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سیسک چیست؟ّذف اص تکاسگیشی حساتشسی هثتٌی تش _153  

 الف( افضایص واسایی ٍ اثش تخطی حساتشسی

افضایص لاتلیت اتىای سیستن وٌتشل داخلی   ب(  

 ج( وطف هَاسد اسایِ ًادسست تا اّویت دس غَست ّای هالی

( جلَگیشی اص صیش پا گزاضتي وٌتشل ّای داخلی اص عشیك تثاًید  

 

هحتَا..............ٍ دس صَست عذم اتکا تشآى، آصهَى ّای دس صَست اتکا تش سیستن کٌتشل داخلی، آصهَى ّای _151

 هحتَا............... پیص تیٌی هی گشدد.

 د( گستشدُ تش ،هحذٍدتش              ج( هحذٍدتش،گستشدُ تش            ب( ووتش، هحذٍدتش            الف( تیطتش، ووتش    

 

ضٌاخت اٍلیِ اص سیستن عای حساتذاسی ٍ کٌتشل  ، حسایشس پس اص کسةدس حساتشسی هثتٌی تش سیسک_153

 داخلی ،

 ب(خغش ػذم وطف سا تشآٍسد هیىٌذ.                         الف( خغش وٌتشل اٍلیِ سا تشآٍسد هی وٌذ.

 د( آصهَى ّای وٌتشل سا عشاحی ٍ اجشا هی وٌذ.                       ج( آصهَى ّای هحتَا سا عشاحی هی وٌذ.   

 

 صَست ضعیف تَدى کٌتشل ّای داخلی ٍ عذم اتکا تش آى : دس_151

 .تذیا خغش ػذم وطف واّص هیالف( 

 حسابزس به آسمون کنتزل ها می پزداسد ب(

 حسابزس بزآورد اولیه اس خطز کنتزل را تعدیل می نماید. ج(

 حسابزسی باید با تاکید بز آسمون های محتوا انجام پذیزد د(

دس هَاسدی کِ حساتشس سطح خطشتشآٍسدی سا تِ دلیل هَثش تَدى فعالیت ّای کٌتشلی صاحثکاس کاّص هی _453

 دّذ، تایذ کذام هَسد صیش سا کاّص دّذ؟ 

 د( آصهَى ّای جضیات هؼاهالت   هیضاى آصهَى وٌتشل ّا  ج(     سغح خغش ػذم وطف  ب(    الف( سغح خغش راتی
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 ّش چِ خطش کٌتشل دس سطح پاییٌتش اص حذاکثش تشآٍسد ضَد حساتشس تایذ: _155

 . تشآٍسد وٌذهثلغ اّویت سا دس سغح پاییي  الف(

 ب( ضٌاخت تیطتشی اص سغح وٌتشل داخلی تذست آٍسد.  

 ج( تِ وٌتشل ّای داخلی تِ دلیل ضؼف ضذیذ اتىا ًٌوایذ.

 ی ٍ ػولىشد هَثش سیستن ّای حساتذاسی ٍ وٌتشل داخلی وسی وٌذ.د( پطتَاًِ تیطتشی دستاسُ هٌاسة تَدى عشاح 

خطش عذم کطف ، کذاهیک اص DR:خطش کٌتشل ٍ CR:خطش راتی،IR:خطش حساتشسی، AR:تا تَجِ تِ عَاهل: _153

 سٍاتط صیش صحیح است؟

 AR=IR*CR+DRد(         AR=IR+CR*DRج(       AR=IR*CR*DRب(           AR=IR+CR+DRالف( 

خطش تشسسی APR:، خغش ػذم وطفDR:خغش وٌتشل ٍ CR:خغش راتی،IR:خغش حساتشسی، AR:تا تَجِ تِ ػَاهل: _757

خطش عذم کطف آصهَى ّای جضییات هاًذُ حساتْا ٍ گشٍُ هعاهالت، خطش عذم کطف عثاست  TDDR:تحلیلی ٍ

  است اص:

 AR/(IR*CR*APR)د(           APR*TDDRج(          AR*IR*CRب(                  IR*CR/AR الف( 

خطش APR:خطش عذم کطف، DR:خطش کٌتشل ٍ CR:خطش راتی،IR:خطش حساتشسی، AR:تا تَجِ تِ عَاهل:  _153

