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 حسابداریرشته  85 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 رعایت اصل استقالل در مورد کدام یک از خدماتی که حسابرسان انجام می دهند الزامی است؟ –131

 ب( تمام خدماتی که حسابرسان ارائه می کنند.                                                                            الف( تمام خدمات اعتباردهی                  

 های مالی و بررسی صورت ج( فقط خدمات حسابرسی صورت های مالی                                                                       د( خدمات مشاوره مالی

 معامالت با اشخاص وابسته کدام یک از ادعاهای مدیریت را همواره با ابهام روبرو می سازد؟ –131

 د( وجود یا وقوع                                            ( کامل بودن                     الف( ارائه و افشاء                                                  ب( ارزشیابی یا اندازه گیری                              ج

 أخذ تأییدیه جزء کدام یک از آزمون های حسابرسی است؟  –133

 ای تحلیلی                                        د( آزمون کنترلب( آزمون معامالت                                               ج( آزمون رویه ه                                         آزمون مانده حسابالف( 

ترل ها وجود داشته اند ، پس از شناخت و ارزیابی ساختار کنترل های داخلی ، حسابرس به ضعف های بسیار زیادی در این سیستم ها پی برده و همچنین در مواردی که کن –131

 ا اعمال نمی شوند. در این رابطه حسابرس باید چه اقدامی نماید؟حسابرس دریافته است که این گونه کنترل ه

 الف( گزارش عدم اظهارنظر ارائه دهد.

 ب( با مدیریت مذاکره کرده و حسابرسی را به آینده موکول نماید.

 ج( گزارش نقاط ضعف کنترل های داخلی ارائه داده و حسابرسی را پایان دهد.

 م دهد و بر مبنای یافته های خود ، گزارش حسابرسی را ارائه دهد.د( رسیدگی های محتوای تفصیلی انجا

 در مقام مقایسه تأییدیه حساب های دریافتنی با تأییدیه حساب های پرداختنی ، کدام صحیح است؟  –135

 الف( ارسال تأییدیه حساب های دریافتنی ، روش پذیرفته تر حسابرسی نسبت به تأییدیه حساب های پرداختنی است. 

 ب( در تأییدیه حساب های دریافتنی مبلغ طلب درج می گردد در حالی که در تأییدیه حساب های پرداختنی مبلغ بدهی درج نمی شود. 

 .                                       فتنی رایج نیستج( از روش های نمونه گیری آماری برای تأییدیه حساب های پرداختنی بیشتر استفاده می شود و استفاده از این روش ها برای حساب های دریا

 ی این طور نیست. د( برای حساب های پرداختنی با مانده صفر در تاریخ ترازنامه نیز ممکن است تأییدیه ارسال شود ، در حالی که در مورد حساب های دریافتن

وع از بدهی خود نیست ، این موض یکی از بدهکاران در پاسخ به تأییدیه ارسالی ضمن تأیید مبلغ بدهی خود که با اهمیت است اظهار نموده که قادر به پرداخت بخش با اهمیتی –131

 بر کدام یک از اهداف کلی حسابرسی ، تأثیر می گذارد؟

                                                                           الف( اثبات کامل بودن                              

 ب( اثبات ارزش                                    

 ج( اثبات وجود و وقوع                                                                                                        

 اثبات افشاء مناسبد( 

 مسئولیت تهیه و اظهارنظر حسابرسی نسبت به صورت های مالی سالیانه شرکت به ترتیب با : –131

 .  شرکت و کمیته حسابرسی است.  الف( فقط هیأت مدیره شرکت است.                                                                                    ب( مدیر عامل

 حسابرس مستقل است.ج( هیأت مدیره شرکت و حسابرس داخلی است.                                                                  د( هیأت مدیره شرکت و 

 بازرسی )مشاهده عینی( اوراق بهادار چه چیز را اثبات می کند؟ –138

 د( نوع اوراق بهادار           ب( مالکیت                                                        ج( وجود و مالکیت                                                                      الف( وجود                                     
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بیش از یک مؤسسه حسابرسی نسبت به صورت های مالی تلفیقی انجام می شود ، هنگامی که حسابرسی صورت های مالی یک شرکت اصلی و شرکت های فرعی آن توسط  –131

