
 2سیستم اطالعاتی حسابدارینمونه سواالت 

 پذیرفت؟ صورت دوره کدام در دارویی ملیتی چند مؤسسات تأسیس و بزرگ صنعتی گروههای ظهور .1

 اسالم ظهور( د چهل دهه اوایل( ج  مشروطه بعدازانقالب(ب قاجار دوران( الف

 گرفت؟ شکل دوره کدام در خارجی نام صاحب مؤسسات ورود .2

 اسالم ظهور(د چهل دهه اوایل(ج مشروطه انقالب بعداز(ب قاجار دوران(الف

 چیست؟ اطالعاتی سیستم از منظور .3

 اطالعات به دستیابی روش و راه( الف

 ستاده به داده تبدیل فرایند( ب

 .گیرد می صورت ماشین از استفاده با که کاری( ج

 ها داده آوری جمع نحوه( د

 باشد؟ می زیر مورد کدام حسابداری سیستم اصلی بخش سه .4

 ستاده - داده پردازش -داده ورودی( الف

 گزارشات -اطالعات – ها داده( ب

 گزارشات -تحلیل و تجزیه -مالی های داده( ج

 آزمایشی تراز - اطالعات -مالی غیر های داده( د

 چیست؟ در حسابداری های سیستم اشتراک نقطه .5

 تجهیزات و وسایل( د ها نامه آیین( ج حسابداری استانداردهای(ب مالی ومقررات قوانین(الف

 پردازش

 است؟ کامپیوتری حسابداری سیستم مفهوم بیانگر زیر موارد از کدامیک .6

 .پذیرد می صورت کامپیوتر و دست پایه بر که سیستمی( الف

 .پذیرد می صورت باالیی دقت و سرعت با مختلف، های اندازه در رایانه کمک به که سیستمی( ب

 .پذیرد می صورت مکانیزه صورت به آن از بخشی و دستی صورت به آن از بخشی که حسابداری سیستم(ج

 .گیرد می قرار استفاده مورد بزرگ مؤسسات برای که حسابداری سیستم(د

 کجاست؟ مدیریت اطالعاتی سیستم در حسابداری اطالعاتی سیستم جایگاه .7

 .است حسابداری اطالعاتی سیستم مجموعه زیر مدیریت اطالعاتی سیستم( الف



 .است مدیریت اطالعاتی سیستم مجموعه زیر حسابداری اطالعاتی سیستم( ب

 .ندارد حسابداری اطالعاتی سیستم به ربطی هیچ مدیریت اطالعاتی سیستم(ج

 .است حسابداری اطالعاتی سیستم مکمل مدیریت اطالعاتی سیستم(د

 کنیم؟ مطالعه را اطالعاتی سیستم باید چرا .8

 .اجرایی های فعالیت به بخشیدن سرعت منظور به(   الف

 فناوری هم و حسابداری فرآیند هم باید خود ای چرخه های فعالیت سوابق به توجه بدون حسابداری هر(    ب

 .کند درک را

 .ها فعالیت گسترش منظور به(   ج

 .کارآمد و روز به اجرایی های سیستم به دستیابی منظور به(   د

 باشد؟ نمی سیستم مستندسازی متداول ابزار جزء زیر موارد از کدامیک .9

 عملیات گردش نمودار( ب ها داده گردش نمودار( الف

 سیستم گردش نمودار( د                 برنامه گردش نمودار( ج

 باشد؟ نمی عملیات گردش نمودار نمادهای جزء زیر موارد از کدامیک .11

 جریان نمادهای( ب خروجی/ورودی نمادهای( الف

 پردازش نمادهای( د             توصیفی نمادهای( ج

 دارد؟ قسمت چند گیری تصمیم جدول یک .11

 پنج( د چهار( ج سه( ب دو( الف

 ............................... .از عبارتست الکترونیکی تجارت مفهوم .12

 ارتباطات و ای شبکه آوری فن پیشرفتهای از) باقاعده و منظم( سیستماتیک استفاده( الف

 فروش بهبود برای ارتباطات و ای شبکه آوری فن پیشرفتهای از) باقاعده و منظم( سیستماتیک استفاده( ب