خطش عذم کطف آصهَى ّای جضییات هاًذُ حساتْا ٍ گشٍُ هعاهالت،کذام یک اص سٍاتط  TDDR:تشسسی تحلیلی ٍ

  صیش صحیح است؟

  AR=IR*CR+(APR*TDDR)ب(  AR=IR*CR+(APR+TDDR)                   الف(    

 AR=IR*CR*(APR*TDDR)د(  AR=IR*CR*(APR+TDDR)                    ج(       

                                                                               ؟                                                                                                                            دس هشحلِ تشًاهِ سیضی، حساتشس تا تعییي کذاهیک اص هَاسد صیش خطش عذم کطف سا تشآٍسد هیکٌذ_153

 د( خغش لاتل پزیشش حساتشسی   ج( خغش تشسسی تحلیلی الف( خغش راتی   ب( خغش وٌتشل    
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 تشآٍسد اٍلیِ اص خطش عذم کطف،دس کذام یک اص هَاسد صیش هَسد استفادُ قشاس هیگیشد؟_133

 ب( تشآٍسد ولی حجن ػولیات حساتشسی       الف( تشآٍسد ًْایی خغش وٌتشل  

 د( عشاحی ٍ اجشای آصهَى ّای هحتَا        ج( تؼییي حجن آصهَى جضییات

 دسهشحلِ تشًاهِ سیضی،تشسسی ّای تحلیلی دس کذاهیک اص هَاسد صیش هَسد استفادُ قشاس هی گیشد؟_131

 تشای تؼییي صهیٌِ ّای تالمَُ هخاعشُ آهیض واس         تِ هٌظَس وسة ضٌاخت اص فؼالیت غاحثىاس               

 تلِ                                           الف(                                 تلِ                     

 ب(                                  تلِ                                                                خیش

 تلِ ج(                                  خیش                                                               

 د(                                  خیش                                                               خیش

 خطش راتی دس کذاهیک اص سطَح صیش تشآٍسد هی ضَد؟_133

 هؼاهالت دس سغح هاًذُ حساب ّا ٍ گشٍُ ّای                     دس سغح غَستْای هالی                        

 الف(                                 تلِ                                                                تلِ

 ب(                                  تلِ                                                                خیش

 خیش                                                                تلِ    ج(                              

 د(                                  خیش                                                               خیش

 هالی ًیست؟کذاهیک اص هَاسد صیش اص عَاهل هَثش دس تشآٍسد خطش راتی دس سطح صَست ّای _767

 ب( دسستىاسی ٍ حسي ضْشت هذیشیت                  الف(هاّیت ٍتحشیف پزیشی حساب ّا

 د( دٍلتی یا خػَغی تَدى ٍاحذ هَسد سسیذگی             ج( ساتغِ حساتشس تا ٍاحذ هَسد سسیذگی
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َسد سسیذگی( کذاهیک اص عَاهل صیش دس تعییي خطش راتی دس سطح صَست ّای هالی  )دس سطح ٍاحذ ه _133

 هَسد تَجِ حساتشس قشاس ًویگیشد؟ 

 د( ًَع ٍ هاّیت ٍاحذ تجاسی     ج( هطىالت تذام فؼالیت    ب( پیچیذگی هؼاهالت     الف( دسستىاسی هذیشیت 

 کذاهیک اص عَاهل صیش،عاهل اصلی تعییي کٌٌذُ خطش راتی ّش هاًذُ حساب ٍ یا گشٍُ هعاهالت است؟ _135

 هؼاهالتالف( پیچیذگی 

 ب( هیضاى تحشیف پزیشی آى حساب  

 ج( هاًذُ حساب ّایی وِ اص سٌَات لثل ًمل ضذُ اًذ. 

 د( هثالغ سش فػل ّایی وِ لسوت ػوذُ ای اص هثالغ تشاصًاهِ سا تطىیل هی دٌّذ.