 این موضوع چگونه در گزارش حسابرسی بیان می شود؟ 

 رسیدگی بند مقدمه و حدودالف( بند مقدمه و اظهارنظر                                                                                                 ب( 

 بند گزارش حسابرسی   3ج( بند حدود رسیدگی و اظهارنظر                                                                                       د( هر 

 در آزمون های محتوای مربوط به حساب های بانکی ، کدام روش مطلوب تر است؟ –111

 الف( سندرسی

 بانکیب( دریافت تأییدیه 

 ج( آزمون انقطاع زمانی

 د( کنترل صورت مغایرت بانکی 

 گزارش حسابرسان باید به کدام یک از موارد زیر تاریخ گذاری شود؟  -111

 الف( تحویل گزارش به صاحبکار                                                                                          

 کاربرگ های حسابرسیب( تکمیل مرور 

 ج( پایان عملیات حسابرسی                                                                                                 

 د( پایان سال مالی مورد رسیدگی  

 اثبات کدام حساب یا حساب ها می باشد؟ اجرای آزمون انقطاع زمانی برای خرید کاال و مواد اولیه ، تکمیل کننده کار رسیدگی و –111

 ب( موجودی کاال     الف( خرید کاال                                                                                                               

 د( موجودی کاال و بستانکاران                                                    ج( مواد اولیه مصرفی                                                       

 محیط کسب و کار بر کدام ریسک اثر دارد؟ –113

 الف( ریسک ذاتی

 ب( ریسک کنترل

 ج( ریسک عدم کشف 

 د( ریسک قابل قبول حسابرسی

 : اگر ابهام درباره تداوم فعالیت در صورت های مالی افشاء شده باشد و آثار آن به نظر حسابرس با اهمیت ولی غیراساسی باشد در این صورت  –111

                            الف( پس از بند اظهارنظر در یک پاراگراف توضیحی بیان می شود ولی در بند اظهارنظر به آن اشاره ای نمی شود.                        

 ب( به تشخیص حسابرس می تواند گزارش مشروط و یا مردود صادر گردد.  

 ج( به عنوان بند شرط مطرح و گزارش به صورت مشروط صادر می گردد.  

 د( در گزارش حسابرس نیازی به افشاء نیست. 

 م مورد تأکید دارد؟بررسی تحلیلی مورد استفاده در برنامه ریزی حسابرسی ، بر کدا -115

 زمون کنترل ها الف( شناسایی اعمال غیرقانونی صاحبکار                                                                           ب( کاهش حدود آ

 د( اطمینان از شناسایی اشتباهات با اهمیت احتمالی        ج( شناخت ویژگی های مالی فعالیت واحد تجاری                                                        
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 هند کرد؟حسابرسان برای جبران اثر منفی یک نارسایی سیستم کنترل داخلی که در مرحله برنامه ریزی اولیه مورد توجه قرار نگرفته ، چه اقدامی خوا -111

                                            الف( میزان آزمون های کنترل ها را افزایش می دهند.             

 ب( سطح عدم کشف را افزایش می دهند.  

 ج( میزان روش های تحلیلی را افزایش می دهند.                                                                

 د( برآورد اولیه خود را از خطر حسابرسی افزایش می دهند.  

 نامیده می شود.طر این که حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت ، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند ، خطر )ریسک( .......... احتمال خ -111

 د( عدم کشف                                                                        ذاتیج(                   الف( کنترل                                                               ب( حسابرسی                                 

 معیار مورد استفاده در حسابرسی رعایت کدام مورد است؟ -118

 نداردهای حسابرسی                             الف( استانداردهای حسابداری                                                                                            ب( استا

 د( عرف                                         ج( قوانین و بخشنامه                                                                  

 حسابرسان مستقل جهت اثبات مانده حساب های دریافتنی اقدام به : -111

 .تور فروش می نمایندالف( بررسی پاسخ تأییدیه های ارسالی به بدهکاران می نمایند.                                          ب( تطبیق مانده حساب با فاک

 ا سوابق اسناد و مدارک موجود در شرکت می نمایند.ج( کنترل ثبت مانده حساب در دفتر معین می نمایند.                                                         د( تطبیق مانده حساب ب

 شواهد و مستندات رسیدگی به حساب هزینه حقوق و دستمزد ، کدام است؟ -151

 پرسنلی کارکنان شامل اسناد و مدارک و کپی مدارک تحصیلی.الف( پرونده 

 ب( لیست حقوق محاسباتی آخر ماه که مستند صدور سند حسابداری قرار گرفته است.

