
  
  
  

  
  2004/2005امتحان نهاية الفصل األول للعام الجامعي 

  -------:   الشعبة--------:   الرقم الجامعي--------------------: اسم الطالب 
  ) درجة15(        اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل :السؤال األول 

 ساعة عمل إضافي، معدل 12 وادي ساعة عمل ع48العامل أحمد حسن عامل إنتاج عمل خالل أسبوع  -1

من وقت % 50من األجر العادي وعند الفحص تبين أن % 150 دينار للساعة، واألجر اإلضافي 2األجر العادي 

  -:العمل اإلضافي للعامل هو وقت ضائع غير مسموح به فإن األجر المباشر للعامل هو

   سبقال شئ مما -د      دينار108 - ج      دينار120 - ب     دينار 96 - أ

 ساعات عمل 10  ساعة عمل عادي و40عمل خالل أسبوع العامل حسين علي عامل خدمات إنتاجية  -2

 دينار للساعة وعند الفحص تبين أنه حصل 4 دنانير للساعة ومعدل األجر اإلضافي 3إضافي معدل األجر العادي 

  : دينار فإن األجر غير المباشر للعامل هو20على مكافأة خاصة بمبلغ 

   ال شئ مما سبق-    هـ   دينار150 - د       دينار30 - ج     دينار210 -ب      دينار20 - أ

  :مركز خدمة آخركل راعت استفادة كل مركز خدمة من  -3

  طريقة التوزيع االنفرادي -ب             طريقة التوزيع اإلجمالي - أ

  جميع ما سبق - د             طريقة التوزيع التنازلي - ج

  : مركز إنتاج من كل مركز خدمةحددت مدى استفادة كل -4

   طريقة التوزيع التنازلي-   ب                طريقة التوزيع االنفرادي - أ

  جميع ما سبق -     د           طريقة التوزيع التبادلي- ج

  -:هي) االنكماش( لإلنتاج وقت انخفاض األسعار المنصرفةأفضل الطرق لتسعير المواد  -5

    طريقة األخير في األول - ب            طريقة األول في األول - أ

  ال شئ مما سبق -د          طريقة المتوسط المرجح - ج

  : فييسجل العجز المسموح به في المواد في صفحة الصنف -6

   فقطخانة الوارد - ب             خانة الصادر فقط - أ

  جميع ما سبق -د            خانة الصادر والرصيد - ج

 دينار 8000 ثابتة صناعية وحدة وتكاليف 6000اج الفعلي واإلنت وحدة 10000الطاقة اإلنتاجية المتاحة  -7

  :فإن

   دينار4800 ثابتة غير مستغلة صناعيةتكاليف  - ب   دينار4800مستغلة الثابتة ال الصناعيةتكاليف ال - أ

  جميع ما ذكر صحيح -  د       دينار3200لة صناعية ثابتة مستغتكاليف  - ج

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطـــــير. أ: المدرس 

  ليـفاتكـبة ـاســمح: المساق 

   ـانــتـاعــــسـ: الـزمن 



وكانت تكاليف صناعية ) س،ص(ومركزي خدمات هما ) أ،ب(اج هما تتملك إحدى المنشآت الصناعية مركزي إنت

على التوالي وكانت نسبة استفادة )  دينار2000و دينار4500(هي ) س،ص(غير مباشرة لمركزي الخدمات 

  :فإن% 10) س(من المركز ) ص(ونسبة استفادة المركز % 20) ص(من المركز ) س(المركز 

  :ساوي استفادة المركز س من المركز ص ت-8

  إجابة أخرى -د     دينار4500 - ج     دينار 5000 -ب          دينار 500 - أ

  :تساوي) س(من المركز ) ص(استفادة المركز  -9

   إجابة أخرى-د     دينار 2500 - ج      دينار2000 -      ب    دينار 500 - أ

  :يه) أ،ب( اإلنتاج ي يتم توزيعها على مركزالتيو) س،ص( الخدمات يتكاليف مركز -10

           دينار 5000 - ج              دينار 7000 - ب               دينار 1000 - أ

   إجابة أخرى- هـ         دينار6500 -د

  