 خطش راتی دس سطح هاًذُ حساب ّا ٍ گشٍُ ّای هعاهالت تش اساس کذاهیک اص هَاسد صیش تعییي هی ضَد؟_133

 خغش راتی دس سغح غَست ّای هالی                     هاّیت ٍ تحشیف پزیشی حساب ّا                    

 الف(                                 تلِ                                                                تلِ

 خیش                                                     ب(                                  تلِ           

 ج(                                  خیش                                                                تلِ

 خیش          د(                                  خیش                                                     

 کذاهیک اص حساب ّای صیش خطش راتی تاالتشی داسًذ؟ _133

 د( داسایی ّای ثاتت غیش هٌمَل      ج( هَجَدی هَاد ٍ واال     ب( حساب ّای دسیافتٌی تجاسی      الف( هَجَدی ًمذ 

 کذاهیک اص اقالم صیش خطش راتی تاالتشی داسًذ؟_133

 د( ّضیٌِ حمَق ٍ دستوضد        ج( ّضیٌِ تَصیغ ٍ فشٍش      ب( ّضیٌِ اجاسُ هحل       الف( ّضیٌِ استْالن  
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حساتشی تشای تذٍیي طشح کلی حساتشسی تایذ........ سا دس سطح صَست ّای هالی تشاٍسد کٌذ ٍ تشای تذٍیي  _133

 تشًاهِ حساتشسی ، ایي تشاٍسد سا تِ ......... ستط دّذ.

 ب( خغش راتی، هاًذُ حساب ّا ٍ گشٍُ هؼاهالت                  َسد سسیذگیالف( خغش راتی، سغح ئاحذ ه

 د( خغش ػذم وطف، هاًذُ حساب ّا ٍ گشٍُ هؼاهالت           ج( خغش وٌتشل، هاًذُ حساب ّا ٍ گشٍُ هؼاهالت

 دس هذل حساتشسی هثتٌی تش سیسک، خطش کٌتشل دس تْتشیي  ضشایط حذاقل چٌذ دسصذ پیطٌْاد _133

 هی ضَد؟        

 %63د(                                      % 53ج(                                   %73ب(                            %55الف(  

 حساتشس تش اساس کذاهیک اص سٍش ّای صیشاقذام تِ تشآٍسد اٍلیِ خطش کٌتشل هی ًوایذ؟  _131

 ب( هغالؼِ ٍ تشسسی سٍیِ ّا ٍ دستَسالؼول ّای هشتَط                   الف( پشس ٍ جَ اص  هذیشیت ٍ واسوٌاى 

 ( ّش سِ هَسدد                 ج( هطاّذُ الذاهات ٍ ػولیات دس حال اجشا 

 سد صیش است؟ اّذف اص تشاٍسد اٍلیِ خطش کٌتشل کذاهیک اص هَ_133

 ب(تطخیع لاتل حساتشسی تَدى غَست ّای هالی                         الف( تذٍیي استشاتژی حساتشسی 

 د( ّشسِ هَسد                              ج( تؼییي خغش ػذم وطف تشًاهِ سیضی ضذُ  

  ّذف اصلی حساتشس اص اسصیاتی خطش کٌتشل کذاهیک اص هَاسد صیش است؟ _131

 ب( تشاٍسد سغح اّویت حساتشسی                               ش ػذم وطفالف( تشاٍسد خغ

 د( ضٌاخت اص هحیظ وٌتشل داخلی                            ج(تؼییي حذٍد آصهَى وٌتشل ّا

حذاکثش اص اعوال هَثش کٌتشل ّای داخلی حساتشس پیص اص تشاٍسد خطش کٌتشل دس سطح پاییي تش اص  _133

 ل کسة هی کٌذ. کذام هَسد صیش تِ احتوال صیاد تخطی اص ایي اطویٌاى سا تاهیي هی کٌذ؟اطویٌاى هعقَ

 ب( تْیِ ًوَداس گشدش اسٌاد ٍ هذاسن                                        تشسسی اسٌاد ٍ هذاسن الف(
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 د( تجضیِ ٍتحلیل سٍاتظ تیي اعالػات هالی ٍ غیش هالی                          ج( اجشای آصهَى جضییات هاًذُ حساتْا

کذاهیک اص هَاسد صیش تِ عٌَاى پطتَاًِ اصلی حساتشس جْت تشآٍسد خطش کٌتشل دس سطحی پاییي تش اص  _135

