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گزینه ای فصل اول  رسواالت چها  

تفاوت داده و اطالعات کدامیک از موارد زیر است؟ -1  

شود.الف: داده برون داد و اطالعات درون داد یک سیستم اطالعاتی محسوب می   

 ب:اطالعات برون داد وداده درون داد یک سیستم اطالعاتی محسوب می شود .

 ج:داده عبارت از بخش معنی دار اطالعات است. 

 د: تفاوتی بین داده و اطالعات وجود ندارد. 

کدامیک از موارد زیر به بهبود نقش اطالعات در تصمیم گیری کمک نمی کند؟ -2  

ب: تهیه بازخورد در مورد اثر بخشی تصمیمات قبلی                                       الف: افزایش سطح مازاد اطالعات   

د: شناسایی موقعیت هایی که به مداخله مدیریت نیاز دارد.                                       ج: کاهش عدم قطعیت                

ز فعالیت های زیر  محسوب می شود؟ در مفهوم زنجیره ارزش ، بروز کردن اطالعات کدامیک  ا-3  

الیت پشتیبانی ب:فع                                                       الف:فعالیت اصلی                                       

د: فعالیت  ساختار یافته                                                    ج:فعالیت خدماتی                                        

مجموعه یک واحد تجاری ، فروشندگان کاال و مشتریان  یک واحد تجاری کدامیک از موارد زیر را تشکیل می دهند؟ -4  

ب: زنجیره ارزش                               الف: زنجیره تامین                                                       

د: سیستم اطالعات حسابداری                          ج:سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی                             

یستم اطالعاتی توجه محوری به کدامیک از گزینه های  زیر است؟ مولفه مشترک میان حسابداری و س -5  

ب: سیستم رایانه ای                                               الف:ارتباطات                                               

د: هیچکدام                                                     ج:اطالعات                                            

کدامیک از گزینه های زیر  از اهداف عمده سیستم اطالعاتی حسابداری است؟  -6  

ب:ارائه اطالعات برای عملیات و نیاز های قانونی                 الف:پردازش اطالعات                                                 

د:گزینه الف و ب                                                             ج: پردازش مبادالت         

همه سیستم های اطالعاتی حسابداری ........ -7  

ب: باید رایانه ای باشند                             الف: رایانه ای هستند                                                   

د:هیچکدام                             نه ای باشد                                         ج:لزومی ندارد رایا  

سیستم اطالعات حسابداری جزئ کدام بخش زنجیره ارزش است؟-8  

ب: فعالیت پشتیبانی             الف: فعالیت اصلی                                                             

د: تمامی فعالیت های زنجیره ارزش             لیت تدارکاتی                                                            ج:فعا  

افزایش کارایی با استفاده از بکار گیری روش های متفاوت منجر به کدامیک از موارد زیر می باشد ؟ -9  

ب: بهبود بهره وری                                     الف: بهبود اثر بخشی                                               

د: بهبود مزیت رقابتی                                      ج: بهبود کارایی                                                      

سازمانها از کدامیک از سیستم های زیر استغاده می کنند؟مدیران ارشد -10  

ب: سیستم های اطالعاتی استراتژیک                  الف: سیستم های اطالعاتی مدیریت                               
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بانی  تصمیم گیری  د: سیستم های پشتی              ج:سیستم های عملیاتی                                                

سیستم اطالعاتی حسابداری جزء کدامیک از سیستم های زیر محسوب می شود ؟   -11  

الف: سیستم اطالعاتی  مدیریت                                              ب: سیستم های پردازش معامالت  

د:سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری       ج:سیستم های اطالعاتی  استراتژیک                                     

سیستم های پشتیبان تصمیم گیری مدیران را در اتخاذ کدامیک از تصمیمات زیر کمک میکند؟-12  

ب: تصمیم نیمه ساخت یافته                  الف: تصمیم ساخت یافته                                                

د: همه موارد                                                                   ج: تصمیم ساخت نیافته     

مهمترین ویزگی سیستم های برنامه ریزی  منابع سازمانی چیست؟-13  

ب: جریان اطالعات بین بخش های مختلف سازمان              یکپارچگی                                                          الف:   

د: گزینه  الف و ب         ج:کمک به مدیریت در تصمیم گیری                                 

ند های ذهنی  افراد و تقلید عملکرد مغز انسان است؟  کدامیک از سیستم های زیر به دنبال شبیه سازی فرآی-14  

الف: سیستم های خبره                                               ب: شبکه های عصبی مصنوعی   

ج:الگوریتم های ژنتیکی                                                د: گزینه اف  و ب   

خبره و شبکه های عصبی مصنوعی چیست؟مهمتریت تفاوت سیستم های   -15  

ب: پردازش موازی                         الف: قابلیت یاد گیری                                                 

د: همه موارد                  ج:پردازش حجم زیادی از اطالعات                                     

استفاده در سیستم های فازی چگونه است؟داده های مورد  -16  

ب: داده های صریح                  الف: داده های دودویی                                                    

د: داده های قطعی                ج:داده های ناکافی و مبهم                                                  

ز موارد زیر از کاربردهای هوش مصنوعی است؟کدامیک ا-17  

ب: منطق فازی               الف: الگوریتم های ژنتیکی                                                       

د: همه موارد                  ج: عامل های هوشمند                                                            

؟ سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی کدام است  قلب -18  

ب: بخش منابع انسانی                             الف: بخش مالی                                                         

وارد  د:همه م                         ج:عامل های هوشمند                                                  

کدامیک از موارد زیر  از اجزای یک سیستم اطالعاتی است؟-19  

ب: ذخیره سازی منابع داده ها                              الف: منابع انسانی                                                        

د:  الف  و  ج                              ج: برنامه ها و رویه ها                                                

کدامیک از موارد زیر جزء  خصوصیات اطالعات مفید محسوب نمی شود؟ -20  

ب: به موقع بودن                      الف: قابل اتکا بودن                                                            

د: مربوط بودن                                                                ج:ارزان بودن                          
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 سواالت چهار گزینه فصل دوم

کدام منطق صورت می گیرد؟ نحوه تنظیم نمودارها در دفتر کل  بر اساس -1  

ب: بر اساس تاریخ وقوع                          الف: بر اساس حروف الفبا                                            

د: بر اساس اولویت حساب در صورتهای مالی                    ج: بر اساس اندازه                                                      

ارسال آن  به طرف خارجی و  برگشت مجدد  آن به داخل  و استفاده  دوباره از آن  به عنوان  کدام فرم وسیله  ثبت داده بر  روی سند -2

ورود داده  به سامانه یک شرکت محسوب می شود؟    وسیله  

ب: سند دستگاه  خوان  خود کار                       الف:سند چند منظوره                                                     

د: سند داده خارجی     ج: سند مرجع                                                                                  

کدام گزینه بیان کننده چرخه های اساسی  موجود در سیستم اطالعاتی حسابداری است؟ -3  

ب: تامین مالی ، در آمد ،منابع انسانی ، تولید             الف: تولید،منابع انسانی، انبار درامد ، دفتر کل                            

د: درآمد ، مخارج، وجوه نقد، منابع انسانی                 ی ، در آمد و تامین مالی               ج: مخارج، تولید، منابع انسان  

مجموعه معامالتی که در بر  گیرنده تعامل میان شرکت و تهیه کنندگان  مواد و کاالست، چرخه.................. نامیده  می شود.-4  

ب:تولید                                                                  الف: منابع انسانی                          

د: درآمد                      ج:مخارج                                                                                    

ه تجاری و پرداخت  مطالبات بستانکاران  و توزیع سود سهام میان و منابع مورد نیاز  بنگا فعالیت هایی که به منظور  تحصیل وجوه نقد  -5

 سهامداران انجام می شود   در کدامیک از چرخه های زیر می گنجد؟

ب: منابع انسانی                الف: تولید                                                                                  

د: درآمد                      ج: تامین  مالی                                                                        

سلسله فرایندهای حسابداری که جهت  ثبت طبقه بندی  و تلخیص  اطالعات حسابداری   در گزارشهای مالی  و در فواصل  زمانی منظم  -6

............................   نامیده می شود.به کار میرود  چرخه....  

ب:  در آمد                        الف: تامین مالی                                                                         

د:  تولید اطالعات                      ج: حسابداری                                                                            

چرخه حسابداری با   ...........................................آغاز و با تهیه ........................  پایان می یابد.-7  

تهیه صورتهای مالی  -ب: ثبت معامالت          تهیه  تراز آزمایشی اختتامیه              –الف: ثبت معامالت   

تهیه تراز آزمایشی اختتامیه–تهیه صورتهای مالی             د:  گرد آوری اطالعات مالی  –رد آوری اطالعات مالی ج: گ  

کدامیک از موارد زیر  جزء  گام های اساسی  پردازش اطالعات   نیست؟ -8  

ب: تهیه تراز آزمایشی             الف: انتقال داده ها از دفتر روزنامه به کل                                             
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د: گزینه الف و ج                      مدارک مثبته                  ج:گرد آوری داده های معامله در قالب   

در دفاتر روزنامه اختصاصی کدامیک از موارد زیر ثبت می شود ؟  -9  

ب:  رخداد های تکراری                               الف:تمامی اطالعات مالی                                            

ب: همه موارد                            ج: فروش های صورت گرفته                                           

وظایف  اساسی  سیستم های اطالعاتی چیست؟-10  

ب: تبدیل داده های اولیه به اطالعات  مفید                     الف:گردآوری و ذخیره سازی اطالعات                                 

د: همه   موارد                       ج: استقرار کنترل های داخلی کافی                                 

=کدامیک از گزینه های زیر در رابطه با  گزارش های عملکرد  صحیح نیست؟ 11  

 الف: گزارش عملکرد شامل مبالغ  در امد ها و هزینه های  بودجه شده و واقعی است.

است. ب:گزارش عملکرد نشان دهنده  انحراف ها یا تفاوت های  میان اقالم بودجه شده  و واقعی    

 ج:گزارش عملکرد دارای جریان اطالعاتی  پایین  به باالست . 

 د: گزارش عملکرد  دارای جریان اطالعاتی باال به پایین است. 

