اسن املقرر/أصىل الخكبليف ()1

خبهعت دهيبط – كليت الخدبرة

الفرقت الثبلثت /حمبسبت وإدارةأعوبل

قسن احملبسبت

الذرخت الٌهبئيت  02 /درخت

اهخحبى دور يٌبير 2222

زهي االهخحبى  /سبعخني

عدد أسئمة االختبار ()44

حبريخ االهخحبى 2222 – 1 - 11 /

الٌوىرج األول  -اًخظبم

عدد صفحات االمتحان ()7

 )1أياً من المفاىيم التالية يختمف عن الباقى فى ركن االختيار كأحد أركان مفيوم التكمفة....
أ -التكمفة

ب -التبرع

د -الضريبة

ج -المصروف

ه -أخرى

 )2يتم تقدير التكاليف المخططة عمى أساس  ..........الذى تم اتخاذه كأساس إلعداد الموازنة.
أ -وحدة النشاط

ب -حجم النشاط

د -وحدة الخدمة

ج -وحدة المنتج

ه -أخرى

 )3التكاليف  ..............ىى التكاليف التى تتغير أو تختمف من بديل آلخر من بدائل القرار.
أ -التفاضمية

ب -المتغيرة

د -الضمنية

ج -الغارقة

ه -أخرى

 )4من خصائص تكمفة الفرصة البديمة أنيا  ......فى الدفاتر  ,ولكنيا ..........عمى اتخاذ القرار
ب -تسجل – ال تؤثر

أ -ال تسجل – ال تؤثر
ج -ال تسجل – تؤثر

ه -أخرى

د -تسجل – تؤثر

 )5يتم تصنيف عناصر التكاليف طبقاً لمتبويب  ...........إلى مواد وأجور وخدمات.
أ -حسب وحدة النشاط

ب -النوعى

ج -الوظيفى

د -حسب حجم النشاط ه -أخرى

 )6عندما يتمثل المقابل الذى تحصل عميو المنشأة مقابل االنفاق فى جيد بشررى يبذلرو أشرخاص ال
تربطيم بالمنشأة عالقة تعاقدية تسمى التكمفة فى ىذه الحالة .....

أ -خدمات

ب -أجور

ج -مستمزمات سمعية

د -مواد

 )7تنفق التكاليف  ...........داخل مراكز االنتاج والخدمات اإلنتاجية.
أ -التسويقية

ب -االدارية

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ج -التمويمية

د -الصناعية

ه -أخرى

ه -أخرى
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 )8أمررام اإلدارة أربعررة برردائل ىمررا ( س  ,ص  ,ع  ,ل )  ,ويبمررل العائررد المتوقررت لكررل بررديل مررن تمررك
البدائل (  ) 181111 , 191111 , 171111 , 151111جنية عمرى التروالى  ,فر ذا كانرت
تكمفة الفرصة البديمة لمبديل الذى تم اختياره تساوى  181111جنية  ,فمعنى ذلك أن اإلدارة قرد
قامت باختيار ..............

أ -البديل س

ب -البديل ص

ج -البديل ع

د -البديل ل

ه -أخرى

 )9يستخدم تبويب عناصر التكاليف حسب عالقتيا بحجم النشاط فى  ..........التكاليف.
أ -الرقابة عمى

ب -تخفيض

ج -قياس

د -تخطيط

ه -أخرى

 )11يسررتخدم تبويررب عناصررر التكرراليف حسررب عالقتيررا بوحرردة النشرراط فررى اتخرراذ ق ررار التسررعير فررى
ظل..........
أ -الظروف العادية لممنافسة

ج -تعرض المنشأة لسياسة االغ ارق

ب -وجود طمبيات خاصة

د -التسعير الجبرى من الحكومة

ه -أخرى

 )11عنرردما ترغررب الشررركة فررى أن تكررون تكمفررة المخررزون أقررل مررا يمكررن ف نيررا يجررب أن تتبررت نظريررة
التكاليف  ...........فى تحميل عناصر التكاليف
أ -المستغمة

ب -الكمية

ج -المتغيرة

د -المباشرة

ه -أخرى

 )12إذا عممررت أن مجمررل الرررب إلحرردى الشررركات الصررناعية فررى ظررل إتبرراع االربررت نظريررات لتحميررل
التكرراليف كرران (  ) 293111 , 225111 , 265111 , 244111جنيررة بترتيررب عش روائى,
فيذا يعنى أن مجمل الرب فى ظل إتباع نظرية التكاليف المتغيرة يساوى  .............جنية

