
 

 

 

 

 

 

 سواالت رایگان بسته 

ل حسابرسی اصو   استخدامی

مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده •

دارای پاسخنامه تستی •

با قابلیت پرینت •
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توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 

.به همراه خواهد داشت پیگرد قانونی
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  های دولتی به منظور انطباق اعتبارات مصرف شده با قانون یا مقررات مالی دولت، وظیفه کدام نوع ازحسابرسی دستگاه -1

 ( www.iranarze.ir)  حسابرسان است؟

 محاسبات ( حسابرسان دیوان  ۴  ( حسابرسان مستقل ٣  ( حسابرسان داخلی ۲  ( ممیزان دارایی١

 4پاسخ صحیح: 

های مالی اقالم با اهمیت و عمده را با استفاده  در کدام شیوه حسابرسی، حسابرس با تجزیه و تحلیل اقالم مندرج در صورت   -۲

 دهد؟ های مالی تعمیم می گیری جهت رسیدگی انتخاب نموده و نتایج حاصل از رسیدگی آن اقالم را به کل صورت نمونه   از

   ( حسابرسی مبتنی بر سندرسی ٣    حسابرسی مبتنی بر ریسک(  ١

 ( حسابرسی مبتنی بر رسیدگی خاص ۴    ( حسابرسی مبتنی بر ترازنامه ۲

 3پاسخ صحیح: 

 گیرد؟در بند اظهارنظر گزارش حسابرسی، کدامیک از اصول یا مفروضات حسابداری مورد تاکید قرار می -3

 ( اصل تحقق درآمد ۴  فرض واحد پولی   (٣  ( اصل اهمیت١  ( فرض تعهدی ١

 ۲پاسخ صحیح: 

حسابرس باید با جمع آوری شواهد کافی و قابل اطمینان به عنوان پشتوانه، مبنایی معقول برای اظهارنظر خود فراهم  " -4

 ( www.iranarze.ir)  به کدام استاندارد حسابرسی اشاره دارد؟ "کند

 ( استاندارد اجرای عملیات ۴ گری ( استاندارد گزارش ٣  استاندارد کیفیت (  ۲  استاندارد عمومی   (١

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل چیست؟ -۵

 های مالی کشف تقلب گزارش   (۲    ( اعتباردهی به صورتهای مالی ١

 اهداف شرکت ( اصالح  ۴    گیری مدارک حسابرسی نمونه   (٣

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  های مالی توسط حسابرسان است؟کدام گزارش یک اظهارنظر مثبت است و مبین تایید صورت  -۶

 ( گزارش عدم اظهار نظر ۴  ( گزارش مردود ٣  ( گزارش مشروط ۲  گزارش مقبول   (١

 1پاسخ صحیح: 

 اصول حسابرسینمونه سواالت استخدامی  
 

 ، اینجا کلیک نمایید. اصول حسابرسی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir)  حسابرسی مستقل کدام مورد زیر است؟ای در های اصلی آیین رفتار حرفه بخش   -۷

 احکام   -کمیته انضباطی    (۲    ای اصول بنیادی اخالق حرفه   (١

 ای اخالق حرفه   -( احکام  ۴    ( اصول بنیادی احکام ٣

 3پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) کند. احکام، رهنمودهایی را برای .......... اصول ارائه می  -۸

 ( رازداری ۴  ( درستکاری ٣  عملیاتی شدن  (۲  طرفی بودن( بی١

 ۲پاسخ صحیح: 

کار دعوی حقوقی وجود داشته باشد، کدام اصل و ویژگی حسابرس تحت تاثیر قرار  چنانچه بین حسابرس و واحد صاحب -۹

 ( www.iranarze.ir)  گیرد؟می

 ( رازداری ۲    طرفیاستقالل و بی   (١

 ای ( صالحیت حرفه۴     کاری محافظه   (٣

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  دستکاری، جعل یا تغییر اسناد و مدارک نشان دهنده کدام اصطالح زیر است؟ - 1۰

 ( سهل انگاری ۴  پیمان  ( نقض٣   ( تقلب۲   قصور  (١

 ۲پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  مسئولیت گزارشگری اشتباهات و تخلفات با چه کسی است؟   -11

 ( مدیریت شرکت ۴  مدیرمالی (  ٣  حسابدار   (۲  حسابرس   (١

 1پاسخ صحیح: 

 (www.iranarze.ir)  انگاری که شاکی مرتکب شده و به زیان وی تمام شده، چه نام دارد؟سهل  -1۲

 انگاری متقابل ( سهل ۴  پیمان  نقض  (٣   قصور(  ۲   ( تقلب١

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) چه کسانی است؟ ةدر موسسات حسابرسی، تنظیم و امضای قرارداد حسابرسی به عهد -13

 ( حسابرسان ارشد ۴  سرپرستان   (٣   ( مدیران ۲   شرکاء   (١

 1پاسخ صحیح: 

احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب پیش از آنکه سیستم کنترل داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد،   -14