= گزارشی که اهداف سازمان را  با اصطالحات  مالی بیان می کند  چه نامیده می شود؟ 12  

ب: صورتهای مالی                                   الف: گزارش های مدیریتی                                      

د: بودجه                       ج:  گزارش عملکرد                                                               

چه وظایفی  باید در یک سازمان از یکدیگر تفکیک شوند؟-13  

ب: وظایف ثبت  و پردازش و نگهداری                                            الف: وظایف  تصویب و  ثبت و نگهداری            

د: هیچکدام                                     ج:وظایف ثبت و چاپ و  ارسال اطالعات                 

کدامیک از موارد زیر بهترین راه جبران  تفکیک وظایف  در شرکتهای کوچک  است؟ -14  

ب:  تهیه تراز آزمایشی                                       الف:  انجام حسابرسی دقیق                                 

د:  اعتماد به کارکنان                                    ج:  کنترل و نظارت بر کارکنان کلیدی                      

واند  اهداف کنترلی  را تامین نماید؟=یک سیستم اطالعاتی چگونه می ت15  

ب: تهیه نسخه های پشتیبان از اطالعات                       الف:  مستند سازی  فعالیت ها و تفکیک وظایف                 

اثر بخش معامالتد:  پردازش کارا و               ج: تهیه فهرست حسابها                                                          

= کدامیک از موارد زیر  از مهمترین مراحل طراحی  یک سیستم اطالعاتی  حسابداری است؟ 16  

الف: مدارک مثبته ای که  به خوبی طراحی شده اند                                     ب: طراحی فهرست حساب مناسب   

د: همه موارد                                                     ج: طراحی دفاتر معین                                

=منظور از چرخه حسابداری چیست؟17  

ب:  طبقه بندی اطالعات                         الف: ثبت اطالعات                                                               

د:  همه موارد                       ج: تلخیص اطالعات حسابداری                                                   

= اطالعات معامله ابتدا جمع آوری و  در ..........................................   ثبت می شود.18  

ب: دفتر  روز نامه عمومی                                          الف: دفتر روزنامه اختصاصی                           

د: دفتر کل                          ج: دفاتر معین                                                                



www.irhesabdaran.ir 

 

6 www.irhesabdaran.ir 

= کدامیک از موارد زیر  برای برنامه ریزی استقراض کوتاه مدت  مفید  است ؟  19  

ب: بودجه نقدی                             دجه عملیاتی                                                    الف: بو   

د: صورتحساب جریانهای نقدی                 ج: گزارش عملکرد                                                              

تیب  چه نوع جریان اطالعاتی را ایجاد می نماید ؟ بودجه ها و گزارشهای عملکرد به تر=20  

باال به باال   –ب: پایین به پایین                   پایین به باال                                       –الف: باال به پایین   

باال به پایین  –د: پایین  به باال                 پایین  به پایین                                          –ج: باال به باال   

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 الف ب ب د الف الف ج الف د د د ب ب د ج ج ج ج الف د

 

 

 سواالت چهار گزینه فصل سوم

زیر جزء  چرخه پردازش داده نیست؟ کدام مرحله -1  

الف: گرد آوری داده ها                                                       ب: ورودی داده ها    

ج:  ذخیره کردن داده ها                                                   د:  پردازش  داده ها    

................... ذخیره  می شود.= کلیه اطالعات تحصیلی دانشجو  در...2  

ب: رکورد                         الف: فایل                                                                       

د: فیلد                       ج: صفت اطالعاتی                                                            

ورد ثبت و پردازش اطالعات  در باره یک تراکنش هنگام وقوع را نشان می دهد ؟ =کدام م3  

ب: پردازش روی خط، زمان حقیقی                        الف: پردازش دسته ای                                                        

د: پردازش نمودار حسابها                                   ج:پردازش تراکنش اخذ شده                                      

=موتور حرکتی سیستم اطالعاتی حسابداری چیست؟ 4  

ب: پردازش اطالعات                         الف: ورود  داده ها                                                                 

د: همه موارد                                 ج: دریافت خروجی ها                                                      

حسابداران در  چرخه پردازش داده ها  چیست؟دلیل  اهمیت نقش = 5  

 الف: سازمان دهی بهنگام و ذخیره نمودن داده ها   

 ب: مشخص نمودن روش ذخیره داده ها  

 ج: مشخص نمودن داده هایی که توسط سیستم پردازش  ذخیره می شوند  

 د:تعامل با تحلیل گران سیستم های اطالعاتی  

اساسی سیستم اطالعاتی   نیست ؟    = کدامیک از موارد زیر  از ارکان6  

ب: سیستم باز یابی اطالعات                 الف: سیستم ذخیره سازی اطالعات                                         

د: گزینه  الف و ب                    ج: سیستم  ورود اطالعات                                                     

=مراحل چرخه پردازش داده ها  به ترتیب عبارتند از: 7  
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 الف: ورود  داده ها ، ذخیره داده ها ، اطالعات ستانده ، پردازش داده ها  

اده ها ، پردازش داده ها ،  اطالعات ستادهب: ورود داده ها ، ذخیره د  

 ج: ورود داده ها ، پردازش داده ها ،  ذخیره داده ها ،  اطالعات ستاده  

 د: ورود داده ها ، اطالعات ستاده ،  پردازش داده ها ،  ذخیره داده ها  

= کدامیک از فناوری های زیر  قادر به ورود  خودکار داده ها هستند؟  8  

نوری کاراکتر، کدهای میله ای  الف: شناسایی   

 ب: فناوری شناسایی  فرکانس راد یویی ، کارت هوشمند اطالعات 

د: گزینه الف و ب                                                               ج: صفحه کلید                                

ام  است؟=سلسله مراتب  ذخیره سازی داده ها  از کل به جزء کد 9  

ب: فیلد ، فایل ، رکورد ، پایگاه داده ها                  فیلد ، رکورد ،  فایل ، پایگاه داده                                الف:   

فیلد  د:  پایگاه داده ها ،  فایل ، رکورد،                ج: پایگاه داده ها ، رکورد ، فیلد ، فایل                                  

=کدامیک از موارد زیر بیانگر ویژگیهای یک  شخصیت است؟10  

ب: رکورد                       الف: فیلد                                                                    

د: پایگاه  داده                      ج: فایل                                                                        

=کدامیک از موارد زیر در رابطه با فایل های اصلی  صحیح نیست؟ 11  

 الف: فایل اصلی شبیه دفتر روزنامه دستس می باشد. 

 ب: حاوی کلیه داده هایی است که  شرکت برای تهیه صورتهای مالی  به انها  نیاز دارد. 

 ج: معمولترین تغییرات ایجاد شده در  فایل های اصلی ، به هنگام سازی آنهاست.  

 د: فایل اصلی یک  فایل دایم با مانده  جمع شونده می باشد . 

= ابزاری که یک ثبت را  در یک فایل به صورت  منحصر به فرد شناسایی می کند چه نامیده می شود؟  12  

ب: کد اصلی                                                               الف: کد  شناسگر                    

د: کد حساب                    ج: کد فرعی                                                                       

=کدامیک از کد های زیر  قادر به شناسایی مجموعه ای از رکورد هاست ؟ 13  

ب: کد اصلی                  شناسگر                                                                الف: کد   

د: کد حساب                   ج: کد فرعی                                                                         

گیرد ؟   =کدهای فرعی  به چه منظوری  مورد استفاده قرار می14  

الف : شناسایی  رکورد های انفرادی                                               ب: مرتب سازی  رکورد ها    

ج: بازیابی اطالعات یک گروه                                                         د:گزینه ب و ج    

دهی فایل ها بر مبنای کد اصلی است ؟  =کدامیک از گزینه های زیر جزء  روش های سازمان15  

 الف: فایل دستیابی دستی، فایل دستیابی ترتیبی شاخص دار و فایل دستیابی مستقیم

 ب: فایل دستیابی ترتیبی شاخص دار ، فایل معکوس و فایل دستیابی ترتیبی مستقیم

 ج:فایل دستیابی مستقیم ، فایل پیوندی و فایل دستیابی ترتیبی 

س ، فایل پیوندی ، فایل دستیابی  ترتیبی د: فایل معکو   
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=کدامیک از گزینه های زیر صحیح  است؟  16  

 الف: در فایل های دستیابی ترتیبی رکورد ها طبق کد  اصلی و به صورت پشت سر هم و متوالی ذخیره  می شوند . 

 ب: فایل دستیابی مستقیم  انعطاف  کمی دارد . 

هر رکورد خاص با جستجوی نشانی آن در فایل شاخص مشخص می شود . ج: در فایل دستیابی ترتیبی موقعیت    

 د: فایل دستیابی ترتیبی مانند روش دستیابی ترتیبی  شاخص دار، اجازه دسترسی به تک تک رکورد ها وجود دارد.

کدامیک  از گزینه های زیر صحیح نیست؟  =17  

دستیابی از طریق کد های فرعی می باشد. الف: سازماندهی فایل های جستجوی چند صفحه همان   

 ب: فایل معکوس و فایل  پیوندی دو روش برای دستیابی  به رکورد ها از طریق  کد های اصلی است. 

 ج: در یک فایل پیوندی  هر رکورد یک فیلد اشاره گر دارد.  

 د:  در فایل معکوس  لیستهای معکوس از اشاره گرها  وجود دارد . 

ی شرایط  کیفی داده ها چه نام دارد ؟  = فرایند بررس18  

ب: اعتبار سنجی                                  الف: تایید اعتبار داده ها                                              

د: همه موارد                                        ج: کنترل داده ها                                                       

= کدامیک از موارد زیر جزء فعالیت های نگهداری داده نمی باشد ؟ 19  

ب:حذف  کردن                                الف: اضافات                                                               

د:گزینه  الف   و ب                                   ج:پردازش                                                                

ه ها در کنار یکدیگر پردازش می روشی که در آن داده ها تا مرحله میانی به شکل دسته ای پردازش می شوند  و در اخر تمامی دست =20

 شوند ،چه نامیده می شود ؟ 

ب: پردازش مستقیم                            الف: پردازش دسته ای                                                

همه موارد  د:                         ج: پردازش دسته ای مستقیم                                          

=به  منظور پردازش  دسته ای فایل ها باید به چه صورت دسته بندی شوند ؟ 21  

ب: فایل دستیابی ترتیبی شاخص دار                                 الف: فایل دستیابی ترتیبی                                         

د: گزینه الف و ب                                            ج:فایل دستیابی مستقیم                               

=در روش پردازش مستقیم زمان واقعی ، ضروری است که فایل اصلی چگونه سازماندهی نشود ؟  22  

ب: فایل دستیابی ترتیبی شاخص دار                                    الف: فایل دستیابی ترتیبی                                   

د: همه موارد                                          ج:فایل دستیابی مستقیم                               

=تفاوت اصلی میان روش پردازش دسته ای و پردازش مستقیم چیست؟ 23  

ب: دقت                                        الف: نوع سازماندهی فایل ها                                    

د: زمان بهنگام سازی فایل ها                                ج: انعطاف پذیری                                                       

=کدامیک از موارد زیر بهترین ویژگی برای کلید اصلی نمی باشد ؟  24  

ب: کد کاال                                                                           الف: شماره شناسایی      