 حذاکثش هی تاضذ؟ 

 تشل ّای داخلی دس توام دٍسُ هالیسػایت وٌ الف(

 ب( ضٌاخت تذست آهذُ اص سیستن وٌتشل ّای داخلی

 اجشای آصهَى سػایت سٍش ّا  ٍ جوغ آٍسی ضَاّذ وافی اص عشیك اجشای آصهَى ّای هحتَا ج( 

 د( اعویٌاى حساتشس اص عشاحی هٌاسة ٍ ػولىشد هَثش وٌتشل ّای داخلی ٍ سػایت آى ّا اص عشیك اجشای آصهَى وٌتشل ّا 

یل ضعف ضذیذ کٌتشل ّای اگش حساتشس تش اساس ضَاّذ تِ ایي ًتیجِ تشسذ کِ صَست ّای هالی تِ دل_133 

 داخلی غیش قاتل حساتشسی است تایذ: 

 الف( اص واس وٌاسُ گیشی ًوایذ 

 ب( گضاسش ػذم اظْاس ًظش غادس ًوایذ

 ریػالح دس ٍاحذ هَسد سسیذگی اعالع دّذ. ج(هَضَع سا تِ تاالتشیي همام 

گیشی اص واس ٍ یا اػالم ػذم اظْاس ًظش سا تِ د(ضوي عشح هَضَع تِ تاالتشیي همام ریػالح دس ٍاحذ هَسد سسیذگی وٌاسُ  

 .ٍاحذ هَسد سسیذگی هذ ًظش لشاس دّذ

 ّویت تا خطش حساتشسی ٍ حذٍد آصهَى ّای هحتَا ساتطِ............داسد.ا _133

 د( هَاصی               ج( هساٍی                        ب( هؼىَس                     الف( هستمین 

 کذاهیک اص جوالت صیش صحیح ًیست؟ _133

 خغش لاتل پزیشش حساتشسی ٍ سغح اعویٌاى هىول یىذیگشًذ الف( 

 ب( خغش لاتل پزیشش حساتشسی تا سغح اعویٌاى ساتغِ هؼىَس داسد.  
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 ج ( خغش لاتل پزیشش حساتشسی تا خغش ػذم وطف ساتغِ هستمین داسد

 ساتغِ هستمین داسد.د( خغش لاتل پزیشش حساتشسی تا ضَاّذ حساتشسی  

  کذاهیک اص هَاسد صیش دس تعییي خطش قاتل پزیشش حساتشسی هَثش ًیست؟ _ 133

 ب( هیضاى خغش راتی ٍ خغش وٌتشل                                      الف( خغش گشیضی حساتشس 

 ى غَست ّای هالید( گستشدگی استفادُ وٌٌذگا            ج( خػَغی یا دٍلتی تَدى ٍاحذ هَسد سسیذگی 

                                    خطش عذم کطف ًاضی اص آصهَى جضییات تا استفادُ اص کذاهیک اص سٍاتط صیش تعییي هی گشدد؟ _133

  TDDR=DR/(IR*CR) ب( TDDR=DR/APR                                             الف( 

 TDDR=DR/(IR*CR*APR)د( TDDR= AAR/APR                                   ج( 

دسصذ 33دسصذٍ خطش راتی دس سطح33دسصذ ، خطش کٌتشل دس سطح1دس صَستی کِ خطش حساتشسی تشاتش _131

  تشاٍسد ضَد  سطح قاتل قثَل خطش عذم کطف چٌذ دسصذ است؟

 7.5د(                            7.5ج(                                    5.5ب(                                  5.55الف(

دسصذ ،خطش راتی  53دسصذ تعییي ضَد ٍ خطش کٌتشل 3دس صَستی کِ خطش قاتل پزیشش حساتشسی تشاتش  _133

ییات دسصذ تشآٍسد ضَد ،خطش عذم کطف ًاضی اص آصهَى جض 33دسصذ ٍ خطش تشسسی ّای تحلیلی هقذهاتی 33

  چٌذ دسصذ است؟

 66د(                                  53ج(                                       55ب(                                       53الف(