 ج( کارت ثبت و ضبط اوقات و ایام کارکرد که در هر یک از واحدها استقرار دارد.

 و ضبط اوقات کار کارکنان. د( لیست حقوق همراه با سوابق پرونده استخدامی و سوابق ثبت

 مستندات مربوط به ایجاد ذخیره مطالبات بر درآمد در حسابداری شرکت سهامی آلفا کدام است؟ -151

 الف( برآورد مدیریت بر اساس نقطه نظرات مشاور مالیاتی

 ب( اوراق تشخیص مالیات صادره برای سال های قبل                                         

 سوابق مالیاتی سال های قبل طبق مدارک موجود درشرکتج( 

 د( اوراق قطعی مالیات و یا مدارک و مستندات قوی مبتنی بر وجود بدهی مالیاتی

 مستند رسیدگی به حساب افزایش سرمایه به صورت نقدی و تبدیل مطالبات نقدی حال شده )اشخاص ثالث( به سرمایه عبارت است از :  -151

 در دفاتر و انتقاله مجمع فوق العاده صاحبان سهام همراه با مستندات مربوط به واریز وجوه افزایش سرمایه )نقدی( و حصول اطمینان از ثبت طلب اشخاص ثالث الف( صورت جلس

 به حساب افزایش سرمایه.                           

 ب( کنترل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام که در آن افزایش سرمایه تصویب شده است.                              

       ج( کنترل اسناد و مدارک مربوط به تبدیل بدهی )مطالبات نقدی حال شده( به سرمایه.                                                 

  کنترل اسناد و مدارک مربوط به پرداخت وجه نقد به حساب بانکی شرکت.د( 
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 در کدام مرحله ، اجرای روش های تحلیلی پیشنهاد می شود؟ -153

 الف( آزمون های محتوا                                                                                                       

 های محتوا و تهیه گزارش ب( آزمون

 ج( برنامه ریزی و آزمون های محتوا                                                                                     

 د( برنامه ریزی ، آزمون های محتوا و نتیجه گیری نهایی

 در اجرای روش های توافقی ، گزارش یافته های عینی :  -151

 صورت های مالی نمی شود.  الف( به شخص )اشخاصی که( حسابرسان را برای انجام روش های توافقی دعوت نموده اند ارائه می گردد و در آن هیچ گونه اظهارنظری نسبت به

 ب( به هیأت مدیره ارائه می گردد و شامل نقاط ضعف کنترل های داخلی است که باید پیگیری شود. 

 ائه می گردد و شامل اظهارنظر در مورد صورت های مالی سال مورد رسیدگی است. ج( به سهامداران ار

 د( مشابه گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی تهیه می شود. 

 از نقطه نظر آیین رفتار حرفه ای ، کدام یک از موارد زیر تخلف می باشد؟ -155

 ن حق الزحمه بر مبنای هزینه انجام شدهالف( عدم درج حق الزحمه ثابت در قرارداد حسابرسی و تعیی

 ب( تعیین حق الزحمه بر مبنای نوع گزارش حسابرسی

 ج( اخذ پیش پرداخت در زمان آغاز انجام عملیات حسابرسی

 د( عدم پیش بینی کسورات از مبلغ قرارداد

هالک جدید و تأثیر تغییر روش بر سود و زیان سال های قبل قابل توجه است. موضوع شرکت مبانی محاسبه استهالک دارایی ثابت را در سال جاری تغییر داده است. مبلغ است -151

 در یادداشت های پیوست صورت های مالی افشاء نشده است : 

                       الف( عدم افشای موضوع در یادداشت های صورت های مالی به صورت بند شرط در گزارش با نوع اظهارنظر مشروط درج می شود.                 

 ب( عدم افشای موضوع در یادداشت های صورت های مالی موجب ارائه گزارش با اظهارنظر منفی خواهد بود.  