 تجارت بهبود برای ارتباطات و ای شبکه آوری فن پیشرفتهای از) باقاعده و منظم( سیستماتیک استفاده( ج

 که روشهایی بهبود برای ارتباطات و ای شبکه آوری فن پیشرفتهای از) باقاعده و منظم( سیستماتیک استفاده( د

 .گیرد می کار به خود مشتریان و فروشندگان با تعامل برای شرکت یک

 .........................................از عبارتست مالی های داده الکترونیکی مبادله .13

 .ها داده الکترونیکی مبادله با وجوه الکترونیکی انتقال سیستم کردن یکپارچه( الف

 .پرداخت سیستم به ها داده انتقال( ب



 .دریافت سیستم به ها داده انتقال( ج

 .وجوه الکترونیکی انتقال سیستم نمودن ای شبکه( د

 ........................................ .اینکه از عبارتست دارائیها از محافظت از منظور .14

 ..شود صادر نحوصحیح به معامالت انجام مجوز( الف

 .شود می محافظت دارائیها از مناسبی نحو به( ب

 .اند داده رخ واقعا رویدادها کلیه که باشد داشته وجود اطمینان این( ج

 .شود ایجاد معامله مقابل طرف توسط معامله جانبه یک انکار از جلوگیری برای ابزارهایی( د

 است؟ زیر مورد کدام ها¬داده و اطالعات نابودی از جلوگیری راه بهترین .15

 آتش دیوار( ب              اطالعات کدبندی( الف

 عبور کلمه ایجاد( د              پشتیبان نسخه اخذ( ج

 باشد؟ نمی عمومی کنترلهای جزء زیر موارد از کدامیک .16

 سیستم وظایف صحیح تفکیک( ب  سیستم به ها داده مستقیم ورود کنترل( الف

 سیستم خرابی بازیابی طرحهای( د  فیزیکی دستیابی کنترلهای( ج

 باشد؟ نمی عمومی کنترلهای جزء زیر موارد از کدامیک .17

 سیستمی دستیابی کنترلهای( ب سیستم به ورودی های داده اعتبار کنترل روشهای( الف

 ها داده سازی ذخیره کنترلهای( د          سیستم توسعه پروژه کنترلهای( ج

 ................................از عبارتست سیستم توسعه کنترلهای مفهوم .18

 .دارد نیاز اطالعات این به موقع چه و اطالعاتی چه به دارد، دسترسی به نیاز کسی چه شود مشخص اینکه( الف

 .اطالعاتی سیستم مدت بلند اصلی طرح( ب

 .اطالعات از حفاظت مقررات تعیین( ج

 .افراد دسترسی کردن محدود و شده قفل اتاقهای در ها رایانه قراردادن( د

 ................................از عبارتست ها داده انتقال کنترلهای مفهوم .19

 .اسناد از حفاظت های فعالیت( الف

 .شبکه عناصر از سازی پشتیبان( ب

 .اطالعات از حفاظت مقررات تعیین( ج

 .بسپارند خود حافظه به توانند می آنها آنچه وسیله به کاربران شناسایی( د



 باشد؟نمیکدامیک از موارد زیر جزء اهداف طرحهای بازیابی خرابی سیستم  .21

 الف( حداقل کردن میزان اختالل.

 ب( ایجاد موقت ابزارهای مختلف پردازش.

 ج( تحمل خرابی.

 د( بازیابی عملیات عادی در زودترین زمان ممکن

 

 شامل................................های اولیه کنترلهای داده .21

گذاری شده، اسناد برگشتی، های از قبل شمارهالف( بازبینی کد، بازبینی رقم کنترلی، فرم

 بررسی صحیح بودن مجوزها.

کنترلهای  ،شود برنامه ویرایشب( فایل معامالت توسط برنامه ویرایش پردازش می

 ویرایشی.

 های شناسایی، آزمونهای سازگاری.های عبور و شمارهج( کنترلهای ویرایشی، کلمه

ها، گزارش استثنائات شناسایی شده اطالعات پردازش شده، تطابق داده د( کنترل گردش

 توسط کنترلهای ویرایش.