أ244111 -

ب293111 -

ج225111 -

د265111 -

ه -أخرى

 )13تحقق المنشأة نفرس صرافى الررب فرى ظرل إتبراع كرالً مرن نظريترى التكراليف الكميرة والمتغيررة فرى
حالررررة وجررررود مخررررزون بقرررريم مختمفررررة بشرررررط أن التغيررررر فررررى مخررررزون انترررراج تحررررت التشررررغيل
 ..............التغير مخزون االنتاج التام فى كالً النظريتين ولكن ب شارة ...........
أ -يساوى  -موجبو

ج -أكبر من  -موجبو

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ب -يساوى  -سالبو
د -أقل من  -سالبو

ه -أخرى
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فيما يمى بعرض البيانرات المسرتخرجة مرن دفراتر إحردى المنشرات الصرناعية عرن السرنة المنتييرة
فى  , 2121/12/31والتى تتبت طريقة التكاليف المستغمة.

 -1التكمفة المستغمة المخزون

أول الفترة

بيان

115111
151111

مخزون اإلنتاج تحت التشغيل
مخزون اإلنتاج التام

آخر الفترة

175111
191111

 -2بيانات عناصر التكاليف خالل الفترة كانت كما يمى :
 321111جنية مواد مباشرة

 161111جنية أجور مباشرة
 71111جنية مصروفات صناعية مباشرة أخرى

 121111جنية تكاليف صناعية غير مباشرة متغيرة
 251111جنية تكاليف صناعية غير مباشرة ثابتة
 91111جنية تكاليف تسويقية متغيرة
 111111جنية تكاليف تسويقية ثابتة

 161111جنية تكاليف إدارية وتمويمية
 -3بمغت قيمة المبيعات خالل الفترة  1135111جنية .

 -4بمل حجم اإلنتاج خالل الفترة  41111وحدة  ,وحجم المبيعرات منيرا  35111وحردة  ,مرت العمرم
بأن الطاقة القصوى المتاحة  51111وحدة لإلنتاج والبيت .
ببسخخذام البيبًبث السببقت يخن إعذاد قبئوىت الخكبليف وًخبئح األعوبل للشركت عي السٌت
املٌخهيت فى  2221/12/31ثن أخب على األسئلت هي ( )14إىل ()22

 )14اجمالى التكاليف الصناعية غير المباشرة المستغمة تساوى  .........جنية
أ211111 -

ب321111 -

ج871111 -

د551111 -

 )15التكاليف الصناعية لالنتاج التام خالل الفترة تساوى  ...........جنية
أ871111 -

ب931111 -

ج831111 -

د811111 -

 )16التكمفة الصناعية لالنتاج التام المباع تساوى  ................جنية
أ961111 -

ب 1151111 -ج771111 -

د851111 -

 )17اجمالى التكمفة المستغمة لممبيعات تساوى  ...............جنية.
أ931111 -

ب681111 -

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ج711111 -

د611111 -

ه -أخرى
ه -أخرى
ه -أخرى
ه -أخرى
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 )18حققت الشركة خالل الفترة مجمل  ....................جنية
أ -رب قدره 115111

ج -خساره قدرىا 115111

ب -رب قدره 355111

د -خسارة قدرىا 355111

ه -أخرى

 )19نتيجرة اعمررال المنشررأة عررن الفترررة المنتييررة فررى  2121/12/31ىررى تحقيررق صررافى ...........
جنية.

أ -خساره قدرىا 115111

ج -خساره قدرىا 135111

ب -رب قدره 115111
د -رب قدره 135111

ه -أخرى

 )21إذا كران اجمرالى فررق تقيريم كرالً مرن مخرزون االنتراج تحرت التشرغيل واالنتراج الترام برين نظريترى
التكرراليف الكميررة والمسررتغمة يسرراوى  28111جنيررة  ,فر ن نتيجررة نشرراط المنشرراة فررى ظررل نظريررة
التكاليف الكمية ىى تحقيق صافى  ................جنية.
أ -خساره قدرىا 163111
ج -رب قدره 163111

ب -خساره قدرىا 117111
د -رب قدره 117111

 )21تتميز التكمفة  ...............بأنيا متغيرة إجماالً متغيرة لموحدة.
د -المباشرة
ج -الثابتة
ب -المختمطة
أ -المتغيرة

ه -أخرى

ه -أخرى

 )22إذا كرررران إجمررررالى التكرررراليف يتغيررررر بتغيررررر حجررررم النشرررراط بعالقررررة طرديررررة كاممررررة ف نيررررا تعتبررررر
تكاليف...............