 ج( عدم افشای موضوع در یادداشت های صورت های مالی موجب ارائه گزارش با نوع عدم اظهارنظر است.

 د( موضوع صرفاً در نامه مدیریت ذکر می شود. 

نهایی بوده است ودی های پایان دوره قابل شمارش نبوده و سوابق دفتری این موجودی ها مالک قیمت گذاری موجودی ها و انعکاس ارزش ریالی آن در حساب های موج -151

 بهای تمام شده کاالی فروش رفته( ، اظهارنظر حسابرس چگونه است؟  %11کل اقالم دارایی ها و  %11)حدود 

 الف( بند شرط بعد از پاراگراف اظهارنظر                                                                              

 ب( بند شرط محدودیت رسیدگی با اظهارنظر منفی                                            

                                         ج( محدودیت اساسی است و گزارش حاوی عدم اظهارنظر است.  

 د( بند شرط با اشاره به محدودیت رسیدگی در پاراگراف دوم و اظهارنظر مشروط

 اشد. عدم ارائه گواهینامه مدیران به حسابرسان مستقل موجب می شود که نسبت به صورت های مالی سال مورد نظر گزارش حسابرس حاوی .......... ب -158

 ظهارنظرارنظر مقبول                                                                                                          ب( عدم االف( اظه

 د( اظهارنظر منفی )مردود(    ج( اظهارنظر مشروط                                                                                                          
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دالر( که سوابق آن به دالر است ، به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه )هر دالر  111،111حساب های دریافتنی از بدهکاران خارجی به مبلغ  –اقالم پولی )دارایی های جاری  -151

 بود؟  ریال( در حساب ها انعکاس دارد ، گزارش حسابرسی چگونه خواهد 1،811ریال( تسعیر نشده است بلکه با همان نرخ تاریخ انجام معامله ) 8،811

 دود می شود.  الف( عدم رعایت استانداردهای حسابداری حاکم بر اقالم پولی )تسعیر به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه( موجب گزارش با اظهارنظر مر

 گزارش عدم اظهارنظر باشد.  ب( عدم رعایت استانداردهای حسابداری حاکم بر اقالم پولی )تسعیر به نرخ برابری ارز در تاریخ ترازنامه( موجب می شود 

 ج( موضوع تأثیری در اظهارنظر حسابرس ندارد و فقط در گزارش نقاط ضعف )نامه مدیریت( درج می شود. 

 د( عدم تسعیر اقالم پولی )به ارز( با ذکر مبلغ به صورت بند شرط در گزارش حسابرسی لحاظ می شود. 

 حقیقی و حسابرس نقش بازرس اصلی را دارد : در شرکت سهامی عام که بازرس علی البدل شخص -111

 بازرسی در گزارش حسابرسی نمی باشد.الف( بازرس علی البدل گزارش جداگانه ارائه می دهد.                                                        ب( نیازی به درج نکات 

 دد.                                 د( بازرس علی البدل مسئولیت صدور گزارش حسابرس را هم عهده دار است.ج( موارد مرتبط با نکات بازرسی در گزارش حسابرسی درج می گر

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  58 حسابداری سال ارشددرس حسابرسی کنکور برای دریافت حل تشریحی                    

 

 علمی ، پژوهشی حسابداران برترگروه 

 (pdf)به صورت  حسابداری ارشدتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

8855 – 547 - 1177 

: 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

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

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  11111115181کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

 استاد حمزه عمویی« حسابداران برتر»مدیر گروه  –از آن شرعاً حرام است و ما رضایت نداریم )اتمام حجت کردیم( 

 

 کانال اختصاصی حسابداران برترآیدی 

umzacc313@ 

 موسسه حسابداران برتر ارشدحل سواالت  اصلیمنابع 

 کتاب لقمه طالیی حسابرسی )حسابداران برتر( -1

 پارسه و نگاره و ... و کتابهای مدرسان شریف و ماهان -1

 آزمون های آزمایشی برگزار شده )حسابداران برتر(  -3

 

 )ویرایش جدید( 85 سالحسابداری  ارشد آزمون -حسابرسی واالت دانلود رایگان س

Web: www.rahasell.ir 

 