 باشد؟کدامیک از موارد زیر جزء انواع حسابرسی داخلی می .22

 های اطالعاتیب( حسابرسی سیستم الف( حسابرسی مالی

 د( همه موارد ج( حسابرسی عملیاتی

 مفهوم گردآوری شواهد حسابرسی عبارتست از. ........................................ .23

 الف( تدوین هدفها و مقصودها و تعیین شیوه های استفاده از منابع و عناصر عملیاتی برای دستیابی به هدفها.

 .شده در صورتهای مالی اطمینان از منصفانه بودن اطالعات ارائهب( 

 .اطمینان از رعایت قوانین ومقررات تعیین شده توسط مدیریتج( 

 .بررسی تحلیلی روندها و روابط میان اطالعات به منظور انتخاب اقالمی که مستلزم رسیدگی بیشتر هستندد( 

 های اطالعاتی چیست؟هدف از حسابرسی سیستم .24

 یابی کنترل های داخلیب( بررسی و ارز الف( حفاظت از اطالعات

 د( اظهارنظر درباره قابلیت اتکا اطالعات ج( کشف تقلب

 مفهوم خطر عدم کشف در حسابرسی عبارتست از. ........................................ .25

این که روشهای رسیدگی حسابرسان نتواند یک اشتباه یا تحریف با اهمیت یا ارائه الف( 



 .صورتهای مالی را کشف کندنادرست اطالعات در 

ب( وقوع اشتباه یا تحریف با اهمیت، در صورتیکه ساختار کنترل داخلی شرکت نتواند از وقوع 

 شودآن جلوگیری کند واثر این اشتباه در صورتهای مالی منعکس می

 .قابلیت پذیرش خطر با اهمیت با فرض عدم وجود کنترل داخلیج( 

 .اهمبت در صورتی که خود حسابرس عامل ایجاد آن باشد وقوع اشتباه یا تحریف باد( 

 تفاوت تکنیک پردازش داده و شبیه سازی موازی در چیست؟ .26

 ب( استفاده از نسخه کد مبدا الف( طراحی برنامه

 د( اظهارنظر درباره قابلیت اتکا اطالعات ج( کشف تقلب

 باشد؟کدام یک از موارد زیر به تکنیک آگاهی به موقع معروف می .27

 شبیه سازی متناوبب(  تکنیک نسخه برداری فوریالف( 

 د( قالبهای حسابرسی هاج( آزمون پردازش داده

 چیست؟ نرم افزار عمومی حسابرسیمفهوم  .28

طی آن دامنه و اهداف حسابرسی تعیین شده، بررسی مقدماتی الف( حسابرسی است که 

 تهیه می شود. سیستم انجام شده و یک برنامه آزمایشی حسابرسی نیز

ذخیره سازی داده ها و اطالعات دارای مخاطراتی از قبیل اصالح غیرمجاز، از بین رفتن ب( 

 .ها و اطالعات استیا افشای داده

یک روش جامع، سیستماتیک و موثر ارزیابی کنترلهای داخلی در سیستم اطالعاتی ج( 

 .حسابداری است

خصوصیات و ویژگیهای کار حسابرس، برنامه  یک برنامه رایانه ای است که بر اساسد( 

 .هایی را برای اجرای برنامه های حسابرسی طراحی می کند

 باشد؟نمیهای زیر با چرخه درآمد در ارتباط کدامیک از چرخه .29

 ب( چرخه مخارج الف( چرخه حقوق و دستمزد

 د( چرخه تولید مالیج( چرخه تامین

 باشد؟در مرحله ثبت سفارش چه چیز می هدف از بررسی موجودی کاالی انبار .31

 ب( تعیین مقدار موجودی کافی انبار الف( ارزیابی کیفیت کاال

 د( فروش کاالی تاریخ گذشته ج( انتخاب روش حسابداری موجودی کاال

 چند روش برای نگهداری حسابهای دریافتنی وجود دارد؟ .31



 د( پنج ج( چهار ب( سه الف( دو

 باشد؟تهدید مرحله صدور صورتحساب میکدامیک از موارد زیر  .32

 .سرقت موجودی کاالالف( 

 ی.اهای نسیهب( احتمال انجام فروش

 ج( عدم صدور صورتحساب برای مشتریان.

