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 حسابداریرشته  89 ارشدسواالت دانلود رایگان :  حسابرسی
 

 کدامند؟ ، حسابرسی، استانداردهای پذیرفته شده عمومی  سه استاندارد –131

 صالحیت و آموزش فنی کافی ، مراقبت حرفه ای الزم و برنامه ریزی کافی الف( 

 مراقبت حرفه ای الزم و  استقالل رأی، صالحیت و آموزش فنی کافی ب( 

 استقالل رأی و  شواهد کافی و قابل اطمینان،  برنامه ریزی کافیج( 

 استقالل رأی و  برنامه ریزی کافی،  صالحیت و آموزش فنی کافید( 

 .......... .از خرید و فروش عبارت است از حصول اطمینان  (میان بر)یکی از اهداف آزمون انقطاع زمانی  –131

 موقع خرید و فروش در حساب های مربوط و احتساب یا عدم احتساب آن در موجودی پایان دوره مالی.ثبت به الف( 

 اینکه انجام معامالت خرید و فروش طبق ضوابط انجام شده است. ب( 

 اینکه مستندات خرید و فروش بر اساس ضوابط موجود در شرکت تنظیم شده است. ج( 

  تندات کافی می باشند. اینکه خریدها و فروش ها دارای مسد( 

 نمی گردد؟در بند مقدمه گزارش حسابرس مستقل ، کدام مورد درج  –133

 الف( تصریح مسئولیت حسابرس در مورد حسابرسی صورت های مالی

 ب( تأکید بر مسئولیت تهیه کنندگان صورت های مالی

 ج( مشخصات صورت های مالی حسابرسی شده

 ( اشاره به استانداردهای حسابرسید

 هدف حسابرس مستقل از برآورد ریسک کنترل کدام است؟ –131

 در صورت های مالی برآورد ریسک عدم کشف برای ادعاهای مندرج ب(                                                        ح اهمیت برای مقاصد حسابرسی مالی تعیین سطالف( 

 ر بخشی کنترل های داخلی صاحب کار ارزیابی اثد(                هایی که ریسک ذاتی باالیی دارند   شناسایی رویدادهای مالی و مانده حساب ج(

  هدف واقعی و مهم از اجرای آزمون رعایت روش ها ، کدام است؟ –131

 برای ازریابی خطر ذاتیبه دست آوردن شواهد الزم الف( 

 کشف موارد عدم رعایت کنترل های داخلی ب(

 ج( ارزیابی کارایی عملیاتی سیستم کنترل داخلی

 ( مستند سازی سطح ارزیابی خطر کنترلد

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

 تمام خدماتی که حسابرسان ارائه می کنند.ب(                                                                                               تمام خدمات اعتباردهیالف( 

 بررسی صورت های مالیخدمات د(                                                                        فقط خدمات حسابرسی صورت های مالیج( 

 استانداردهای اجرای عملیات حسابرسی کدامند؟ –131

 افشای اطالعات به نحو مناسب و کافیب(                                              داخلی توسط حسابرسکسب شناخت از ساختار کنترل الف( 

 حفظ استقالل رأی توسط حسابرس( د                                                             اعمال یکنواخت استانداردها نسبت به دوره قبلج( 
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 معیار حسابرسان در هنگام حسابرسی صورت های مالی کدام است؟ –138

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

 هدف از حسابرسی عملکرد یک واحد تجاری عبارت است از : –139

 تعیین میزان کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی در اداره واحد تجاریالف( 

 کمک به حسابرسان مستقل در رسیدگی به صورت های مالیب( 

 ایجاد اطمینان نسبت به استقرار سیستم کنترل های داخلیج( 

 گزارش حسابرسی صورت های مالید( 

 حسابرسی  عبارتند از :استانداردهای  –111

 استانداردهای عمومی ، استانداردهای اجرای عملیات و استانداردهای مراقبت حرفه ایالف( 

 استانداردهای رسیدگی ، استانداردهای اجرای عملیات و استانداردهای گزارشگریب( 

 استانداردهای عمومی ، استانداردهای اجرای عملیات و استانداردهای گزارشگریج( 

 استانداردهای عمومی ، استانداردهای رسیدگی و استانداردهای گزارشگرید( 

 مسئولیت تهیه صورت های مالی با .......... است. -111

 د( حسابرسی داخلی                                                                  ( مدیر مالیج( حسابرس مستقل                                         ب( هیأت مدیره                                                الف

 ی اشاره می شود؟ استانداردهای حسابرسو استانداردهای حسابداری  ترتیب به بهگزارش حسابرسان مستقل  هایبندیک از کدام  در –111

      استانداردهای حسابرسی          استانداردهای حسابداری               

    رسیدگی  حدود                                           اظهارنظر                     (الف

 مقدمه                                 رسیدگی حدود                 ( ج

 اظهارنظر                              رسیدگی حدود                  ( ج

   رسیدگی حدود                                                 مقدمهد(                         

 رمقبول ارائه می نماید ، باید همه دالیل اساسی برای اظهارنظر غیر مقبول را حسب مورد در یک یا چند بند توضیحی جداگانه .......... ذکهنگامی که حسابرس اظهارنظر غیر –113

 نماید.