د: همه موارد                        ج: نام خانوادگی                                                              

ود ؟  = فایل حاوی داده های مربوط فروش های ماه گذشته چه نامیده می ش25  
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ب: فایل دستیابی ترتیبی شاخص دار                            الف : فایل اصلی                                                            

د: فایل ترتیبی                        ج: فایل معامالتی                                                              

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 ج ج د  الف د  ب ب د  ب ج الف د  ج ب الف ب الف د  ب ج د  ب ب ب الف

  

 

 

 

 

 

 سواالت چهار گزینه ای فصل چهارم

=در یک مدل داده رابطه ای ، داده ذخیره شده به صورت کدامیک از موارد زیر مرتب می شود ؟ 1  

د: فایل       ج: موضوع                                                                                     الف: سلسله مراتب               ب: جدول  

= در کدامیک از موارد زیر  به نحوه درک مفهومی  و سازماندهی داده ها توسط  کاربران اشاره می شود ؟  2  

د: منظر سازمان داده                  ج: منظر مدل داده                                 ب: منظر منطقی  کی              الف : منظر فیزی  

به منظر یک کاربر از پایگاه داده به طور مستقل اشاره شده است ؟   = در کدامیک از موارد زیر  3  

ب: نمای سطح خارجی                                                 الف : نمای سطح مفهومی                                

د: نمای سطح  منطقی                        ج: نمای سطح داخلی                                                                

داده وجود دارد؟  =در کدامیک از صفات اطالعاتی زیر احتمال استفاده بیشتری  به عنوان کلید 4  

ج: آدرس پستی فروشنده                    د: مانده حساب فروشنده                                      ب: شماره فروشنده     الف : نام فروشنده           

=در کدامیک از اصطالحات  زیر به محدودیت عدم تخصیص ارزش تهی  به کلید اصلی اشاره شده است؟  5  

ب: قاعده یکپارچگی مرجع اطالعاتی                       الف: قاعده یکپارچگی  ارزش های متقابل دو جدول               

د: قاعده مدل داده رابطه ای                                        ج: قاعده نرمال سازی                                          

= در کدامیک از اصطالحات زیر  به محدودیت عدم   تخصیص ارزش تهی یا ارزش معادل کلید اصلی  یک جدول  در جدولی دیگر  برای  6

 کلید های خارجی اششاره شده است؟  

ب: قاعده یکپارچگی مرجع اطالعاتی                 ل                 الف: قاعده یکپارچگی  ارزش های متقابل دو جدو  

د: قاعده ارزش تهی                  ج: قاعده ارزش کلید خارجی                                                     

نقدی  به عنوان کلید خارجی برخوردار است؟  =کدامیک از صفات اطالعاتی زیر از احتمال بیشتری  برای استفاده  در یک جدول  در یافت 7  
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د: تاریخ دریافت نقدی               ج: شماره مشتری                  شماره چگ دریافت از مشتری الف: شماره قبض دریافت نقدی     ب:   

= کدامیک از موارد زیر یکی از شرطهای اساسی   مدل داده رابطه ای نیست ؟  8  

 الف : همه ردیف ها باید منحصر به فرد باشد  

 ب: در هر ردیف تنها یک مبلغ می تواند در ستون داده ها وجود داشته باشد  

 ج: ترتیبی که ستون ها ظاهر می شوند  بیانگر ترتیب اطالعات است . 

ه ها در یک ستون باید  از یک نوع باشند . د: مبالغ داد  

=کاربران احتماال بیشتر به .........................................  دسترسی دارند . 9  

ه ها  د: زبان تحقیق داد           : زبان تعریف  داده ها               ج           ب: زبان جستجوی داده ها           الف : زبان تبدیل داده ها    

= کدامیک از موارد زیر از مشکالت سیستم ها ی بر مبنای فایل نیست ؟  10  

ب: عدم افزونگی و ناسازگاری داده ها                                 الف : عدم انعطاف  پذیری                                            

د: گزینه الف و ب                                      ج: عدم به اشتراک گذاری داده ها                        

= کدامیک از جمالت زیر اشتباه است؟ 11  

 الف : سیستم مدیریت پایگاه داده  دسترسی به داده ها را از طریق  برنامه کاربردی فراهم می کند . 

ست . ب: سیستم مدیریت پایگاه داده رابط بین کاربر ، پایگاه داده و برنامه کاربردی ا  

 ج: استفاده از سیستم مدیریت پایگاه داده موجب  کاهش فایل های داده ای منفرد می شود . 

 د: ترکیب سیستم پایگاه داده ای و پایگاه داده  و برنامه کاربردی  سیستم مدیریت پایگاه داده ای  نامیده می شود . 

یر است ؟  از گزینه های ز= اصلی ترین طرح  در طراحی پایگاه داده کدامیک  12  

ب: طرح درونی یا فیزیکی                        منطقی                                             -الف: طرح مفهومی  

د: همه موارد                         ج: طرح بیرونی                                                                

= در رابطه  با شرایط  اساسی  مدل داده  رابطه ای  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  13  

ب: کلید اصلی می تواند تهی باشد               الف : کلید خارجی دارای مقدار منحصر به فردی است .              

د: کلید اصلی دارای مقدار منحصر به فردی می باشد              ج: کلید خارجی نباید تهی باشد                                       

=کدامیک از موارد زیر دید گاه سطح پایین پایگاه داده را نشان می دهد ؟  14  

ب: طرح سطح خارجی                    الف: طرح سطح مفهومی                                                             

د: هیچکدام                    ی                                                                ج:طرح سطح داخل  

=این نوع کلید  ردیف های یک جدول را  به ردیف های  یک جدول دیگر پیوند می دهد . 15  

  د: کلید عمومی                  ج: کلید رمز نگاری                            ب: کلید خارجی    الف: کلید اولیه        

= زبان تبدیل  داده ها در کدامیک  از موارد زیر استفاده می شود ؟  16  

ب:  ایجاد  پایگاه داده ها                           الف: به روز رسانی پایگاه داده ها                                            

د: تمام موارد                           ج:تحقیق در پایگاه داده ها                                                     

= اکثریت سیستم های مدیریت  پایگاه داده  مورد استفاده در سیستم اطالعاتی  حسابداری  پایگاه  اطالعاتی  رابطه ای نامیده می شود 17

 زیرا :  

انها از مدل های  داده ای شی گرا استفاده می کنند الف :   
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 ب: انها از مدل داده ای رابطه ای استفاده می کنند  

هر دو مدل  رابطه ای و شی گرا استفاده می کنند ج: به طور مشترک از   

 د: در انها  داده ها و ستاده ها  به هم مربوط هستند 

= کلید های اصلی باید منحصر به فرد باشند   این الزام  در مدل داده  رابطه ای  مربوط به کدام  مورد زیر می باشد  ؟  18  

 الف : قابلیت اتکا پایگاه داده      

سازی  سیستم مدیریت  پایگاه داده  رابطه ای و اثر بخشی آن در پردازش ب: ساده     

د: هیچکدام                        ج: افزایش  صحت و دقت داده ها                                 

 = در مدل  داده رابطه ای  کلید اصلی بیانگر :  19

 الف: ترکیبی از صفاتی است که   نشان دهنده  رابطه های موجود  در مدل می باشد  

 ب: بیانگر صفات مربوط به کلید های خارجی است  

 ج: صفت یا ترکیبی از صفات است که  یک ردیف معین  را به صورت منحصر به فرد  در یک جدول شناسایی می کند  

 د: هیچکدام  

 ر ستون در یک جدول باید بیانگر :  = در مدل داده رابطه ای ه20

 الف: یک صفت  از موضوع شناسایی  شده  توسط کلید  اصلی را شرح دهد  

 توسط کلید خارجی را شرح دهد   ب: یک صفت از موضوع شناسایی شده 

 ج: کلید های اصلی و فرعی را به یکدیگر مرتبط سازد  

 د: صفات مشخص کننده   داده های واقعی باشند  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 الف ج ب ب الف الف ج د الف د ب ب ج ج الف ب ب ب ب ب

 سواالت چهار گزینه ای  فصل پنجم

 = کدامیک از موارد زیر از جمله  شبکه های  ارتباطات  راه دور نیست؟  1

 ج: اینترنت                        د: همه موارد  جزو شبکه های ارتباطات راه دور است                 ب: شبکه گسترده                 الف: شبکه های محلی  

 = کدامیک از گزینه های زیر  صحیح است؟ 2

 ب: چند اینترانت تشکیل یک اکسترانت را می دهند                 لف: اینترنت مجموعه ای از چند اینترانت است      ا

 د:   اکسترانت از شبکه ها ی عمومی است                ج: اینترنت از جمله شبکه های خصوصی است         

 نیست؟   = کدامیک از موارد زیر در باره تجارت الکترونیک صحیح3

 الف: تجارت الکترونیک مبادله اطالعات تجاری  بدون استفاده از کاغذ می باشد  

 ب: خرید از اینترنت  یک نمونه از تجارت الکترونیک است  

 ج:   تجارت الکترونیک  از طریق  شبکه های محلی صورت می گیرد 

 د: تجارت الکترونیک یعنی تجارت با حداقل دخالت انسان  

 ارت الکترونیک  بر اساس ماهیت  شرکت کنندگان  شامل کدامیک از موارد زیر نمی باشد ؟  = انواع تج4

 ب: تجارت الکترونیک مصرف کننده به مصرف کننده        تجارت الکترونیک بنگاه به مصرف کننده                       الف: 

 د: تجارت الکترونیک مصرف کننده به  بنگاه               ج: تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه                               

 = یک بستانکار اتاق پایاپای  سیستم بانکی عبارت است  از :   5
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 الف: دستور بانک برای انتقال  وجه از یک  حساب بانکی به یک حساب دیگر  

 ب: دستور بانک مبنی بر انتقال وجوه  از سایر حسابها به یک حساب معین  

 انک برای افزایش مانده یک حساب ج:دستور ب

 د: هیچکدام 

 =استفاده از فرمت های گوناگون  برای ارائه گزارش های مالی  چه مشکالتی را برای کاربران ایجاد می کند؟ 6

 ب: عدم امکان تجزیه و تحلیل  ساده اطالعات                         الف: عدم قابلیت مقایسه گزارش های مختلف        

 ج: لزوم وجود نرم افزار های گوناگون  برای دریافت گزارش های گوناگون 

 د: همه موارد 

 : زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر  با اقتباس  از چه زبانی  طراحی شده است؟ 7

 URLد:                                                  XMLج:                       SQL  ب:                                         HTMLالف: 

= کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟8  

 فراهم شده است    XBRLالف:  امکان جستجوی  مفهومی  در گزارش های  مالی با کمک 

 ب: زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر  یک استاندارد  جدید حسابداری است و تمامی شرکتها  ملزم به استفاده از آن  هستند  

 جانشینی  برای استاندارد های مبادله  اطالعات است     XBRLج: 