  ) درجات10(                  :نيالسؤال الثا

  :فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية والتي تستخدم نظام األوامر اإلنتاجية في عملياتها

  

  104  103  102  101          األوامربيان

  -  -  3000  5000  رصيد أول المدة

  40000  15000  20000  10000  مواد مباشرة

  20000  35000  18000  15000  أجور مباشرة

  0  0  2000  5000  مصاريف مباشرة

  

  : إذا علمت أن

  .من التكلفة األولية% 60معدل تحميل التكاليف غير المباشرة  -1

 . دينار102000شرة الفعلية التكاليف غير المبا -2
  وتسليمها للعمالء104، 101تم االنتهاء من األوامر  -3

 .جوهرييعتبر الفرق غير  -4
  : المطلوب

  .إعداد قائمة تكاليف األوامر اإلنتاجية -1

على األوامر اإلنتاجية وتحديد التكلفة الفعلية لكل الصناعية غير المباشرة توزيع فروقات تحميل التكاليف  -2

 . أمر
  

  

  

  



  

       ) درجة15(                    :الثالثالسؤال 

  . فيما يلي البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية

  مراكز خدمات  مراكز إنتاج
  بيان

  صيانة  إنارة  شئون عمال  مخازن  ج  ب  أ

  5000  4000  8000  10000  8500  19500  10000  صناعية غير مباشرة. ت

  -  15  5  10  25  10  20  عدد العمال

  -  200  150  -  200  400  300  ذون الصرفأ

  -  -  -  100  50  300  400  المساحة بالمتر المربع

  -  -  -  -  1500  2500  1000  ساعات الدوران

  :فإذا علمت أن

 مراكز 4 مراكز ومركز اإلنارة يخدم 5 مراكز، ومركز المخازن يخدم 6مركز شئون العمال يخدم  -1

  .ومركز الصيانة يخدم ثالث مراكز

 : والذي كانت البيانات المتعلقة به كما يلي201األمر تم إنتاج  -2
  . وحدة1000عدد وحدات األمر  - 

 .  دينار10000ش، . مواد ص - 
 .  دينار5000ش، . أجور ص - 
 ساعة 150، )ب( ساعة في المركز 50، )أ( ساعة دوران في المركز 100، 201تطلب األمر  - 

 ).ج(في المركز 
  .راكز الخدمات تنازليا إعداد كشف توزيع تكاليف م- 1: المطلوب

  .لساعة الدوران في مراكز اإلنتاج أ، ب،ج، على التوالي حساب معدل التحميل - 2    

  .201 حساب تكلفة الوحدة الواحدة من األمر اإلنتاجي - 3    

  

    ) درجة15(                    :بعاالرالسؤال 

  . م2003البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية عن شهر مارس فيما يلي 

  .  دينار للوحدة5 وحدة بتكلفة 1000) س(لغ رصيد الصنف ب 1/3 في -1

 ركيةرسوم جم دينار 1000 دينار للوحدة ودفع عليها المشروع 5 وحدة بتكلفة 2000 ورد للمشروع 3/3 في -2

  . مصاريف نقلو

  .  وحدة لإلنتاج2500 صرف  تم10/3 في -3

  . وحدة للمخازن200 تم إرجاع 10/3 من المنصرف يوم 12/3 في -4

نقدي  دينار وقد حصل المشروع على خصم 6000 وحدة بتكلفة إجمالية 1000 ورد للمشروع 15/3 في -5

10.%  

  .  وحدة1500 صرف لإلنتاج 20/3في  -6



 وحدة فقدت من 50ر للوحدة وعند الفحص تبين أن هناك  دينا8 وحدة بتكلفة 500 ورد للمشروع 22/3 في -7

 دينار 400 وحدة غير مطابقة للمواصفات تم ردها وقد تحمل المشروع على الطلبية 50السائق بالطريق و