 ( www.iranarze.ir) چیست؟

 ( خطر کنترل ۲     خطر ذاتی  (١

 ریزی( خطر برنامه ۴     ( خطر عدم کشف ٣

 ، اینجا کلیک نمایید. اصول حسابرسی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   1پاسخ صحیح: 
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های مالی .... اشتباه و یا  ........ توسط حسابرس در حالتی که صورت ریسک نوع اول )آلفا( عبارتست از ارائه اظهارنظر   -1۵

 ( www.iranarze.ir) اهمیت باشد.  تحریف با

 حاوی   –( غیر مقبول  ۴  فاقد  -( غیر مقبول  ٣  حاوی   -( مقبول۲  فاقد   -( مقبول  ١

 3پاسخ صحیح: 

 حسابرسی اثری مستقیم و قابل مالحظه دارد، کدام مورد است؟ترین مرحله از مراحل حسابرسی که بر سایر مراحل مهم   -1۶

 ( مشاوره مدیریت ۴  ( آزمون رعایت ٣  ریزی ( برنامه ۲  ریسک آلفا   (١

 ۲پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) دهد؟کدام مورد زیر به ترتیب وجه تمایز حسابرس مستقل و حسابرس داخلی را نشان می -1۷

 رسیدگی محدود به قرارداد نامحدود و مستمر ( از لحاظ مدت  ١

 محدود به قرارداد   -از لحاظ مدت رسیدگی نامحدود و مستمر    (۲

 ( از لحاظ گزارشدهی به مدیریت به مجمع عمومی ٣

 محدود به قرارداد   -( از لحاظ حیطه وظایف نامحدود۴

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) شود؟است که برای چه کاری استفاده می ای نامه کنترل داخلی وسیله پرسش  -1۸

 کار( ارزیابی سیستم کنترل داخلی صاحب ١

 کار( تهیه نمودگر سیستم کنترل داخلی صاحب ۲

 کار( سنجش نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی صاحب ٣

 داخلی صاحبکار ( مستندسازی شناخت حسابرسان از سیستم کنترل  ۴

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir) های داخلی واحد تجاری چیست؟هدف اصلی از کنترل  -1۹

 ( کاهش سود خالص و ثبات رویه واحد تجاری ١

 ( باال بردن کارایی و سودمندی عملیات واحد تجاری ۲

 ( باالبردن ریسک و قابلیت مقایسه واحد تجاری ٣

 واحد تجاری ( کاهش مالیات و تطابق  ۴

 ۲پاسخ صحیح: 

که هیچکس مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده  ها بین کارکنان طوری تقسیم مسئولیت  - ۲۰

 ( www.iranarze.ir)  چه نام دارد؟ نداشته باشد،

 ( آزمون محتوا ۴  ( تفکیک وظایف ٣  ( بدهی احتمالی ۲  ( محافظه کاری ١

 ، اینجا کلیک نمایید. اصول حسابرسی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   3پاسخ صحیح: 
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کدامیک از اهداف حسابرسی به این معناست که اطمینان حاصل شود همه معامالت و رویدادهایی که باید ثبت شوند،   -۲1

 ( www.iranarze.ir)  اند؟به طور کامل ثبت شده  واقعاً

 کامل بودن (  ۴  ارزشیابی   (٣   اعتبار   (۲   ( مالکیت ١

 4پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  ترین نوع شواهد حسابرسی کدام مورد است؟ضعیف  -۲۲

 شواهد اسنادی   (۲     ( شواهد عینی١

 ( شواهد محاسباتی۴     ( شواهد شنیداری ٣

 3پاسخ صحیح: 

تاییدیه را قبول داشته باشد یا نداشته باشد، باید و  شود چنانچه مبلغ مندرج در دهنده تقاضا می ای که از پاسخ تاییدیه  -۲3

 ( www.iranarze.ir)  پاسخ آن را برای حسابرس ارسال کند؛ چه نام دارد؟

 ( تاییدیه مثبت ۲     ( تاییدیه منفی ١

 ( تاییدیه مثبت و منفی ۴     ( تاییدیه احتمالی ٣

 ۲پاسخ صحیح: 

حسابرس اقالم فروش را ابتدا در دفتر کل و سپس به ترتیب ثبت دفتر روزنامه، معین، فاکتور فروش، حواله  هنگامی که    -۲4

  کند؟ کند؛ از کدام روش حسابرسی استفاده می تصویب اعتبار مشتری و سفارش فروش بررسی می  انبار،

 ( تاییدیه مدیریت۴  ( محاسبه مجدد ٣  سندرسی   (۲  ( پرس و جو ١

 ۲پاسخ صحیح: 

 های متعدد که ابزار مستندسازی عملیات حسابرسی هستند، چه نام دارد؟ های کاغذی با ستون برگه   -۲۵

 ( آزمون محتوا ۲     ( کنترل داخلی ١

 ( کاربرگ حسابرسی ۴     ( تاییدیه مدیریت٣

 4پاسخ صحیح: 