أ -متغيرة

ب -ثابتة

ج -سممية

د -مختمطة

ه -أخرى

 )23يتم رسم التكاليف السممية عمى منحنى الرسم البيانى .............
أ -بخطوط متصاعدة موازيو لممحور السينى

ب -بخط واحد موازى لممحور السينى

ج -بخطوط متصاعدة موازية لممحور الصادى د -بخط موازى لممحور الصادى

ه -أخرى

 )24إذا كانررت الشررركة تمتمررك بيانررات عررن عناصررر التكرراليف لمسررتوى واحررد فقررط مررن النشرراط  ,فررأى
الطرق التالية يمكن استخداميا لتقدير عناصر التكاليف ...........

أ -الطريقة االحصائية
ج -الطريقة اليندسية

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ب -طريقة تصنيف الحسابات

د -طريقة الحدين االعمى واالدنى

ه -أخرى
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 )25إذا كرران اجمررالى التكمفررة يتغيررر بتغيررر حجررم النشرراط  ,فمررن المحتمررل أن يكررون تصررنيف عنصررر
التكمفة ىذا ...........
أ -متغير أو ثابت

ج -متغير أو مختمط

ب -ثابت أو مختمط
د -ثابت فقط

ه -أخرى

إذا عممرررت أن الحرررد االقصرررى لمسرررتوى النشررراط ب حررردى الشرررركات الصرررناعية عرررام  2121كررران
 41111وحدة ب جمالى تكمفة قردرىا  1851111جنيرة  ,والحرد االدنرى لمسرتوى النشراط خرالل نفرس
العام كان  25111وحدة باجمالى تكمفة قدرىا  1325111جنيرة  ,وتسرتخدم الشرركة طريقرة الحردين
االعمى واالدنى فى تقدير التكاليف
اسخخذام البيبًبث السببقت فى اإلخببت على األسئلت هي ( )22إىل ()32

 )26التكمفة المتغيرة لموحدة تساوى  .........جنية
أ31 -

ب41 -

ج34 -

د35 -

 )27اجمالى التكاليف الثابتة لمشركة تساوى  ..................جنية
أ525111 -

ب381111 -

 )28معادلة تقدير التكاليف لمشركة ىى
أ -ص =  35+ 451111س

ج -ص =  41 + 381111س

ج421111 -

د451111 -

ب -ص =  31 + 525111س
د -ص =  34 + 421111س

ه -أخرى

ه -أخرى

ه -أخرى

 )29إذا كررران حجرررم النشررراط المتوقرررت لشرررير ينررراير  2122يسررراوى  38111وحررردة  ,فررر ن إجمرررالى
التكاليف المتوقعة لمشركة خالل شير يناير  2122تساوى  ..........جنية
أ1911111 -

ب 1712111 -ج1781111 -

د1665111 -

ه -أخرى

 )31إذا كان حجم النشاط المتوقرت لشرير فبرايرر  2122يسراوى  18111وحردة  ,ويترترب عمرى ذلرك
قيام الشركة ببيت آالت إىالكيا السنوى  191111جنية  ,ف ن إجمالى التكاليف المتوقعرة خرالل
شير فبرير  2122تساوى .............

أ1291111 -

ب891111 -

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ج1271111 -

د911111 -

ه -أخرى
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 )31عنررد شرراا مرواد خررام نقررداً خوايررداعيا بمخررازن الشررركة  ,فيررتم إثبررات تمررك العمميررة فررى ظررل طريقررة
االنفصال بقيد يومية يكون فيو الطرف الدائن ىو حساب ...............
أ -الموردين

ج -مراقبة استاذ التكاليف

ب -مراقبة مخازن المواد
د -النقدية

ه -أخرى

 )32إذا كان الرصيد الدفترى لحسراب مراقبرة مخرازن المرواد يسراوى  285111جنيرة  ,بينمرا الرصريد
الفعمررى لمم رواد بالمخررازن يسرراوى  273111جنيررة  ,ف ر ن معنررى ذلررك وجررود  ..............يررتم
إثباتو بقيد يومية يكون طرفو الدائن ىو حساب ............