 به اطالعات مالی به عنوان  یک متن کلی و غیر قابل  تفکیک می نگرد      XBRLد:  

 از گزینه های زیر اشتباه است؟   = کدامیک9

 الف: تکسونومی همانند یک  فرهنگ لغت عمل می کند  

 ب: تکسونومی  مشخص کننده  بر چسب هر یک از  داده ها ، نحوه ارائه ، محاسبه و طبقه بندی هر یک ازداده هاست 

 یک از شرکتهای استفاده کننده از این زبان  تهیه می شود   تکسونومی توسط هرج:

 همه موارد صحیح   است  د: 

 =برای ارئه گزارش های حسابرسی  از کدامیک از زبان های زیر استفاده می شود ؟ 10

 SQLد:                                                    XMLج:                                             XARLب:                              XBRLالف:

 =کدامیک از موارد زیر از مزایای مبادله  الکترونیکی داده هاست؟11

ب: باعث بهبود در سرعت  مبادله اطالعات می شود                           الف: دقت و  صحت داده ها ی ورودی  به سیستم  را افزایش می دهد 

 د: همه موارد                                                                                 ج: باعث کاهش هزینه ها می شود 

 =  کدام جمله صحیح نیست؟  12

 الف: شبکه های جهانی شامل دو بخش اختصاصی و اینترنت است  

 ب: اصطالح اینترانت به شبکه های داخلی که به شبکه  اصلی اینترنت وصل می شود  اشاره دارد  

 صال  شبکه های اینترانت   دو  یا چند شرکت  بوجود می آید  ج: شبکه های اکسترانت   از ات

 د: یک شبکه خصوصی مجازی  از فن اوری کد بندی  و تایید  صحت قانونی  سند برای  کنترل و دستیابی  به شبکه های محلی  استفاده می کند  

 ...... است .=در یک تجارت الکترونیکی  اعتبار رویدادها مستلزم  وجود شرط...............13

 الف: تایید و تصدیق  معامله  توسط طرف مقابل معامله  

 ب:  اطمینان از اینکه  اطالعات در زمان انتقال  میان خریدار و فروشنده  هیچ تغییری نمی کند  

 ج: تایید و تصدیق معامله توسط و اسطه  

 د: گزینه الف و ب 

 =کدام گزینه از تهدید های تجارت الکترونیکی محسوب می شود ؟ 14
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 ب: دسترسی غیر مجاز به اطالعات و داده ها                       الف: زیان افشای اطالعات محرمانه                         

 : همه موارد   د                    ج: از بین رفتن اطالعات و داده ها                            

 ابزاری که در تجارت الکترونیکی  برای جلوگیری از انکار  یک جانبه  معامله توسط  طرف  مقابل معامله  به کار برده می شود  چیست؟  =15

 ب: سیستم دیوار آتش                                   الف: کد بندی اطالعات                                                        

 د: گزینه الف و ب                                   ضاهای دیجیتالی و تاییدیه های دیجیتالی                   ج: ام

 =  در تجارت الکترونیک  داده های طرفین از چه طریقی  مبادله می شود ؟  16

 د:  به  صورت الکترونیکی           اسناد و مدارک کاغذی          ج:                                       ب: فکس      الف : تلفن                 

 =   کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 17

 زبانی مبتنی بر  منبع باز است    XTMLالف : 

 زبانی مبتنی بر منبع   باز است      XBRLب: 

 فهم است برای  رایانه قابل    HTML ج: صورتهالی مالی منتشر شده  بر اساس زبان  

 برای رایانه غیر قایل  فهم است .   XBRLد:  صورتهای مالی منتشر شده بر اساس  زبان 

 = کدام گزینه صحیح نیست ؟18

 زبانب برای محاسبه اطالعات است     XBRLالف :  

 زبانی برای  داد و ستد  الکترونیکی داده های  مالی است    XBRL ب: 

 زبانی برای تعریف، تولید ، داد و ستد  و توزیع  گزارش های مالی است    XBRLج: 

 زبانی برای تایید و اعتبار بخشی به گزارش های مالی  توزیع شده است     XARLد: 

 مالی توسعه پذیر نیست؟  = کدامیک از موارد زیر از مزایای  زبان گزارشگری  19

 ب: کاهش ریسک ورود داده های اشتباه                                    الف: هزینه پایین                                              

 ابلیت مقایسه پذیری  د:  افزایش ق                                بسته بودن منبع آن                                      ج: 

 =به منظور کاهش نگرانی های افراد   در تجارت الکترونیک استفاده از چه روش هایی توصیه می شود؟  20

 ب: استفاده از امضای دیجیتال                   الف: استفاده از امین وب                                                   

 د: گزینه الف و ب             ج: استفاده از شبکه های خصوصی                                            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 د ج الف ب د ج د د د د ب ج الف ج د الف د ج ب د

 سواالت چهار گزینه فصل ششم

 قصدی صورت می گیرد ؟ = جرایم رایانه ای با چه 1

 د: همه موارد              ج: سرقت زمان و خدمات رایانه ای                                     ب: سرقت اطالعات           الف: سرقت پول                            

 اطالعاتی رایانه ای نیست؟   = کدامیک از موارد زیر  از جمله  عوامل موثر بر افزایش  تهدید های  سیستم  های 2

 ب: ارتباطات گسترده از طریق  شبکه های مختلف            الف: استفاده از اینترنت                                                        

 د: الف و ب                     ج: استفاده از پیشرفتهای فناوری  اطالعات و ارتباطات       

 از سیستم ها  در برابر خطرات  چیست ؟   حسابداران برای محافظت= وظیفه 3

 ب: شناسایی که آثار و خرابی های تهدیدها                                  الف: به کارگیری کنترل های  کارامد و موثر              

 همه  موارد   د:                          ج: تصحیح خرابی ها                                                       

 =  کدامیک  از گزینه های زیر  صحیح نیست؟  4
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قابل اطمینان ، بهبود کارایی  عملیات  و   الف: کنترل های داخلی ، برنامه ها  و روش های واحد تجاری برای  حفاظت از دارا یی ها  تهیه اطالعات دقیق و

 تشویق کارکنان  به رعایت مقررات و  روش های مدیریتی  

 ند  کنترلهای داخلی شامل  کلیه اقداماتی است که  به عمل می اید  تا مدیریت اطمینان حاصل نماید که  هر چیز به گونه ای که باید عمل می کب: 

 خلی  ایده ال است  و سازمان باید  از تمامی انها  حداکثر استفاده را نماید  ج:  به کار گیری تمام کنترل های دا

 ید . د: ساختار کنترل های داخلی شامل سیاست ها و روشهایی است  که برای تامین اطمینان نسبی  از دستیابی به  هدغ های سازمانی  بوجود می آ

 میک از انواع کنترل ها می باشد ؟  = کنترل موثر دسترسی  قیزیکی به دارایی ها از جمله کدا5

 د: کنترل های کاربردی      ج: کنترل های پیشگیرانه                 ب:  کنترل های کشف کننده    الف: کنترل های اصالح کننده                 

 = جمع های کنترلی  حسابهای معین  جزئ کدامیک   از انواع کنترل های داخلی است ؟  6

 ب:  کنترل های اصالح کننده                های حسابداری                                                    الف: کنترل

 د: گزینه الف و ج                 ج:  کنترل های کشف کننده                                                 

 بادله ای داده ها نیست؟= کدامیک از موارد زیر از تهدیدات  سیستم های م7

 ب:  انتخاب یک   فن اوری نا مناسب      الف:  معامالت ناقص                                                                 

 عات  د:  نفوذ به سیستم انتقال  اطال   ج: اشتباه در محاسبات                                                             

 =در صورت یکسان بودن کلیه شرایط  کدامیک از گزینه های زیر  صحیح است ؟  8

 کنترل ها ی پیشگیرانه  ارجحتر  از کنترل های  تصحیح کننده است الف: 

 ب: کنترل های تصحیح کننده ارجحتر از کنترل های کشف کننده است 

 ج: کنترل های پیشگیرانه  ارجحتر  از کنترل های کشف کننده است 

 د: کنترل های کشف کننده ارجحتر از کنترل های تصحیح کننده است 

 =کدام جمله در باره تقلب صحیح نمی باشد ؟9

 ستفاده از دارایی ها  و گزارشگری مالی فریب کارانه  دسته بندی می شود  الف: تقلب ها داخلی به دو دسته سوئ ا

 ب: تقلب ممکن است  توسط یک نفر داخل سازمان یا گروه های برون سازمانی  انجام شود  

 ج:  کسانی که در شرکت مرتکب  اعمال متقلبانه  و سرقت می شوند  تبه کاران نامیده می شوند  

 نه ای  بیشتر جوانتر ها هستند  د: عامالن تقلب های رایا

 = تفکیک صحیح و مناسب  مسئولیت های عملیاتی  مستلزم  تفکیک کدام یک از موارد زیر می باشد ؟  10

 ب: وظایف تصویب و  اجرا و پرداخت                  الف:  وظایف تصویب ، ثبت و نگهداری اموال                                 

 د: وظایف تصویب ، تایید و اجرا                    ت کاال و ارسال کاال و  نگهداری آن                     ج: وظایف دریاف

ترل  تعداد کارکنان  یک شرکت کوچک از تعداد الزم  برای تقسیم  مناسب مسئوایت ها  کمتر است ، کدام یک از  موارد زیر می تواند   سیستم کن  =11

 هترین وجه تقویت نماید؟ داخلی شرکت را  به ب

 الف :  استخدام پرسنل موقت برای ایجاد امکان تفکیک  وظایف  

 ب:  مشارکت مستقیم صاحبکار  در امور اساسی  مال و فعالیت های کنترلی 

 ج: بستن قرار داد با یک حسابرس مستقل برای  نوشتن دفاتر حسابداری  به طور ماهانه  

 کامل  هر یک از  چرخ های عمده  معامالت به یکی از کارکنان  د: واگذاری مسئولیت  مستقیم  و 

 = کدام گروه از کنترل های زیر  جزو کنترل های  کاربردی محسوب نمی شود ؟  12

 ب: کنترلهای پردازش داده ها                                   الف:  کنترل های داده اولیه                                       

 د: کنترل های  انتقال داده ها                                 کنترل های ستاده ها ی سیستم                            ج:

 = علت اصلی به وجود آمدن  فرصت های تقلب کدام است؟  13
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 کنترل های داخلی  ب: فقدان یا ضعف                       الف:  روابط شخصی مشتریان و فروشندگان                

 د: سر پرستی نامناسب کارکنان                         ج: اعتماد بیش از حد به کارکنان کلیدی                     

 = بیشترین توجیه فرد متقلب در ارتکاب تقلب چیست؟  14

 الف: تقلب او به شخص  واقعی آسیب نرسانده است  

 ب: به علت  نیاز شدید مرتکب تقلب شده است  

 ج:  برای فعالیت های خیر خواهانه است  

 د:  فرد متقلب دارایی ها را به صورت وام دریافت کرده است  

 = کدام دسته از فشارها جزو  فشار های کاری  منجر  به تقلب می باشد ؟15

 الف: زیان مالی سنگین ، حرص و زیاده خواهی  نرخ باالی بهره وام  

 ب: ماجراجویی ، هیجان های ناپایدار ، غرور زائد یا جاه طلبی 

 ج: حقوق پایین ،  نارضایتی شغلی ، طرح های پاداشی تبعیضی به کارکنان 

 د:  در آمد ناکافی ، ماجراجویی ، هزینههای اعتیاد  

 مورد تقلب  در دستور های رایانه ای  صحیح نمی باشد؟ = کدام  عبارت  در 16

 الف : تقلب رایانه ای می تواند  به دستکاری  نرم افزاری  که داده ها ی  شرکت را پردازش می کند منجر شود  

 ب:  روش دستور های رایانه ای  برای تقلب را یانه ای بسیار رایج می باشد .