 ی درآمد.د( عملکرد ضعیف چرخه

 شود؟برای رفع تهدید، عدم صدور صورتحساب برای مشتریان کدام روش کنترلی زیر توصیه می .33

 و انتقال داخلی موجودی کاال در شرکت مستند شود. الف( تمام نقل

 ب( الزامی کردن گرفتن مجوزهای الزم برای هر فروش نسیه.

 ج( تفکیک وظایف حمل کاال و صدور صورتحساب فروش.

 های وارده و ستاده.ها با دادهگیری نتایج پردازش دادهد( مغایرت 

 شود؟برای مدیر دایره خرید ارسال میچند نسخه از سفارش خرید تهیه و جهت تصویب  .34

 د( پنج ج( چهار ب( سه الف( دو

 شود؟نسخه سوم سفارش خرید پس از تصویب برای کدام دایره ارسال می .35

الف( 

 فروشنده

ب( دایره رسید 

 کاال

ج(دایره حسابهای 

 پرداختنی

 د( دایره درخواست کننده

 باشد؟کدامیک از موارد زیر تهدید مرحله سفارش کاال می .36

 .سرقت موجودی کاالالف( 

 ب( پرداخت بهای کاالی دریافت نشده.

 ج( خرید کاال به قیمت باال.

 کاال.د( کسری موجودی

 شود؟برای رفع تهدید، خرید از فروشندگان غیرمجاز، کدام روش کنترلی زیر توصیه می .37

 الف( سیستم کنترل موجودی کاال و تحلیل عملکرد فروشنده.

 سفارش خرید.ب( تصویب 

 ج( مستندسازی همه نقل و انتقاالت داخلی موجودی کاال.

 د( کنترل دوباره صورتحسابها.



 شود؟برای رفع تهدید، سرقت موجودی کاال، کدام روش کنترلی زیر توصیه می .38

 الف( سیستم کنترل موجودی کاال و تحلیل عملکرد فروشنده.

 ب( تصویب سفارش خرید.

 نقل و انتقاالت داخلی موجودی کاال.ج( مستندسازی همه 

 د( کنترل دوباره صورتحسابها.

 

 ؟باشدمی زیر مورد کدام مالی گزارشگری بر اطالعات آوریفن تأثیر .39

 ب( صرفه اقتصادی جویی در زمان و هزینهالف( صرفه

 د( اثربخشی ج( کارایی

 ؟شودنمیهای ورودی به سیستم محسوب کدامیک از کنترلهای زیر بعنوان کنترلهای ویرایش داده .41

 ب( کنترل فیلد الف( کنترل اعتبار

 د( کنترل صحت ج( کنترل مانده صفر

 مفهوم زنجیره عطف حسابرسی عبارتست از. ........................................ .41

 .آن دوره پایان یمانده تا دوره اول یمانده از کل دفتر تغییرات همه ردیابیالف( 

 .کل دفتر تا آن اولیه مدارک از مالی رویداد هر ردیابیب( 

 .آن اولیه مدارک تا کل دفتر از شده ساده مدارک دیگر در یا گزارش یک در موجود ارقام از یک هر ردیابیج( 

 د( همه موارد.

 دهد؟جدول ارزیابی متوازن، عملکرد بنگاه اقتصادی را از چند جنبه مورد بررسی قرار می .42

 د( پنج ج( چهار ب( سه ف( دوال

 افزارهای ایزوله چیست؟مفهوم نرم .43

 اند. شده ذخیره ارتباطی هیچ بدون مختلف های سیستم در رندوم صورت به ها دادهالف( 

 اند. شده ذخیره ارتباطی هیچ بدون مختلف های سیستم در تکراری صورت به ها دادهب( 

 نشوند. ذخیره مختلف های سیستم در تکراری های دادهج( 

 نشوند. ذخیره مختلف های سیستم در اینمونه های دادهد( 

 