  .مصاريف نقل

  .  وحدة500 صرف لإلنتاج 30/3 في -8

  . حسب طريقة الوارد أخيرا صادر أوالً) س(تصوير صفحة الصنف : المطلوب
  

  ) درجة15(                   :الخامسلسؤال ا

  .م2003فيما يلي بيانات التكاليف المستخرجة من دفاتر إحدى المنشآت الصناعية عام 

  .إدارية وتمويلية% 20تسويقية، % 30صناعية، % 50ها  دينار من40000 مواد -1

  .إدارية وتمويلية% 50صناعية، % 50ها  دينار من20000أجور  -2

  .إدارية وتمويلية% 40تسويقية % 60ها من 10000مصروفات  -3

  .متغيرة% 80ها منغير مباشرة % 30تكاليف صناعية منها  -4

  .ثابتة% 30 منها مباشرةغير % 40تكاليف تسويقية منها  -5

  .متغيرة% 50منها  دينار 4000تكاليف الوحدات تحت التشغيل أول المدة  -6

   .ثابتة% 40ها من دينار 6000تكاليف وحدات تحت التشغيل آخر المدة  -7

  .متغيرة% 60 دينار منها 4 بلغت 2002تكلفة صنع الوحدة عام  -8

  .وحدة 8000 والمباعة وحدة 10000 عدد الوحدات المنتجة -9

  . وحدة12000 وحدة والتسويقية القصوى 00  100 القصوى الصناعية الطاقة -10

  . وحدة9000اعة  وحدة والمب10000 أنتجت الشركة في العام الماضي -11

  .إعداد قائمة التكاليف حسب نظرية التكاليف المتغيرة: المطلوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،
  
  



  
  
  

  
  2004/2005امتحان نهاية الفصل األول للعام الجامعي 

  -------:   الشعبة--------:   الرقم الجامعي--------------------: اسم الطالب 
  

  : إجابة السؤال األول

  

  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  رقم السؤال

                      اإلجابة

  

  

  :إجابة السؤال الثاني

  

  اإلجمالي  104  103  102  101   األوامر       بيان       

            رصيد أول المدة

            مواد مباشرة

            أجور مباشرة

            مباشرةمصاريف 

            ةملمباشرة محغير .ص.ت

            تقديرية . ص.ت

            فروقات تحميل التكاليف(+) 

            صناعية فعلية. ت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  يـــــة التجــــــــارةكل

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطـــــير. أ: المدرس 

  تكـاليـفبة ـاســمح: المساق 

   ـانــتـاعــــسـ: الـزمن 



  

  :ثالثإجابة السؤال ال

  

  كشف توزيع التكاليف الصناعية غير المباشرة تنازليا      ) 2+1(المطلوب 

    مراكز خدمات  مراكز إنتاج  بيان

أساس   ةصيان  إنارة  شئون عمال  مخازن  ج  ب  أ  

  التوزيع

    5000  4000  8000  10000  14000  15000  10000  صناعية غير مباشرة. ت

توزيع تكاليف مراكز الخدمات 

  تنازليا

                

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  

  :إجابة السؤال الثالث

  )3(المطلوب رقم

  -----------------------------:  هي201ة من األمر تكاليف الوحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :إجابة السؤال الرابع

  

  أخيرا صادر أوالًحسب طريقة الوارد ) س(بطاقة الصنف 

  رصيد  صادر  وارد  بيان  تاريخ  رقم

  ق  س  ك  ق  س  ك  ق  س  ك      

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

  



  :سجابة السؤال الخامإ

  

  )النظرية المتغيرة (31/12/2003قائمة التكاليف عن الفترة المنتهية في 

  تكلفة الوحدة  عدد الوحدات  كلي  جزئي  بيان

           التكاليف الصناعية-1

           مباشرة تكاليف صناعية-أ

          

          

 تكاليف صناعية غير -ب

  مباشرة متغيرة

        

          

          

غير . ص.مجموع ت

  مباشرة متغيرة 

        

          صناعية لإلنتاج. ت

+------------  

- -----------  

        

          اإلنتاج التام. ت

 +------------          

-------------          

)- (------------          

          اإلنتاج المباع.  ت

          تسويقية.  ت-2

          تسويقية مباشرة.  ت-أ

تسويقية غير .  ت-ب

  رة متغيرةمباش

        

          تسويقية. مجموع ت

          المبيعات. ت

  