 بعد از بند اظهارنظرب(                                                          رسیدگی و قبل از بند اظهارنظربعد از بند حدود الف( 

 قبل از بند مقدمهد(                                                                   بعد از بند مقدمه ، قبل از بند حدود رسیدگیج( 

 هنگامی صادر می شود که در حسابرسی صورت های مالی ، .......... وجود داشته باشد. « عدم اظهارنظر»گزارش حسابرسی حاوی  –111

 ابهامد(                                                  عدم توافق اساسیج(                                            محدودیت اساسیب(                                ابهام و محدودیت با اهمیتالف( 

 خطر ذاتی باید .......... ارزیابی شود. -111

 در مرحله برنامه ریزی حسابرسی( ب                                                                          هنگام ارزیابی سیستم کنترل داخلی( الف

 قبل از پذیرش کار حسابرسی( د                                                                                  هنگام صدور گزارش نامه مدیریت( ج
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 برنامه ریزی حسابرسی با هدف .......... می باشد.در حسابرسی صورت های مالی ،  -111

 انجام به موقع و اثربخشی حسابرسیب( ( تدوین طرح کلی حسابرسی                                                                                     الف

 د( تدوین نوع و ماهیت و زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی                                              ( تدوین طرح تفضیلی حسابرسی                                    ج

 نامیده می شود. احتمال خطر اینکه حسابرس نسبت به صورت های مالی حاوی اشتباه یا تحریف با اهمیت ، نظر حرفه ای نامناسب اظهار کند ، خطر ..........  -111

 ذاتید(                                                         عدم کشف   ج(                                                  کنترل            ب(                              حسابرسی                            الف( 

 نظارت بر شمارش موجودی های کاال )در مواردی که از لحاظ صورت های مالی با اهمیت است( یک .......... است. -118

 نوع رعایت استاندارد حسابرسی( ب                                                                                                     نوع آزمون محتوا( الف

 کافی و قابل قبول حسابرسیراه کسب شواهد ( د                  نوع رعایت استاندارد حسابداری                                                               ( ج

حسابرس نسبت به  در صورتی که صاحبکار ، اسناد اصالحی پیشنهادی حسابرس در مورد صورت های مالی که ضروری تشخیص داده شده است را در حساب ها ثبت ننماید -119

  اظهارنظر ......... ارائه می کند.صورت های مالی مورد رسیدگی ، 

 مشروط یا عدم اظهارنظرب(                                                                                                                          مردودالف( 

 عدم اظهارنظرد(                                                                                                             مشروط یا مردودج( 

 ، بررسی تحلیلی مورد استفاده در برنامه ریزی حسابرسی ، بر .......... تأکید دارد.در حسابرسی صورت های مالی  -111

 لف( کاهش حدود آزمون های کنترل                                                                                  ا

 ب( اطمینان یافتن از شناسایی اشتباهات با اهمیت احتمالی

 شناسایی اعمال غیرقانونی صاحبکار                                                                              ( ج

 شناخت و تشخیص ویژگی های مالی فعالیت واحد تجارید( 

 حسابرسی ، دریافت .......... در تمام سال های مورد حسابرسی الزامی است.در حسابرسی صورت های مالی بر اساس استانداردهای  -111

 تأییدیه مدیران )گواهینامه مدیران(ب(                                                                                                                نامه مدیریتالف( 

 موافقت نامه برای ارزیابی کنترل های داخلید(                                                                                          داخلیپرسشنامه کنترل های ج( 

 حسابرسان قرار می گیرد ، کدام است؟کنترل های داخلی که طبق استانداردهای حسابرسی مورد توجه  -111

                                                                                                       کنترل داخلی پایهالف( 

 کنترل های داخلی حسابداریب( 

                                                                               ج( کنترل های داخلی اداری                 

 کنترل های داخلی اداری و حسابدارید( 

 استانداردهای حسابرسی مقرر می دارد که حسابرسان .......... . -113

 آزمون کنترل ها را برای ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی اجرا کنند.الف( 

 نارسایی های موجود در سیستم کنترل داخلی صاحبکار را شناسایی و مستند کند.ب( 

 شده از سیستم کنترل داخلی صاحبکار را مستند کنند.اطالعات کسب ج( 

 اطمینان حاصل نمایند که آیا کنترل ها به نحو صحیح برای پیشگیری یا کشف تحریف ها طراحی شده اند یا خیر.د( 
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 هدف از برآورد خطر کنترل توسط حسابرس مستقل ، کدام است؟ -111