 . خطش قاتل پزیشش حساتشسی تا خطش عذم کطف ًاضی اص اصهَى جضییات ساتطِ.................داسد _131

 د( هَاصی                             ج( هساٍی                               ب( هؼىَس                         الف( هستمین      
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 ساتطِ خطش کٌتشل تا اصهَى ّای هحتَا ٍ خطش عذم کطف چگًَِ است؟_133

 

 

 خطش عذم کطف                                                   آصهَى ّای هحتَا                                 

 هستمین                                       هستمین                        الف(                                 

 هؼىَس                          ب(                                  هستمین                                      

 هستمین                                                                هؼىَسج(                                  

 هؼىَس                                                               هؼىَسد(                                  

 

کذاهیک اص جوالت صیش صحیح ًیست؟ خطش عذم کطف ًاضی اص آصهَى ّای جضییات هاًذُ حساب ّا ٍ  _135

  گشٍُ هعاهالت:

 هحاسثِ هی ضَد. DR/APRالف( اص عشیك ساتغِ 

 ب( تا خغش تشسسی تحلیلی ساتغِ هؼىَس داسد.  

 ج( تا خغش لاتل پزیشش حساتشسی ساتغِ هؼىَس داسد. 

ى ّایی هی تاضذ وِ دس حساتشسی ًْایی جْت تؼییي حجن ضَاّذی وِ تایستی جوغ اٍسی ضَد هَسد د( دس استثاط تا اصهَ

 استفادُ لشاس هی گیشد.
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 ٌّگاهی کِ خطش کٌتشل دس سطح پاییٌی اسصیاتی ضَد حساتشس تایذ تِ کذام هَسد صیش عول کٌذ؟ _133

 ب( واّص سغح خغش ػذم وطف                                   الف( واّص حجن واس حساتشسی 

 د( افضایص هیضاى آصهَى ّای هحتَا                                 ج( واّص هیضاى آصهَى وٌتشل ّا 

حساتشس تشاساس ضَاّذ گشدآٍسی ضذُ تِ ایي ًتیجِ سسیذ کِ تایذ سطح خطش کٌتشل سا ًسثت تِ تشاٍسد  _133

طح تعییي ضذُ تشای خطش حساتشسی سا دسحذ تشًاهِ سیضی ضذُ اٍلیِ افضایص دّذ . دسعیي حال ٍی قصذ داسد س

 اٍلیِ خَد حفظ کٌذ. دس ایي ضشایط ًتیجِ افضایص سطح تشاٍسدی خطش کٌتشل چِ خَاّذ ضذ؟ 

 افضایص سغح اّویت   ب(                                             الف( افضایص خغش راتی

 د( واّص آصهَى ّای هحتَای تشًاهِ سیضی ضذُ                          ج( واّص خغش ػذم وطف لاتل پزیشش 

چٌاًچِ سطح قاتل پزیشش خطش عذم کطف کاّص یاتذ هیضاى اطویٌاًی کِ هستقیوا اص اصهَى  _133

 . ّای.................. تذست هی ایذ تایذ...........یاتذ

 افضایص،د( وٌتشل                 ج( وٌتشل ، واّص                 ب( هحتَا، افضایص                الف( هحتَا،واّص   

هعاهالت ساتطِ........ٍ تیي خطش  تیي خطش عذم کطف تشسسی تحلیلی ٍ خطش عذم کطف اصهَى جضییات  _133

 عذم کطف تشسسی تحلیلی ٍ حجن ضَاّذ حساتشسی ساتطِ........... تشقشاس است.

 د ( هؼىَس ، هؼىَس          ج( هؼىَس،هستمین               ب( هستمین،هؼىَس          الف( هستمین،هستمین  

 

 یي اعضای گشٍُ حساتشسی هَثش ًیست؟کذاهیک اص هَاسد صیش دس تعی _133

 ب( پیچیذگی ػولیات ٍاحذ هَسد سسیذگی                                   لف( هیضاى تحػیالت واسوٌاى ا

 د( آضٌایی تا خػَغیات اخاللی هذیشیت غاحثىاس                          ج( آضٌایی واسوٌاى تا غٌؼت هشتَعِ 
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  آصهَى ّای هحتَا سٍش ّای حساتشسی ّستٌذ کِ : _131

 ب( فمظ تشای آصهَى هؼاهالت عشاحی هی ضًَذ.                  الف(دس ضشایظ خاظ اًجام ًوی ضًَذ. 