 د در برنامه نویسی رایانه ای می باشد ج: این روش مستلزم مهارت  خیلی زیا

 د: همه موارد صحیح است  

 = کدام یک از موارد زیر  از جمله روش های کاهش  احتمال وقوع تقلب است ؟17

 ب: کنترل اطالعات حساس  و محرمانه                       الف: اجرای برنامه کار شیفتی                                             

 د: آموزش کارکنان                         ج: استفاده از نرم افزار کشف تقلب                                  

 کاهش خسارت تقلب  مورد استفاده قرار نمی گیرد ؟  = در صورت وقوع تقلب کدامیک از روش های  زیر برای 18

 ب: تهیه نسخ اضافی و پشتیبان از داده ها و برنامه ها به طور منظم                  الف:  بیمه                                        

 د: تفکیک مسئولیت ها                                 ج: استفاده از طرح های اضطراری                   

 = دالیل افزایش تقلب و جرایم رایانه ای چیست ؟ 19

 ب: عدم کشف بسیاری از تقلب ها                          الف: نبود تعریف واحد  درباره جرایم رایانه ای                          

 د: همه موارد                             ج:امنیت پایین و ضعیف شبکه ها                                             

 تقلب های زیر  از طریق  استفاده غیر مجاز از سیستم و سرقت  زمانئ  و خدمات  رایانه ای  انجام می شود ؟   = کدامیک از انواع20

 ب: تقلب دستورهای رایانه ای           الف : تقلب در داده های ورودی                                                     

 د: تقلب  اطالعات                                                             ج: تقلب پردازشگر                      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ج د د د ب ج الف ب د ب الف ج ج ج ج ج ج د ج د

 سواالت چهار گزینه ای فصل  هفتم

به سیستم  چه  =تغییر داده ها و اطالعات ، قبل ، طی  یا پس از ورود  به سیستم اطالعاتی  به منظور  حذف ، دستکاری  یا اضافه کردن اطالعات کلیدی  1

 نامیده  می شود ؟  

 ب: نفوذ کردن                  الف: نشت اطالعاتی                                                                     

 د: کاله گذاشن اطالعاتی               بمب ساعتی سیستم                                                                 ج: 
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 = در تقلب از نوع مهندسی اجتماعی .......2

وان کنند که  الف :  فرد متقلب یک کارمند  را  برای  دریافت اطالعات مورد نیاز  برای ورود به  سیستم فریب  می دهد . افراد   متقلب ممکن است  عن

 مسئولیت انجام یک تحقیق امنیتی را به عهده دارد  و کارمند ان را وادار کنند تا اطالعات محرمانه را در اختیار  او قرار دهند  

 ب: به نسخه برداری  غیر قانونی از داده ها و اطالعات  یک شرکت  اشاره کند 

 ج:  داده ها و اطالعات قبل ،  طی  یا پس از ورود به سیستم  اطالعاتی  تغییر داده  می شوند  

 د: به اطالعات محرمانه از طریق جستجو در  ثبت های اسناد و مدارک شرکت دست می  یابد  

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح نیست ؟   =3

 الف : اسب تروا دستوری  غیر مجاز در یک برنامه مجاز است  

 ب: اقدام به تخریب  یکباره داده ها  از حیله های اسب ترواست  

 از در یک برنامه غیر مجاز است  ج: اسب تروا دستوری مج

 د: اسب تروا یک نرم افزار مفید به نظر می رسد  

 =کدامیک از موارد زیر در باره تفوت ها ی کرم و ویروس رایانه ای اشتباه است؟ 4

 دارند   ب: کرمها عمر کوتاهی                       الف: کرم ها نیاز به سایر برنامه ها دارند                         

 د:ویروسها عمر زیادی دارند                    ویروسها نیاز به سایر برنامه ها دارند                            ج:

 =تقلبی که در ان پرداختهای اخری به حساب مبلغ قبلی سرقت شده منظور می شود تا مبلغ سرقت شده پنهان شود  چه نامیده می شود ؟ 5

 ب: چک بازی                        ی                                                    الف: تکنیک ساالم

 د: کاله به  کاله کردن                ج:تکنیک دریچه پشتی                                                  

 = کدام گزینه صحیح است ؟ 6

 ریق  جستجوی اطالعات دور ریخته شده  رفتگری نامیده می شود  الف :  دستیابی به اطالعات محرمانه  از ط 

 ب: رفتگری رایانه ها کار غیر قانونی است 

 ج:استراق  سمع تلفنی نشت الکترونیکی نامیده می شود  

 د:جعل هویت تنها به روش فیزیکی انجام می شود  

کنان  در سیستم   به صورت  سری  قرار  داده شده است این تکنیک تقلب  ساعتی ، ساعت  کارکرد کار 4= مجموعه دستور العمل هایی برای افزایش 7

 رایانه ای  چه نامیده می شود ؟  

 ب: ویروس                       الف:  اسب تروا                                                               

 د:دریچه پشتی                 ج:کرم                                                                                    

 =کدامیک  از گزینه های زیر  راهی برای سرقت کلمات عبور و رمزهاست ؟ 8

 ب: فیشینگ                                الف: کولی گرفتن                                                        

 د:  گزینه ب و ج                  ج:فارمینگ                                                                              

عال می کدامیک از تقلب های ریانه ای زیر در بر گیرنده مجموعه دستورالعمل  های مخفی شده  در درون یک برنامه است که در هر بار  که برنامه ف =9

 شود تکثیر گردیده و عملیات ان تا پر شدن حافظه رایانه  و منهدم کردن  سیستم ادامه پیدا می کند ؟ 

 ب:   در  مخفی                                                                             الف: کرم رایانه ای            

 ج:  تروجان هورس) اسب تروا(       ج: ویروس رایانه ای                                                                          

 اد را  تا دو عدد گرد کرده و مازاد ان را به یک حساب شخصی برده است  نام این تقلب چیست  ؟  =یک شعبه بانک  در محاسبه بهره  ارقام اعد10

 الف: اسب تروا                                                                                      ب:  دریچه پشتی  

 د:   فارمینگ                                         ج:تکنیک ساالمی                                       
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مانه =یک فرد خاطی  با هدف دستیابی به خط تلفن مجانی  یا استفاده از خطوط تلفن  برای انتقال ویروس و دسترسی و سرقت و تخریب داده به  سا11

 تلفن حمله کرد  این تقلب رایانه ای چه نام دارد ؟  

 ب:  جستجوی تلفنی                                                                             الف: فیشینگ           

 ج: فارمینگ                                                                                          د:   ویشینگ 

 چهد نامیده می شود ؟  محرمانه از طریق  فریب افراد  تکنیک های مورد استفاده  برای بدست آوردن اطالعات =12

 الف: کولی گرفتن                                                                             ب:فارمینگ 

 ج: مهندسی اجتماعی                                                                      د:  سرقت هویت  

= یک فرد خاطی  مسیر عبور و مرور اطالعات یک وب سایت رامنحرف نموده و ان را به سمت یک وب سایت جعلی هدایت می کند  این عمل معموال  13

 به قصد دستیابی  به اطالعات شخصی و محرمانه کاربران صورت می گیرد نام تکنیک به کار رفته در این تقلب رایانه ای چیست؟  

 الف: ویشینگ                                                                                   ب:   فیشینگ  

 ج: فارمینگ                                                                                      د:   فریکینگ 

 ....................... در یک سیستم قرار  داده می شوند . =بمب های زمانی به احتمال زیاد  توسط...14

 الف: تبلیغات                                                                                        ب: اسپم سازان 

             دسترسی شان یه صورت فقط خواندنی است ج: برنامه نویسان ناراضی                                               د: مشتریانی که 

 = دستیابی غیر مجاز  به داده های در حال انتقال یا ذخیره شده  در رایانه چه نامیده می شود ؟  15

 ب: نشت الکترونیکی اطالعات               الف: حمله سر کاری                                                            

 د: گزینه ب و ج                 :استراق سمع                                                                     ج

 = کدامیک از گزینه های زیر جزئ بد افزار ها نیست ؟  16

 ب: کرم ها                        اسب تروا                                                                الف: 

 د: بمب سیستمی                ج: تهدید ساالمی                                                                 

 = برقراری یک ارتباط الکترونیکی  به ظاهر آشنا  به قصد جلب اعتماد  گیرنده پیام چه نامیده می شود ؟  17

 ب: اسپوفینگ                                                                  الف: فارمینگ                   

 د: اسپمینگ                 ج:فیشینگ                                                                           

 چه نامیده می شود ؟  = در دست گرفتن قدرت توسط  یک شبکه  بزرگ و مانع فعالیت  سایرین شدن  18

 ب:  هک کردن                الف: مزاحمت                                                                        

 د: کولی گرفتن             ج:بات نت                                                                                 

 =کدامیک از موارد زیر از جمله راههای پیشگیری از نفوذ کرم ها و ویروس های رایانه ای نیست؟ 19

 ب:اجتناب  از نسخه برداری غیر مجاز  از نرم افزار ها                     الف: استفاده از نرم افزار های ویروس یاب             

 د: همه موارد        ج:استفاده از شیوه های  رمز نگاری مطمئن                           

 = کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟  20

 الف: ایجاد تغییر در ترتیب و اولویت  انجام کارها  راهزنی نوبت کار نامیده می شود  

 ب:ایجاد تغییر در ترتیب و اولویت  انجام کارها  تهدید های ناشی از زمان بندی  نامیده می شود  

 ورود به سیستم و دور زدن کنترل های امنیتی ، اسب تروا نامیده می شود .ج:

 ستور های غیر مجاز  در یک برنامه مجاز ، دریچه پشتی نامیده  می شود .د:مجموعه ای از د

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ب ج ب ب ج د ج ج ج ب ج ج د د الف د الف ج الف ب
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 سواالت چهار گزینه ای فصل هشتم 

 = محافظت از برنامه ها و اطالعات  در مقابل تغییرات  غیر مجاز چه نامیده می شود ؟  1

 ب:محرمانگی داده ها                 الف: حفظظ حریم خصوصی                                                              

 د:دسترسی پذیری                ج:جامعیت و درستی                                                                       

 =مبلغ زیان بالقوه ناشی از یک تهدید را چه می نامند؟ 2

 ب: فشار تهدید                          الف: تهدید                                                                              

 د: زیان                      ج: ریسک ناشی از تهدید                                                            

 در حال حاضر  بزرگترین تهدید  سیستم های اطالعاتی ناشی  از چیست؟ =3

 ب:  بی  دقتی و سهل انگاری      الف:  حوادث طبیعی و سیاسی                                                          

 ر ی و سخت افزاری  ج: جرایم رایانه ای                                                                              د: خطاها و خرابی های نرم افزا

 کنترل داخلی  دارای پنج عنصر  مرتبط با یکدیگر  است  کدامیک از عناصر زیر جزئ  انها نمی باشد ؟     COSO=  بر اساس مدل 4

 ب: خط مشی های کنترل داخلی                   الف:  ارزیابی ریسک                                                                   

 د: اطالعات و انتقادات                                                                                                       ج: نظارت  

چهار نوع هدف  که مدیریت باید  برای دستیابی  به آرمانهای  شرکت  تعیین کند  مشخص شده است  کدامیک از    COSO.ERM =  بر اساس مدل 5

 ر جز انها نیست ؟  عناصر زی

 ب: هدف های استراتژیک                    الف: هدف های مسئولیتی                                                          

 گری   ج: هدف های گزارش              ج: هدف های رعایت                                                                         

 =  کدامیک از جمالت زیر در محیط کنترلی نادرست است ؟ 6

 الف:  نگرش مدیریت  در باره کنترل داخلی  و رفتار اخالقی وی تاثیر کمی بر باور ها یا  اعمال کارکنان دارد 

 می شود  در یک سازمان محسوب     ب: ساختار سازمانی بیش از حد  پیچیده  یا نا مشخص  عالمت وجود  مشکالت جدی 

 ج: دستور العمل کتبی  خط مشی ها  و رویه های مورد استفاده  وسیله مفیدی برای  واگذاری مسئو لیت  و تفویض اختیار است  

یت تفکیک  د:  سرپرستی به ویژه در سازمانهایی که  امکان گزارش دهی مسئولیت دقیق  در آنها  وجود نداشته باشد  یا انقدر کوچک باشد  که از قابل

 ظایف برخوردار نباشد  اهمیت دارد  و

 = کدامیک از پاسخهای زیر روال  درست مراحل  ارزیابی ریسک  مورد بحث  در فصل حاضر را بیان می کند ؟ 7

 الف: شناسایی تهدید ها ، برآورد خطر قرار گرفتن در معرض ریسک ، شناسایی  کنترل ها  و تخمین هزینه ها و منافع  

 بر اورد خطر قرار گرفتن در معرض  ریسک ، شناسایی تهدید ها  و تخمین هزینه ها و منافع   ب: شناسایی کنترل ها ،

 ج: براورد خطر قرار گرفتن  در معرض ریسک ، شناسایی کنترل ها ، شناسایی  تهدید ها و تخمین هزینه ها و منافع  

 اورد خطر قرار گرفتن در معرض  ریسک د: تخمین هزینه و منافع ، شناسایی تهدید ها  ،  شناسایی کنترلها ، و بر

 =  اهداف  مشخص شده در مکعب  کوزو  شامل کدامیک از موارد زیر نمی  باشد ؟ 8

 در سطح بخشها   ب: اهداف                  الف:  اهداف گزارش گری                                                            

 د: اهداف رعایتی                                                                                    ج: اهداف عملیاتی           

 کدامیک از موارد زیر  برای ایجاد یک محیط کنترلی مفید است؟ =9

 ب: تعیین اهداف موسسه        الف: عمل به مسئو لیت های نظارتی                                                       

 ج: شناسایی و تجزیه و تحلیل تغییرات مهم                                                د: انتخاب و توسعه فعالیت های کنترلی 

 های زیر  از جمله  مولفه های  است  که در چهار چوب مدیریت ریسک  وجود دارد  اما در مکعب قبلی کوزو وجود نداشته است ؟ = کدامیک از گزینه10

 طات  الف: تنظیم هدف                                                                                             ب: اطالعات و ارتبا
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 ریسک                                                                                       د: گزینه الف و ج  ج: واکنش به 

 = کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 11

 الف : کوبیت چهار چوبی جامع  از تمام اهداف کنترلی است  

 ئه می دهد  ب: کوزو چهار چوبی کامل  را در زمینه  فناوری اطالعات ارا

 ج: کوبیت بهترین رویه ها  را در هر حوزه ای  کاری در سازمان پیشنهاد می کند  

 د: کوبیت بهترین رویه ها را در حوزه فن آوری اطالعات  در سازمان پیشنهاد می کند  

 =کدامیک از موارد زیر از اصول کوبیت نیست ؟12

 ب: راه اندازی یک رویکرد کل نگر                                         الف: به کارگیری یک چهار چوب یکپارچه              

 مدیریت  ج: ارزیابی منابع ریسک                                                                              د: جداسازی نظام راهبری از 

 هاست؟  استفاده از دیوار ها ی آتش جزئ کدام دسته از کنترل= 13

 ب: کنترل های پیشگیرانه        الف:  کنترل های کشف کننده                                                                   

 د: همه موارد           ج: کنترل های اصالح کننده                                                                  

 ینه های زیر  از جمله کنترل های کشف کننده است ؟ = کدامیک از گز14

   ب: استفاده از شبکه های خصوصی مجازی           الف: استفاده از نرم افزار  های کشف نفوذ                                      

 استفاده از طرح های بازیابی خرابی سیستم  د:    ج: استفاده از نرم افزار های ضد ویروس                                             

 =استفاده از کدامیک از تکنیک های زیر  بیشترین تاثیر را در  حفظ سیستم دارد ؟ 15

 ب: استفاده از نرم افزار های کشف  نفوذ          الف: استفاده از نرم افزار های ضد ویروس                                          

 د: استفاده از  دیوار های آتش             ج: استفاده از رمز نگاری                                                                      

 = قصور در اجرای صحیح روش ها جز کدامیک از  تهدید های سیستم های اطالعاتی حسابداری است ؟  16

 ب: بی دقتی و سهل انگاری           عی و سیاسی                              الف : خرابی های ناشی از حوادث طبی

 ج: خطاها و خرابی های نرم افزاری و سخت افزاری                                   د: اقدامات عمدی  از نوع جرائم رایانه ای  

 داری  درست است؟=  کدامیک از جمالت زیر در مورد تهدید های سیستم اطالعاتی  حساب17

 و سیاسی مانند خرابی سخت افزار ،  تغییرات و نوسانات برق می باشد  الف : حوادث طبیعی  

 ب: خرابی های نرم افزاری و سخت افزاری مانند افزایش دما  طوفان و زلزله می باشد  

 ج: بی دقتی و سهل انگاری مانند  اشتباه در محاسبه بهره می باشد  

 د: هیچکدام از موارد زیر صحیح نمی باشد  

 = علت اینکه  سیستم کنترل داخلی  تنها یک اطمینان  منطقی ارائه می کند و یک اطمینان مطلق ایجاد نمی کند چیست ؟  18

 الف: ایجاد اطمینان  مطلق امکان پذیر نمی باشد 

 ب: نیازی به اطمینان مطلق نمی باشد  

 ج: نتایج اطمینان مطلق  با اطمینان منطقی تقریبا یکسان است  

 د:  ایجاد اطمینان مطلق  بسیار مشکل و هزینه بر است  

 ازند ؟ = کدامیک از منترل های زیر مشکالت عدم  رعایت  کنترل های پیشگیرانه  را در همان  زمان که  رخ می دهند  آشکار می س 19

 ب: کنترل های کشف کننده                   الف:  کنترل های تصحیح کننده                                                    

 د: کنترل های بهنگام                ج: کنترل های موردی                                                                    

 مورد از عوامل محیط کنترلی  نمی باشد ؟   = کدام20

 ب: ساختار سازمانی                    الف: طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرایی آن                                     
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 یزان احتمال تقلب  د: م               ج: عوامل برون سازمانی                                                                 
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 سواالت چهار گزینه ای  فصل نهم

 = کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟  1

 رمز نگاری نامتقارن  همان رمز نگاری کلید اختصاصی است ب:                          الف : رمز نگاری  متقارن  همان رمز نگاری کلید عمومی است 

 د: متداول ترین نوع  رمز نگاری  رمز نگاری نامتقارن است                                ج: متداول ترین نوع رمز نگاری  رمز نگاری متقارن است 

 = در باره رمز نگاری  متقارن کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟ 2

 الف: در صورت لو رفتن  یکی از کلید ها  الزام به تعویض  سایر کلید ها وجود ندارد  

 د: سرعت انجام این نوع رمز نگاری بسیار پایین است       ایی با کلید یکسانی است ج:رمز نگاری و رمز گش       ب: این روش دارای امنیت باالیی است 

 =کدامیک از روش های رمز نگاری زیر از امنیت باالتری  برخوردار است ؟ 3

 د: همه موارد                    ج: رمز نگاری کلید عمومی                               الف:  رمز نگاری کلید اختصاصی        ب: رمز نگاری متقارن 

 =کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟ 4

 الف:  رمز گذاری برای محافظت از حریم  شخصی کفایت می کند  

 ب: رمز نگاری فرایندی یک طرفه است   

 ج:کنترل های محافظت از راز داری  رازداری  کافی برای حفظ حریم خصوصی نیست  

 د: تمامی موارد صحیح است  

 امضای دیجیتالی با استفاده از کدامیک از  راههای زیر انجام می گیرد ؟ = 5

 الف:  از طریق هش کردن یک سند  و سپس  رمز گذاری هش با کلید  خصوصی امضا کننده  

 از طریق هش کردن یک سند  و سپس  رمز گذاری هش با کلید  عمومی  امضا کننده ب: 

 گذاری هش با کلید  متقارن سیستم   ج: از طریق هش کردن یک سند  و سپس  رمز

 د: هیچکدام  

 = به منظور تشخیص درستی یک فایل از چه روشی استفاده می شود ؟  6

 ج: توابع هش                                  د: رمز نگاری متقارن                      الف: رمز نگاری کلید عمومی           ب: رمز نگاری کلید اختصاصی 