                                                                                              شناخت از محیط کنترلی الف(

 سطح خطر عدم کشفتعیین اثر خطر کنترل بر ب( 

                                                                                         تعیین سطح اهمیت خطر ذاتی ج(

 ارزیابی این که کنترل ها به طور مژثر عمل می شود.د( 

 برای کشف تعهدات و بدهی های ثبت نشده ، کدام روش اجرا می شود؟در حسابرسی صورت های مالی ،  -111

 سند رسمی نمونه از پرداخت های بالفاصله پس از پایان سال مالی و همچنین گزارش های دریافت کاال و فاکتورهای خریدلف( ا

 غیرعادیبررسی پرداخت های نقدی ثبت شده پیش از پایان سال مالی برای شناسایی احتمالی معامالت ب( 

 مقایسه نمونه ای از سفارش های خرید صادر شده پس از سال مالی با حساب های پرداختنی در پایان سال مورد رسیدگی( ج

 ردیابی نمونه ای از اقالم حساب های پرداختنی ثبت شده پایان سال مالی و تطبیق با مستندات دریافت کاال د(

بوده و طبق مستندات موجود از امکانات شرکت )دارایی ثابت مشهود و نامشهود( برای فعالیت رقابتی شخصی اعضای هیأت مدیره شرکت آلفا دارای فعالیت رقابتی با شرکت  -111

موده اند. حسابرس صورت های مالی خود استفاده نموده اند و برای این موارد در شرکت مورد رسیدگی ، هیچ گونه درآمدی شناسایی نشده و موضوع را در صورت های مالی افشاء ن

 ن موضوع ، .......... .با ای

                                          مطلب را صرفاً در نامه مدیریت به اطالع هیأت مدیره می رساند.  ( الف

 به علت نبود مستندات برای تعیین میزان ضرر و زیان ، موضوع بند شرط است و اظهارنظر مردود ارائه می دهد. ( ب

 الیت رقابتی جزء وظایف بازرس منتخب مجمع می داند. مطالب را به عنوان فع( ج

 مستندات برای تعیین میزان ضرر و زیان یا انتقال منافع ، موضوع را به صورت محدودیت رسیدگی گزارش می نماید.  به علت نبود ( د

قیمت گذاری موجودی ها در ( ، در پایان سال مورد شمارش قرار نگرفته )با اهمیت( و سوابق مالی دفتری آن مالک %31قسمتی از موجودی های جنسی شرکت )حدود  -111

 صورتهای مالی بوده است. حسابرس این محدودیت رسیدگی را چگونه در گزارش حسابرس خود اعالم خواهد کرد؟

 اشاره به آن در پاراگراف حدود رسیدگی و عدم اظهارنظر نسبت به صورت های مالی الف( 

 بند شرط و اظهارنظر مردود نسبت به صورت های مالی ب( 

 اشاره به آن در پاراگراف حدود رسیدگی و بند شرط قبل از پاراگراف اظهارنظرج( 

 اظهارنظر مقبول و پاراگراف توضیحی د( 

 در حسابرسی صورت های مالی هنگامی که خطر کنترل در سطح پایین ارزیابی شود ، حسابرس چگونه اقدام می نماید؟ -118

                                                                                          کاهش حجم کار حسابرسیالف( 

 کاهش میزان ازمون کنترل هاب( 

                                                                                          کاهش سطح خطر عدم کشفج( 

 افزایش میزان آزمون های محتواد( 

 در تعیین میزان و حجم کاربرگ های حسابرسی ، .......... حائز اهمیت است.  -119

 خلی حسابرسقضاوت حرفه ای حسابرس                                                                                          ب( کنترل های دا( الف

 د( خطر حسابرسی      ( برنامه حسابرسی                                                                                                       ج
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لی مورد حسابرسی بر این اساس تهیه گردیده است. حسابرس ضمن اروش ثبت درآمد را از تعهدی به نقدی تبدیل نموده و صورت های م 1318شرکت آلفا در پایان سال  -111

 حسابرسی به صورت بند شرط مطرح نموده و حسب مورد اظهارنظر .......... می نماید. تعیین آثار مالی ناشی از این تغییر روش )که قابل توجه است( موضوع را در گزارش

                                                                                             عدم اظهارنظر و یا مردودلف( ا

 مشروط و یا مردودب( 

                                                                                               مشروط و یا عدم اظهارنظر( ج

   مردود و یا مقبول با پاراگراف توضیحید( 

 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    دهید :هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام ،  98 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( 

7895 – 547 - 1877 
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