 سٍیذاد ّای تؼذ اص تاسیخ تشاصًاهِ عشاحی هی ضًَذ. د( فمظ تشای وطف   افضایص خَاٌّذ یافت. خغش ػذم وطف ج( تا افضایص

 کذاهیک اص عثاسات صیش دس هَسد آصهَى ّای هحتَا صحیح ًیست؟_133

 الف( آصهَى ّای هحتَا تا خغش ػذم وطف ساتغِ هؼىَس داسد  

 ًوًَِ ّای تضسگتش یا وَچىتشب( حذٍد اصهَى ّای هحتَا یؼٌی استفادُ اص 

 ج( ًَع ٍ هاّیت آصهَى ّای هحتَا یؼٌی اجشای اصهَى جضییات هؼاهالت تِ جای تشسسی تحلیلی  

 د( آصهَى ّای هحتَا هؼوَال تؼذ اص پایاى سال هالی اًجام هی ضًَذ ٍ تا هاًذُ حساتْا واسی ًذاسًذ.

 

 اص: تی هحتَا اًجام هی ضَد عثاستسّذف اصهَى جضییات هعاهالت کِ تِ عٌَاى اصهَى ّا _131

 الف( سػایت استاًذاسد ّای حساتشسی  

 ب( وطف اضتثاّات ٍ یا تحشیف ّای تا اّویت دس غَست ّای هالی 

 ج( وسة اعویٌاى هؼمَل ًسثت تِ لاتلیت اتىای هذاسن حساتذاسی 

 احی ٍ اجشای سیستن ّای حساتذاسی ٍ وٌتشل داخلیشد( اسصیاتی اثشتخطی ع

 

 اًتخاب ًَع ٍ هاّیت ٍ صهاى تٌذی اجشای اصهَى ّای جضییات تِ......................... تستگی داسد. _133

 ب( تشآٍسد اٍلیِ اص خغش وٌتشل                                     الف( لضاٍت حشفِ ای حساتشس 
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 حساتشسی تشآٍسد ضذُ دس هشحلِ تشًاهِ سیضید( خغش                         ج( اجشای سٍش ّای تحلیلی دس عی دٍسُ 

 

 کذاهیک اص هَاسد صیش اص سٍش ّای هَسد استفادُ حساتشس دس اجشای اصهَى ّای هحتَا ًیست ؟  _135

 د( دسیافت تاییذیِ                        ج( تاصسسی                       ب( هطاّذُ                    الف( تغثیك     

 

 اقالم کلیذی اقالهی است کِ:  _133

 لف( حساتشس تشای اجشای اصهَى جضییات ًسثت تِ یه حساب ،آى ّا سا سسیذگی هی ًوایذ. ا

 ب( اص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداس تَدُ ٍ ًسثت تِ هاًذُ یه حساب تا اّویت هی تاضذ

 ج( حساتشس غذدسغذ آى ّا سا سسیذگی هی ًوایذ. 

 د( ّش سِ هَسد غحیح است. 

 

دس هَاسدی کِ آثاس هالی ًاضی اص اضتثاّات ٍ یا تحشیف ّا کوتش اص هثلغ اّویت تعییي ضذُ تاضذ، اها تِ  _133

 ًظش حساتشس ًیاص تِ دسج دس گضاسش تاضذ، هَضَع تایذ: 

 الف( تِ ػٌَاى تاویذ تش هغلة خاظ دس گضاسش دسج  ضَد 

 َل غادس وٌذ.ب( تِ ػٌَاى تٌذ ضشط دس گضاسش دسج ٍ حساتشس گضاسش همث

 ج( تِ ػٌَاى تٌذ ضشط دس گضاسش دسج ٍ حساتشس گضاسش هطشٍط غادس وٌذ. 

 آى دس گضاسش دسج ضَد.د( جْت غذٍس سٌذ اغالحی تِ هذیشیت ٍاحذ هَسد سسیذگی پیطٌْاد ضَد ٍ دس غَست ػذم اغالح 
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