نیت و  یکی از اصول ده گانه  اصول پذیرفته شده عمومی   در باره حریم  خصوصی مربوط   به موضوع امنیت است  بر طبق  این اصول  ارتباط بین ام=  7

 حریم خصوصی چیست؟  

 الف:  رعایت حریم خصوصی شرط الزم است اما پیش شرط  کافی برای ایجاد امنیت محسوب نمی شود 

 ب:  رعایت حریم خصوصی شرط الزم  و پیش شرط  کافی برای ایجاد امنیت موثر است  

 ج:  رعایت امنیت شرط الزم است  اما پیش شرط کافی  برای ایجاد حریم خصوصی محسوب نمی شود 

 د:  رعایت امنیت شرط الزم و کافی برای  محافظت از حریم خصوصی محسوب می شود  

 = کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 8

 الف : در تولید امضای الکترونیکی  از رمز نگاری  کلید عمومی و توابع در همساز  استفاده می شود  

 اصی  و توابع در همساز  استفاده می شود ب: در تولید امضای الکترونیکی  از رمز نگاری  کلید اختص

 ج: در امضای دیجیتال از  کلید اختصاصی برای بررسی صحت  امضا استفاده می شود  
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 د: در امضای دیجیتال از  کلید عمومی  برای تولید  امضا استفاده می شود 

 = کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟  9

 تند  رمز گذاری و هش کردن قابل بر گشت هس الف: 

 ب:  رمز گذاری قابل برگشت است اما هش گذاری  غیر قابل برگشت می باشد  

 ج: هش گذاری قابل برگشت قابل برگشت است اما  رمز گذاری غیر قابل برگشت است 

 د: نه رمز گذاری و نه  هش کردن  هیچ کدام قابل برگشت نیستند  

 = کدامیک از جمالت زیر صحیح است ؟  10

 متقارن سریع تر از  رمز گذاری غیر متقارن بوده  و مانع  عدم اجرای تعدات طرفین  در قرار دادهاست  الف:  رمز گذاری 

 ب: رمز گذاری متقارن سریع تر از  رمز گذاری غیر متقارن بوده  اما نمی تواند مانع  عدم اجرای تعدات طرفین  در قرار داد ها شود  

ی غیر متقارن بوده و می تواند در جهت  حل مشکل  اساسی لغو  یک طرفه  تعهدات  در قراردادها  مورد  ج: رمز گذاری متقارن سریع تر از  رمز گذار

 استفاده قرار گیرد 

ردادها  مورد  د: رمز گذاری متقارن سریع تر از  رمز گذاری غیر متقارن بوده  اما  نمی تواند در جهت  حل مشکل  اساسی لغو  یک طرفه  تعهدات  در قرا

 ه قرار گیرداستفاد

 = برای اطمینان از دریافت کامل یک پیام  از کدامیک از روش های زیر استفاده می شود ؟  11

 ج:  بر چسب نهایی                               د: همه موارد             الف :  روش های بازیابی مسیر دهی      ب: کنترل پژواک

 از  روش های کنترلی است ؟ = استفاده از کلمات عبور جزئ کدامیک 12

 ج: کنترل های کشف کننده                         کنترل های دستیابی        ب: کنترل های دستیابی سیستمی         الف:  کنترل های دستیابی  فیزیکی  

 در چه مواردی از آزمون سازگاری استفاده می شود ؟   =13

 الف: در زمان فعال کردن سیستم به منظور  تشخیص مجاز بودن  کاربر 

 ب: برای مشخص کردن حدود  دسترسی کاربر به سیستم 

 ج: برای انجام آزمون های دستیابی فیزیکی 

 د: همه موارد 

   = انتقال اطالعات بر روی اینترنت  مستلزم رویه ای است  که چه  ویژگی هایی را تضمین می نماید ؟14

 ج: هویت                                               ج: گزینه الف و ج                     الف:  امنیت                                 ب: اهمیت 

 = کدامیک از جمالت زیر صحیح نیست ؟  15

 الف:  روش تبدیل متن به رمز الگوریتم نام دارد  

 ب: تعداد کاراکتر های مورد استفاده  در رمز نگاری  مشخص کننده طول کلید است  

 ج:  تعداد کاراکتر ها در  استحکام رمز موثر است 

 د: مهم ترین عامل در استحکام رمز  نگاری طول کلید است  

 خصوصی است  که در سطح  بین المللی به رسمیت  شناخته شده است ؟ =  کدام مورد بهترین شیوه حفظ حریم 16

 الف : سازمان باید گزینه های موجود را شرح داده و  قبل از جمع آوری داده های  مشتریان رضایت آنها را جلب نماید  

 نگهداری نماید  ب: با شرح سیاست های خود   در زمینه حفظ حریم خصوصی  اطالعات مربوط به مشتری را استفاده و 

 ج:  اطالعات را تنهاد با توجه  به سیاست های  حفظ حریم خصوصی  برای اشخاص ثالث افشا کند  

 رد   د: تمام موا

 =  خدمات امنیت محرمانگی اطالعات  به چه صورت تعریف می شود ؟ 17

 ب: ممانعت از انتشار  غیر مجاز داده ها      ممانعت از  تغییر غیر مجاز اطالعات                                      الف : 
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 ج: ممانعت  از ورود داده های نامعتبر                                                  د: ممانعت از پردازش ناقص 

 =  کدامیک از موارد زیر جز  اصول پذیرفته شده عمومی  در باره حفظ حریم خصوصی نیست ؟  18

 ج: مشخص کردن حدود جمع آوری اطالعات                       د: امنیت اطالعات                     ن                ب: کسب  رضایت افراد الف: مسئولیت کاربرا

 = تصمیم گیری در مورد چگونگی استفاده از سیستم  رمز نگاری  به کدامیک از گزینه های زیر مربوط نمی شود ؟ 19

 ج:نوع مبادله اطالعات                              د: گزینه الف و ب               ب: ریسک ناشی از افشای اطالعات        الف: نوع اطالعات      

 = کدامیک از موارد  زیر  جز اجزای اصلی  زیر  ساخت  کلید عمومی نیست؟  20

 دیریت گواهی                           د: همه موارد صحیح است  ج: م             الف :  روش رمز نگاری اطالعات           ب: فرایند ثبت 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 الف ج الف ب د د د د د ج د ب الف ج ج الف ج ج ج ج

 

 سواالت چها گزینه ای فصل دهم

 به منظور  اطمینان  از صحت اعتبار و کامل بودن  داده های ورودی نیست ؟  =کدامیک از کنترل های زیر از جمله کنترل های ورودی 1

 الف:اسناد برگشتی                                                                                   ب: آزمون سازگاری 

 ج: بازبینی رقم کنترلی                                                                               د: باطل کردن اسناد  

 = کدامیک از کنترل های زیر  از جمله  کنترل های داده های ورودی  در سطح فیلد است ؟  2

 الف: کنترل کرانه                                                                                          ب: کنترل دسته ای  

 د: همه موارد                                                        ج: کنترل معقولیت                                  

 = کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 3

 الف: کنترل محدوده با کنترل کرانه  تفاوتی ندارد  

 ب: کنترل محدوده بررسی می کند  که ورودی از حد خاصی تجاوز نکند 

 از حد خاصی تجاوز نکندج: کنترل  کرانه  بررسی می کند  که ورودی 

 د:  بررسی تجاوز یا عدم تجاوز داده  ورودی  از حداقل و حد اکثر مجاز  کنترل محدوده نامیده می شود . 

 = کنترل اختالل از جمله کدامیک از کنترل ها می باشد  ؟  4

 ب: کنترل اعتبار ذخیره سازی  فایل ها                 الف: کنترل اعتبار داده های ورودی                                             

 د: کنترل ستاده های سیستم                              ج: کنترل پردازش داده ها                                                        

 =چه راه حلهایی برای پشتیبان گیری از سیستم وجود دارد ؟  5

 های فیزیکی مانند  سی دی                         ب: استفاده از حافظه های جانبی  الف:  استفاده از رسانه 

 ج: استفاده از خدمات رایانش ابری                                                    د: همه موارد  

 = چرخه برنامه تداوم فعالیت شامل کدامیک از مراحل زیر نیست ؟ 6

 ای کنترلی                                                          ب: ارزیابی ریسک  الف: بررسی فعالیت ه

 ج: اجرای برنامه تداوم فعالیت                                                               د: سنجش موفقیت برنامه  

 = کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 7

 یابی  نشان دهنده مدت زمان مورد نیاز  برای بازیابی اطالعات است  نقطه  قابل بازالف: 

 ب: مدت زمان بازیابی  لحظه ای از زمان را نشان می دهد که  داده ها تا آن لحظه  از زمان باز گردانده می شوند  

 ج: هر چه نقطه بازیابی به زمان وقوع  حادثه نزدیکتر باشد  اطالعات کمتری از دست می رود  
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 هر چه  مدت زمان  بازیابی به زمان وقوع  حادثه نزدیکتر باشد  اطالعات کمتری از دست می رود د: 

 =  بازیابی حادثه و تست کردن برنامه ها چه زمانی باید انجام شود ؟ 8

 الف: تنها زمانی که به نطر می رسد یک فاجعه قریب الوقوع است  

 ب: بال فاصله پس از طراحی بازیابی فاجعه 

 داقل به صورت ساالنه ج: ح

 د: تنها در صورتی که لزوم آن احراز شود  

لو گیری  =کدامیک از کنترل های  کاربردی ورود داده ها ی زیر برای کشف و جلوگیری  از ورود  حروف الفبا  به عنوان  قیمت یک قلم موجودی کاال ج9

 می کند ؟  

 الف : کنترل فیلد                                                                             ب: کنترل محدوده  

 آزمون تناسب اقالم                                                                    د: کنترل عالمت   ج:

واحد     کدامیک از طرح های زیر  رویه هایی برای مقبله با مشکالت  ناشی از وقوع سیل  ویرانگر که به تخریب  کامل مرکز پردازش داده ها  در یک  =10

 نی شده است ؟  می انجامد  پیش بی

 الف:  طرح  تهیه نسخه پشتیبان                                                            ب: طرح مقابله با  بالیای طبیعی  

 ج: طرح استمرار تجاری                                                                          د: طرح آرشیو 

 کنترل های زیر  برای جلو گیری از  ورود داده   شماره مشتری  بدون سابقه  در یک تراکنش فروش به کار می رود ؟  = کدامیک از 11

 الف : کنترل فیلد                                                                                   ب: کنترل کامل بودن  

 د: جمع دسته ای                                                              ج: کنترل اعتبار سنجی             

 = کدامیک از کنترل های زیر در رسیدگی  به صحت  انتقال اطالعات  بر روی  یک شبکه  می تواند مورد استفاده  قرار گیرد ؟  12