 شود؟های حسابرسی شناخته می مجموعه کاربرگیک از موارد زیر، به عنوان ستون فقرات  کدام   -۲۶

 ( کاربرگ اصلی ۴  ( کاربرگ نهایی٣  کاربرگ فرعی   (۲  ( کاربرگ عمومی ١

 3پاسخ صحیح: 

حسابرسان برای اثبات مبالغ ثبت شده در حسابها، این مبالغ را با اطالعات و مدارک به دست آمده از سایر منابع   -۲۷

 ( www.iranarze.ir) کنند؟دهند، در این صورت از چه کاربرگی استفاده میتطبیق می  مقایسه و

 ( کاربرگ صورت مغایرت ۴           ( کاربرگ محاسباتی ٣           ( کاربرگ عمومی ۲  ( کاربرگ فرعی ١

 4پاسخ صحیح: 

 ، اینجا کلیک نمایید. اصول حسابرسی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی  
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 ( www.iranarze.ir) شود؟کدام مورد زیر در پرونده جاری بایگانی می   -۲۸

 ( نسخه ای از قراردادهای بلندمدت شرکت ۲    ( نمونه امضای مدیران شرکت ١

 های ثابت مشهود شرکت ( کپی اسناد مالکیت دارایی ۴  ( خالصه نقاط ضعف کنترلهای داخلی شرکت ٣

 3پاسخ صحیح: 

کنترل داخلی به دست آورد باالتر باشد،  های حسابداری و خواهد از سیستم هرچه میزان اطمینانی که حسابرس می  -۲۹

 ( www.iranarze.ir)  حسابرس از خطر کنترل و اندازه نمونه باید چگونه باشد؟ آوردبر 

 تر کوچک  -صفر    (۴  تربزرگ  -( باالتر  ٣  تربزرگ-تر( پایین ۲  ترکوچک -تر( پایین ١

 ۲پاسخ صحیح: 

حسابرس از خطر ذاتی ........ باشد، اندازه نمونه باید ....... شود و هرچه برآورد حسابرس از خطر کنترل  هرچه برآورد  - 3۰

 ( www.iranarze.ir) اندازه نمونه باید ..... شود. ...باشد،

 تربزرگ  -  ترپایین  -  تربزرگ  -( باالتر  ۲   تربزرگ  -باالتر    -تر  بزرگ  -( باالتر  ١

 ترکوچک  -باالتر   -  تربزرگ  -  تر( پایین ۴   ترکوچک   -   ترپایین  -  تربزرگ  -  تر( پایین ٣

 1پاسخ صحیح: 

 باشند؟  در کدامیک از انواع حسابرسان، کارکنان زیر نظر کمیته حسابرسی هیأت مدیره یا مدیر عامل می -31

 ( حسابرسان مستقل ۴  ( حسابرسان داخلی ٣  ( ممیزان دارایی۲  ذیحسابان (١

 3پاسخ صحیح: 

 ، تعریف کدام یک از موارد زیر است؟  "های مالیرسیدگی به منظور اثبات صحت تک تک اقالم مندرج در صورت " -3۲

 ( حسابرسی ضمنی۴  رسیدگی ویژه   (٣  ( بررسی سیستم۲  رسیدگی اثباتی(  ١

 1پاسخ صحیح: 

 ( www.iranarze.ir)  باشد؟های زیر می گزینه دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی مستقل کدامیک از  -33

 های مالی دهی به صورت( اعتبار ١

 های مالی ارائه شده به مجمع عمومی( تایید صحت وسقم صورت۲

 ( گزارش وقوع جرم از ناحیه مدیران به مراجع قضایی٣

 ( دعوت از مجمع عمومی در شرایط خاص ۴

 1پاسخ صحیح: 

  های داخلی شرکت صاحب کار، مربوط به کدام گروه از استانداردهای حسابرسی کسب شناخت کافی از ساختار کنترل -34

 ( www.iranarze.ir)  است؟

 ( رسیدگی۴  اجرای عملیات   (٣  ( گزارشگری ۲   ( عمومی ١

 ، اینجا کلیک نمایید. اصول حسابرسی برای خرید بسته کامل سواالت استخدامی   3پاسخ صحیح: 
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 ایران عرضه مرجع نمونه  

 سواالت آزمون های استخدامی

 

 استخدامی برای خرید بسته کامل سواالت  

 کلیک نمایید. اینجا ایران عرضه  اصول حسابرسی

 
 

 مشخصات بسته کامل:

 شامل سواالت طراحی شده  •

 دارای پاسخنامه تستی  •

 با قابلیت پرینت  •
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 توجه !

تهیه فروشگاه کاالهای دانلودی ایران عرضه اختصاصی توسط  به صورتحاضر سواالت نمونه 

 ،بدون اخطار قبلیجو، دو انتشار آن توسط افراد سوو هر گونه کپی برداری و ثبت شده است 
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