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 توجه کنید : برای دانلود سایر پاسخنامه های تشریحی و تستی کنکورهای حسابداری به سایت سر بزنید . 

 

 : 18سوال شماره 

 ، ارزشیابی  9جواب :  گزینه 

 : 18سوال شماره 

 تاییدیه ، اخذ 9جواب : گزینه 

 : 18سوال شماره 

 ، هزینه مطالبات مشکوک الوصول ربطی به ساختار کنترل داخلی ندارد . 2جواب : گزینه 

 : 18سوال شماره 

، برای کشف ثبت تکراری خرید مغایرت گیری صورت حساب فروشندگان ،بستانکاران مناسب تر  4جواب گزینه : 

 است .

 : 18سوال شماره 

 هدف نهایی برنامه ریزی ،انجام به موقع و اثر بخش کار است .،  4جواب گزینه : 

 : 18سوال شماره 

 ، در بند مقدمه به استاندارد های حسابرسی اشاره نمی شود . 2جواب گزینه :  

 : 18سوال شماره 

 . ، حسابرس باید روش های تحلیلی را عالوه بر برسی کلی در برنامه ریزی نیز به کار گیرد 6جواب گزینه : 

 : 11سوال شماره 

 ، آزمون معامالت میتواند قبل از تاریخ ترازنامه انجام شود . 6جواب گزینه : 
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 : 18سوال شماره 

 ، منظور از اعتبار دو ادعای وجود و مالکیت است . 4جواب گزینه :  

 

 : 89سوال شماره 

،باتوجه به توضیحات سوال نیاز به تعدیل گزارش یا بند تاکید بر مطلب خاص نیست .هرچند که  2جواب گزینه : 

 را یک رویداد دارایی اثر عمده بر وضعیت واحد تجاری و نیاز به تاکید دانست .میتوان رشد سهم 

 : 88سوال شماره 

در رسیدگی است  و باتوجه به با اهمیت بودن موضوع  ، عدم دریافت تاییدیه از مصادیق محدودیت 6جواب گزینه : 

 ،اظهار نظر مشروط مناسب است . 

 : 88سوال شماره 

، با فرض با اهمیت بودن مبالغ  به دلیل اثار احتمالی عدم دریافت تاییدیه ،اظهار نظر مشروط   9جواب گزینه : 

 مناسب است .

 : 88سوال شماره 

 زارش را مردود خواهد کرد ندارد های حسابداری که اثر با اهمیت و اساسی دارد گ، عدم رعایت استا 9جواب گزینه : 

 : 88سوال شماره 

 ، ابهام با اهمیتی که افشا شده است ،نیاز به تاکید بر مطالب خاص دارد . 4جواب گزینه : 

 :  88سوال شماره 

 است  .، ریسک ذاتی اقالم براوردی ،بیشتر از اقالم واقعی  9جواب گزینه :  

 : 88سوال شماره 

 ، آزمون های محتوا  بر اثبات مانده های ترازنامه تاکید دارند    9جواب گزینه :  

 : 88سوال شماره 

، فرم سفارش خرید درون سازمانی است و نسبت به مدارک برون سازمانی و مشاهدات حسابرس   6جواب گزینه : 

 متقاعد کنندگی کمتری دارد .

 : 81سوال شماره 

 ، در بند اظهار نظر به انطباق صورت های مالی با استاندارد های حسابداری اشاره می شود . 6جواب گزینه : 



 

 

 : 88سوال شماره 

 حجم آزمون های محتوا می شود .، مناسب بودن سیستم کنترل های داخلی موجب کاهش  4جواب گزینه : 

 : 899سوال شماره 

ی برنامه ریزی ، آزمون محتوا  و برسی کلی ) نتیجه گیری نهایی ( پیشنهاد ، روش های تحلیلی برا 2جواب گزینه : 

 می شود  و در مراحل برنامه ریزی و برسی کلی الزامی است .

  898سوال شماره 

)محیط کنترلی ( و  2جزء هستد که گزینه  5جواب گزینه :  گزینه صحیح وجود ندارد . اجزای کنترل داخلی شامل 

جز این اجزای کنترل داخلی  9و  6های کنترلی ( دو مورد از این گزینه است اما گزینه های  ) فعالیت 4گزینه 

 نیست .

 : 898سوال شماره 

 -2پرس و جو   -6موارد زیر است .  )  9روش های ارزیابی خطر شامل  965، مطابق با استاندارد  9جواب گزینه : 

 مشاهده و وارسی– 9روش های تحلیلی  

 : 898سوال شماره 

 ، به دلیل افشا کافی ابهام با اهمیت  ،بند تاکید بر مطالب خاص درج می شود . 4جواب گزینه : 

 : 898سوال شماره 

 ، به دلیل رفع محدودیت توسط حسابرس ،میتوان گزارش مقبول صادر کند . 4جواب گزینه : 

 : 898سوال شماره  

 ، تفکیک وظایف از اجزای فعالیت های کنترل داخلی است .  2جواب گزینه : 
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