 ب: رقم کنترلی                                 الف: کنترل کامل بودن ثبت                                         

 ج: آزمون بیت توازن                                                                                    د: کنترل اندازه فیلد  

 ش داد ؟  =کارایی و دقت ورود اطالعات  را با کدام مورد می توان بدون استفاده از  صفحه کلید افزای13

 الف : ابزار های پشتیبان                                                                           ب: ابزار های پویشگر  

 ج: ابزار های نشان گر                                                                             د: هیچکدام 

 زیر مثالی در باره یک نوع جمع کل پردازش دسته ای  به نام جمع کل پردازش غیر  مالی محسوب می شود ؟  = کدامیک از موارد 14

 حاصل  جمع فیلد مبلغ خرید  در مجموعه سفارش های خرید  الف: 

 ب: حاصل  جمع فیلد شماره سفارش  خرید  در مجموعه سفارش های خرید 

 های خرید  تکمیل شده  در مجموعه سفارش ج: شماره اسناد 

 د: کلیه موارد باال صحیح است  

 = وارد کردن بخشی از اطالعات و مقایسه آن  با اطالعات  کامل چه نامیده می شود ؟  15

 الف: بازبینی کد                                                                          ب: بازبینی رقم کنترلی 

 ج: کنترل داده ها                                                                        د: اسناد برگشتی 

 ادی می شود  که یک بار ثبت شده اند ؟ = کدامیک از روش های زیر  مانع ثبت اسن16

 الف: بازبینی رقم کنترلی                                                                      ب: اسناد برگشتی  

 ج: آزمون توالی فرم های از پیش شماره شده                                       د: پویش تصویری  

 اده های ورودی  برای بازیابی  و نمایش اطالعات چه نامیده می شود ؟  = استفاده از د17

 الف:  ساختار سازی                                                              ب : آزمون سازگاری 
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 ج: کنترل اعتبار سنجی                                                         د: باز بینی حلقه بسته 

 ه  چه نامیده می شود ؟  = تطبیق مقدار وارد شده در فیلد با مقادیر  از پیش تعریف شد18

 الف: نگاشت مجموعه                                                                       ب: کنترل توالی  

 ج: کنترل اندازه فیلد                                                                        د: مرجع اصلی  

 باه  به کاربران غیر مجاز چه نامیده می شود ؟  = ارائه ستاده های اشت19

 الف: کنترل محدودیت ستاده                                                      ب: کنترل اختالل  

 ج: کنترل ارائه ستاده ها                                                               د: سایر کنترل ها 

 اده ها بر اساس  یک برنامه   از پیش تعیین شده  به مکانی  دورتر  از سایت  رایانه ها چه نامیده می شود ؟  انتقال د= 20

 الف: پشتیبان گیری  فیزیکی                                                             ب: جهش الکترونیکی 

 د: گزینه  ب و ج                                      ج: پشتیبان گیری الکترونیکی                       
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 سواالت چهار گزینه ای فصل یازدهم

 = کدامیک از دالیل ضرورت  حسابرسی مستقل نمی با شد ؟ 1

 ب: عدم دسترسی به اطالعات و  تهیه کنندگان آن           الف: پیچیدگی سیستم اطالعاتی                              

 ج: پیامدهای اقتصادی با اهمیت  برای تهیه کنندگان اطالعات  

 ابرسی مستقل است  د:  همه موارد فوق جز دالیل ضرورت حس

 = گواهی نامه حسابدار رسمی سیستم  های اطالعاتی توسط کدام  یک از مراجع زیر  ارائه می شود /  2

 ب: انجمن حسابداری آمریکا                    الف:  انجمن حسابدارا رسمی آمریکا                                     

 د: انجمن حسابرسان داخلی                   اطالعاتی             ج: انجمن کنترل و حسابرسی  سیستم های

 =  تریب افزایشی نیاز به دانش رایانه ای  در هر یک از رویدادهای حسابرسی چگونه است؟3

 الف:  حسابرسی با استفاده از رایانه ،  حسابرسی در محیط رایانه ، حسابرسی از داخل رایانه  

 انه ،حسابرسی با استفاده از رایانه ،  ، حسابرسی از داخل رایانهب:  حسابرسی در محیط رای

 حسابرسی با استفاده از رایانه ،  حسابرسی در محیط رایانه ،  حسابرسی از داخل رایانه ، ج:

 ،  حسابرسی با استفاده از رایانه حسابرسی از داخل رایانهحسابرسی در محیط رایانه ،  د:

 = برسی مدارک و مستندات سیستم و مصاحبه با کارکنان  به منظور تعیین روش های  ضروری برای اجرا ................. نامیده می شود .4

 ب: حسابرسی سیستم                الف: کنترل سیستم                                                                     

 د: ارزیابی سیستم                ج: بررسی سیستم                                                                     

 کرد ؟  =  به منظور بررسی وجود تغییرات غیر مجاز  یا خطاهای سهوی  در فرایند اصالح برنامه  از کدامیک از روش های زیر نمی توان استفاده5

 ب: پردازش دوباره                الف: شبیه سازی موازی                                                                 

 د:  برنامه مقایسه ای کد مبدا               ج: نسخه برداری فوری                                                                  

 میک  از کنترل های زیر  از جمله کنترل های مرحله ورود داده ها نمی باشد ؟ = کدا6
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 الف: کنترل توالی ، جمع های متقابل ، اندازه ، معقولیت  

 ب: کنترل توالی ، ظرفیت ،  اندازه و عالمت  

 ج: کنترل های ویرایشی ،  کد گذاری ، توالی ، معقولیت  

 زار ضد ویروس  د:  کنترل معقولیت ،  اندازه ، نرم اف

 =حسابرسان برای مستند کردن بررسی  کنترل های داده های اصلی  از ................ استفاده می کنند ؟7

 ب: فرهنگ داده ها                 الف: ماتریس کنترل دسترسی                                                          

 د: ماتریس کنترل ورودی               ج: کتابخانه فایل ها                                                                           

 =کدامیک از نرم افزار های زیر شامل کدهایی است  که در سیستم  صاحبکار قرار دارد ؟ 8

 ب: نرم افزار تخصصی حسابرسی                                                        الف : نرم افزار عمومی حسابرسی                 

 د: همه موارد                      ج: نرم افزار جاسازی شده حسابرسی                                           

 حسابرسی است؟کدامیک از گزینه های زیر از وظایف کلی  نرم افزار های = 9

 الف: دستکاری فایل ها ، پردازش اطالعات ، محاسبات  

 ب: تحلیل اطالعات،  تهیه صورتهای مالی ، پردازش فایل ها  

 ج: بررسی و مقایسه ، ساختار سازی ، انتخاب اطالعات  

 د: همه موارد 

 = کدامیک از گزینه های زیر از تکنیک های همزمان حسابرسی  است ؟10

 ازی موازی  ، نسخه برداری  فوری ، قالب های حسابرسی الف: شبیه س  

 ب: فایل بررسی سیستم کنترل حسابرسی ، پردازش دوباره ، تجزیه و تحلیل منطق )کد( برنامه  

 ج: شبیه سازی متناوب و پیوسته[ آزمون همگام ، آزمون پردازش داده ها ، قالبهای حسابرسی  

 ی ، تجزیه و تحلیل منطق برنامه د: قالب های حسابرسی ، نسخه برداری فور

نتخاب   =در کدامیک از روش های حسابرسی باید فرمانی در نرم افزار کاربردی نصب شود  تا تراکنش هایی را که با معیار تعریف شده مطابقت دارد ا11

 شود ؟ 

 ب: فایل بررسی سیستم کنترل حسابرسی           الف: قالب های حسابرسی                                                        

 د: همه موارد           ج: شبیه سازی متناوب و پیوسته                                            

 =تکنیک آزمون همگام  برای ازمون چه نوع سیستم هایی مناسب تر است ؟  12

 ب: سیستم های با پردازش دسته ای                             الف: سیستم های با پردازش  مستقیم                         

 د: همه موارد            ج:  سیستم های با پردازش مستقیم                                            

 تغییرات غیر مجاز  رد کد برنامه ها  به کار نمی رود ؟  =  کدام یک از روش های زیر برای کشف 13

 ب: برنامه های جدول تصمیم گیری           نامه های نمودار سازی خودکار                                        الف:  بر

 د: برنامه ریزی دوباره کد           ج: نرم افزار های پویش روزمره کدها                                         

 نبه های حسابرسی تاثیر نداشته است ؟  = مفهوم حسابرسی مستمر  بر کدامیک  از ج14

 الف: آزمون های رعایت                                                               ب: بررسی های تحلیلی  

 ج:حسابرسی داخلی                                                              د: آزمون های اتباتی  محتوای معامالت و مانده ها  

 = شباهت های حسابرسی مستمر و سنتی چیست ؟ 15

 ب: پویایی حسابرسی               الف: دوره رسیدگی                                                                         

 ج: تمرکز بر صورتهای مالی اساسی                                                               د: گزینه ب و ج  
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 = پیش شر طهای حسابرسی مستمر  بر اساس انجمن  حسابداری آمریکا و کانادا چیست  ؟  16

 الف: سیتم های اطالعاتی رایانه ای قابل اتکا                                 ب: تخصص حسابرس در فناوری اطالعات  

 د: همه موارد      ج: ابزار های قابل اتکایی برای دریافت نتایج رویه های حسابرسی        

 = کدامیک از تکنیک های زیر نمی تواند تغییرات غیر مجاز  را در برنامه کشف کند ؟  17

 الف: برنامه مقایسه کد مبدا                                                               ب: پردازش دوباره

 د: نسخه برداری فوری                                        ج: شبیه سازی موازی                                  

 =کدامیک از تکنیک های زیر به عنوان آخرین را ه حل  در حسابرسی سیستم های رایانه ای  به کار می رود /  18

 ن پردازش داده ها الف: تجزیه و تحلیل منطق برنامه                                                            ب: آزمو

 تکنیک های همزمان حسابرسی                                                            د: هیچکدام  ج: 

 = تکنیک......................................... به مض وقوع  یک معامله سوال بر انگیز  به حسابرس پیام خطا می دهد . 19

 ب: قالب حسابرسی                                                                             الف: آکاهی به موقع      

 ج: شبیه سازی متناوب و پیوسته                                                             د: الف و  ب  

 ه در اجرای برنامه مورد رسیدگی  قرار می گیرد ؟  = کدامیک از برنامه های زیر به منظور مشاهده  چرخه وقایع طی شد20

 الف : برنامه های نقشه کشی                                                           ب: برنامه های رد یابی  

 ی نمودار سازی خودکار کد مبدا  ج: برنامه های پویشی                                                                       د: برنامه ها
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