی صورت های مالی سال مالی منتهی به  1381تیرماه  1حسابرسان مستقل در  –113

همراه صورت های مالی افشاء شد. حسابرسان رویداد  18انتشار گزارش حسابرسان ، واقعه ای روی داد که با موافقت هیأت مدیره شرکت و حسابرسان ، موضوع در یادداشت شماره 

 ان چگونه خواهد بود؟ دیگری بعد از پایان عملیات حسابرسی را بررسی نکرده اند. تاریخ گزارش حسابرس

 باشد.  1381اسفندماه  21همراه صورت های مالی که باید  18به استثناء یادداشت  1381تیرماه  1 الف(

 باشد.  1381تیرماه  1همراه صورت های مالی که باید  18به استثناء یادداشت  1381اسفندماه  21ب( 

 باشد.  1381تیرماه  1همراه صورت های مالی که باید  18به استثناء یادداشت  1381اسفندماه  21ج( 

 باشد.  1381تیرماه  1همراه صورت های مالی که باید  18به استثناء یادداشت  1381تیرماه  1د( 
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 د اثبات این موضوع هستند که ..........در مورد حسابرسی موجودی مواد و کاال ، حسابرسان مستقل به کمترین احتمال در صد –111

 الف( برای کاال و مواد معیوب و ناباب ، ذخیره کاهش ارزش مناسب در حساب ها درج شده است.

 ب( در تاریخ ترازنامه ، تمام موجودی های مذکور در دسترس صاحب کار می باشد.

 ج( صاحب کار روش ارزش گذاری مناسبی را به کار برده است.

 ی های مذکور به نحو مناسبی در دفاتر انعکاس دارد.د( موجود

 دستورالعمل انبارگردانی معموالً توسط کدام یک از اشخاص زیر تهیه می گردد؟ -111

 الف( حسابرس ارشد مستقل                                                                                               

 حسابرسی مستقلب( مدیر 

 ج( حسابرس مستقل                                                                                                           

 د( مدیریت صاحبکار

های همراه صورت های مالی افشاء شده است ، ممکن است  حسابرس مستقل برای جلب توجه استفاده کنندگان به یک معامله مهم با اشخاص وابسته که در یکی از یادداشت -111

 نسبت به ارائه .......... اقدام نماید.

                                                                                                              گزارش مقبولالف( 

 گزارش مشروطب( 

 وضیحی                                                                                ج( گزارش مشروط با درج بند ت

 د( گزارش مقبول با درج بند توضیحی 

 نمی باشد؟صحیح « تأییدیه مدیریت»کدام یک از جمالت زیر درباره  -111

 تأییدیه مدیریت یکی از شواهد کم اهمیت حسابرسی است.الف( 

 مدیریت می تواند جایگزین اجرای سایر روش های حسابرسی شود.تأییدیه ب( 

 ج( تأییدیه مدیریت توسط باالترین مقام امور مالی صاحب کار امضاء می شود.

 د( تأییدیه مدیریت مؤید این است که استانداردهای حسابداری در تهیه صورت های مالی رعایت شده است. 

 .......... انجام می شود.بررسی همپیشگان برای حصول  -118

 الف( اطمینان به استقالل حسابرس

 ب( اطمینان به تخصص و دانش حسابرس

 ج( اطمینان به کنترل کیفیت کار حسابرس

 د( اطمینان به صحت تعیین حق الزحمه حسابرس

 نمی شود؟کدام مورد ، در بند دامنه رسیدگی )حسابرسی( گزارش حسابرس ، درج  -111

 مطابقت با استانداردهای حسابداری ب(صورت نمونه ای                                                                                         الف( رسیدگی به

 نبود اشتباه یا تحریف با اهمیت اطمینان معقول ازد(                                                        اجرای حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسیج( 
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 هدف از ارسال تأییدیه برای اوراق بهادار نزد دیگران و محاسبه درآمد اوراق بهادار ، اثبات کدام یک از ادعاهای مدیریت است؟ -111

 ارزشیابی -کامل بودن  –افشاء                                                                                             ب( وجود  –مالکیت  –الف( وجود 

 مالکیت –ن کامل بود –صحت محاسبات                                                                           د( وجود  –کامل بودن  –ج( وجود 

 دارد؟ بیشتریدر حسابرسی وام بلند مدت ، کدام مورد اهمیت  -111

 ب( کنترل محاسبه هزینه بهره                                                      الف( دریافت تأییدیه                                                     