أ -عجز – مراقبة مخازن المواد
ج -عجز – تسوية المخازن

ب -زيادة – مراقبة مخازن المواد
د -زيادة – تسوية المخازن

ه -أخرى

 )33يتم إثبات تكمفة المواد المحولة مرن مراكرز االنتراج تحرت التشرغيل إلرى مراكرز االنتراج بقيرد يوميرة
فى اليومية المركزية يكون فيو حساب  ................ىو الطرف ........
أ -مراقبة االنتاج تحت التشغيل – الدائن
ج -مراقبة مخازن المواد – المدين

ب -مراقبة االنتاج تحت التشغيل  -المدين
د -مراقبة مراكز االنتاج – الدائن

ه -أخرى

 )34بمغررت التكمفررة الصررناعية لإلنترراج التررام خررالل الفترررة مبمررل  835111جنيررة  ,فيررتم إثبررات تمررك
التكمفرررة بقيرررد يوميرررة يكرررون فيرررو حسررراب مراقبرررة  .................ىرررو الطررررف  ......بمبمرررل
 835111جنية.

أ -مراكز الخدمات االنتاجية

ج -مخازن االنتاج التام – الدائن

ب -االنتاج تحت التشغيل – المدين
د -مخازن االنتاج التام – المدين

ه -أخرى

 )35فررى حالررة وجررود رصرريد لفررروق تحميررل التكرراليف الصررناعية غيررر المباشرررة قرردره  31111جنيررة
(فررروق مدينررة)  ,يرجررت منيررا  %71ناتجررة عررن خطررأ فررى تحديررد معرردالت التحميررل  ,فيررتم إقفررال
الفروق التى ترجت ألسباب غير عادية بقيد يومية يكرون فيرو حسراب األربرال والخسرائر ........
بمبمل  ...........جنية.

أ -دائن 21111

ج -دائن – 9111

( تابع النموذج األول  -انتظام )

ب -مدين – 9111

د -مدين – 21111

ه -أخرى
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 )36يتم إقفال اجمالى تكاليف مراكز االنتاج فى حالة إتباع نظام التحميرل الفعمرى لمتكراليف الصرناعية
غير المباشرة بقيد يومية يكون طرفو الدائن ىو حساب ..........
أ -مراقبة مخازن االنتاج التام
ج -مراقبة مراكز االنتاج

ب -مراقبة االنتاج تحت التشغيل

د -مراقبة مراكز الخدمات االنتاجية

ه -أخرى

 )37إذا كان رصيد آخر الفترة لحساب مراقبة مخازن المواد يساوى  171111جنية  ,ولحساب مراقبة
االنتررراج تحرررت التشرررغيل يسررراوى  145111جنيرررة  ,ولحسررراب مراقبرررة اسرررتاذ التكررراليف يسررراوى
 541111جنية  ,فر ن رصريد آخرر الفتررة لحسراب مراقبرة مخرازن االنتراج الترام يسراوى .........
جنية.

أ525111 -

ب371111 -

ج855111 -

د225111 -

ه -أخرى

 )38إذا كرران اجمررالى الجانررب المرردين مررن حسرراب مراقبررة مراكررز االنترراج يسرراوى  253111جنيررة ,
وكانررررررت التكرررررراليف الصررررررناعية المحممررررررو تسرررررراوى  285111جنيررررررة  ,فمعنررررررى ذلررررررك وجررررررود
فروق ...............قدرىا  32111جنية.

أ -مستوعبو

ب -مدينة

ج -غير مستوعبو

د -نقص تحميل

ه -أخرى

 )39إذا كان مخزون االنتاج التام أول الفترة يسراوى  251111جنيرة  ,ومخرزون االنتراج الترام آخرر
الفترررة يسرراوى  381111جنيررة  ,وكرران اجمررالى مجمرروع الجانررب الرردائن لحسرراب مراقبررة مخررازن
االنترررراج التررررام يسرررراوى  961111جنيررررة  ,فرررر ن تكمفررررة اال نترررراج التررررام خررررالل الفترررررة يسرررراوى
 ..............جنية.

أ581111 -

ب831111 -

ج711111 -

د1191111 -

ه -أخرى

 )41يررتم تجميررت التكرراليف الصررناعية المحممررة وتقيررد فررى اليوميررة المركزيررة بقيررد يوميررة يكررون طرفررو
المدين ىو حساب ................

أ -مراقبة التكاليف الصناعية المحممة
ج -مراقبة مراكز االنتاج

ب -مراقبة مراكز الخدمات االدارية
د -مراقبة االنتاج تحت التشغيل

ه -أخرى

إًخهج األسئلت

هع أطيب متٌيبحٌب ببلٌدبذ والخىفيق ,,
( تابع النموذج األول  -انتظام )
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