 د( مصوبه هیأت مدیره در خصوص مجوز دریافت وام                                       ج( ثبت صحیح وام بلند مدت در دفاتر                                          

 نیست؟کدام یک از روش های زیر از جمله روش های کسب شناخت از کنترل داخلی  -112

 آزموند(                                                                     مشاهدهج(                                                    پرس و جوب(                                                            تأییدیهالف( 

 .......... .پرسشنامه کنترل های داخلی ، ابزاری است برای  -113

                   الف( نمودگر سیستم کنترل های داخلی یک واحد اقتصادی                                                                            

 ب( مستندسازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل داخلی

                                                                                             ج( ارزیابی سیستم کنترل های داخلی یک واحد اقتصادی  

                        د( سنجش نقاط ضعف سیستم کنترل های داخلی یک واحد اقتصادی                                                                       

ی ر عهده چه کسگاه کردن حسابرس از حقایق مؤثر بر صورت های مالی که در فاصله بین تاریخ گزارش حسابرسی و تاریخ انتشار صورت های مالی رخ می دهد ، بمسئولیت آ -111

  است؟

 ب( حسابرس داخلی                                                                                                              الف( بازرس قانونی

 د( ضرورتی به آگاه کردن حسابرس مستقل در این مورد نیست.                                                                           ج( مدیر واحد مورد رسیدگی )حسابرسی(

 ست.ب .......... از سایر دارایی هارایی ها ، و احتمال خطر ذاتی آن به مراتارزشیابی وجه نقد به مراتب .......... از ارزشیابی سایر دا -111

 کمتر -الف( آسان تر 

 باالتر -ب( آسان تر 

 کمتر -ج( سخت تر 

 باالتر -د( سخت تر 

 استانداردهای حسابداری اشاره می شود؟  -حسابرسی ، به ترتیب به استانداردهای  کدام یک از بندهای گزارش حسابرسان مستقل در -111

 )حسابرسی( دامنه رسیدگی – مقدمهب(                                    اظهارنظر                                                                     – الف( مقدمه

 اظهارنظر – )حسابرسی( د( دامنه رسیدگی                                                                          )حسابرسی(دامنه رسیدگی  –ج( اظهارنظر 

 ؟نیستکدام یک از جمالت زیر صحیح  -111

 الف( خطر نمونه گیری مورد پذیرش حسابرس با اندازه نمونه نسبت معکوس دارد.

 کنترل رابطه مستقیم دارد. ب( خطر عدم کشف با ترکیب دو خطر ذاتی و

                  ج( احتمال خطر رد کردن نادرست به کارآیی حسابرس و نه مؤثر بودن رسیدگی ها مربوط می شود.                                         

 الی که در واقع چنین نباشد.د( احتمال خطر آلفا عبارت است از اینکه نتایج نمونه ، نشانگر تحریف عمده در جامعه است در ح
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 برای کاهش ریسک عدم کشف مربوط به ادعای کامل بودن بدهی ها ، انتخاب نمونه برای ارسال تأییدیه به کدام روش مناسب تر است؟ -118

 الف( از حساب های پرداختنی با مانده های با اهمیت

 ب( از حساب های پرداختنی با مانده های با اهمیت و کم گردش

 ز حساب های پرداختنی با مانده صفر و حساب های پرداختنی پر گردشج( ا

 د( از حساب های پرداختنی که نزدیک تاریخ ترازنامه و در پایان سال ایجاد شده اند.

 در یک گزارش حسابرسی مقبول ، کدام یک از موارد زیر به طور صریح و کدام یک به طور ضمنی ارائه می شود؟  -111

 مطابقت با استانداردهای حسابداری سبافشاء منا ردیف

 صریح                     صریح      1

 صریح                     ضمنی      2

 ضمنی                     صریح      3

 ضمنی                     ضمنی      1

 

 1د(                                                                                 3ج(                                                                2ب(                                                                      1الف(  

 نمی گردد؟در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل ، کدام مورد درج  -111

 ب( تأکید بر مسئولیت تهیه کنندگان صورت های مالی                                الف( تصریح مسئولیت حسابرس در مورد حسابرسی صورت های مالی

 د( اشاره به استانداردهای حسابرسی                                                                    ج( مشخصات صورت های مالی حسابرسی شده

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  28 حسابداری سال ارشددرس حسابرسی کنکور برای دریافت حل تشریحی                    

 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7825 – 547 - 1177 
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