
  
  
  

  

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

   )ات درج10                          ( :اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل المتاحة: السؤال األول 
سات السعرية في المدى القصير نظرية التكاليف التي تعتبر أكثر مالئمة للتخطيط واتخاذ القرارات ورسم السيا -1

 : هي
  النظرية المستغلة-د     النظرية المتغيرة-  ج   النظرية المباشرة -ب    النظرية الكلية  -أ

 : بيانات محاسبة التكاليف هي -2
  كمية ونقدية-د       تتعلق بالنفقات واإليرادات -  ج   تاريخية -        ب   إجمالية عامة   -أ

  -:يفيا إلى عناصر التكاليف وظتبوب -3
   مواد وأجور مصاريف -ب            مباشرة وغير مباشرة -أ

  صناعية وتسويقية وإدارية-د             متغيرة وثابتة -ج
سائل موحدة في عمليات حصر وتحديد وتجميع بيانات التكاليف وتستخدم ريقة بموجبها تعتمد المنشأة على وط -4

  -:مجموعة دفترية مستقلة عن المحاسبة المالية
       طريقة االنفصال -ب            طريقة االندماج  -أ

  ال شئ مما سبق- د             طريقة شبه اإلندماج -ج
 :ات األساسية لنظام محاسبة التكاليفال يعتبر من المقوم -5
   تحديد الطريقة المحاسبية المتبعة-ب         تحديد مراكز التكلفة ومراكز المسئولية-أ

  تحديد الفترة التكاليفية-د        تحديد وحدة التكلفة ووحدة اإلنتاج  -ج
 -:تكلفة الفرصة البديلة هي -6
     الفرق بين تكلفة البديل الذي تم اختياره والبديل الذي يليه -أ

   اإليراد الضائع من البديل التالي للبديل الذي تم اختياره-ب

  جميع ما سبق-د         تكلفة البديل الذي تم اختياره-ج
 :  وحدة اإلنتاجمن عيوبها عدم ثبات متوسط تكلفة -7
 لة النظرية المستغ-د  ظرية المتغيرة  الن-ج     النظرية المباشرة -ب    ية ة الكل النظري-أ

 :جميع البنود التالية متغيرة ما عدا -8
       عمولة وكالء البيع -ب          أجور عمال اإلنتاج  -أ

 لمواد الخام المستخدمة ا-د          إيجار معارض البيع -ج
 :اليف غير المباشرة الثابتةمن عيوبها تجاهل التك -9
 النظرية المستغلة -د   النظرية المتغيرة -ج     النظرية المباشرة - ب   النظرية الكلية -أ

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  رأفـت مطــير. أ: المدرس 

   محاسـبة تكاليـف: المساق 
   دةــاعـة واحـسـ: الـزمن 



 10000 وحدة والطاقة التسويقية القصوى 6000 وحدة واإلنتاج الفعلي 8000 الطاقة اإلنتاجية القصوى -10

 دينار وبناء على ذلك فإن التكاليف 12000الثابتة  وحدة والتكاليف الصناعية 8000وحدة والوحدات المباعة 

   -:الصناعية الثابتة غير المستغلة هي

   دينار2400 -د   دينار 9600 -ج     دينار 3000 -ب      دينار 9000 -أ

  

  ) درجات10  (                 :السؤال الثاني 

 دينار للوحدة 100) س (وقد كان سعر بيع المنتج) س،ص( تقوم إحدى الشركات الصناعية بإنتاج منتجين - أ

 دينار 40) ص( دينار للوحدة، وللمنتج 80) س( دينار للوحدة، والتكلفة المتغيرة للمنتج 70) ص(وللمنتج 

) س، ص( دينار كما بلغت نسبة التشكيل البيعي للمنتجين 24000للوحدة وقد بلغت التكاليف الثابتة اإلجمالية 

  : على التوالي وبناءا على ذلك فإن2:3

  -- - -- - -- - - -- - - -- - - -- - - -- حجم مبيعات التعادل للمزيج البيعي هو -1

  -- - -- - -- - - -- - - -- - - -- - - --زيج البيعي هو  قيمة مبيعات التعادل للم-2

   -- - - -- - - --  دينار فإن حجم المبيعات المتوقع هو 36000 إذا كانت الشركة تستهدف ربح قدره -3

  

  

  

  

  

  

  

  

 دينار وكانت التكاليف الثابتة 100ر بيع وحدة اإلنتاج بمبلغ  حددت إحدى الشركات الصناعية سع- ب

 دينار والضريبة على دخل الشركات 60 دينار وبلغت التكاليف المتغيرة للوحدة 80000اإلجمالية للشركة 

  : من صافي الدخل المستهدف قبل الضريبة وبناء على ذلك فإنه% 25

ريبة ـ سـنويا صافي دخل سنوي يعد خصـم الض وحدة من المنتج5000 يترتب على إنتـاج وبيع -1

   .- -- - - -- - - -- - - قدره 

  . - -- - - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -  قيمة مبيعات التعادل هي -2

  

  

  

  

  



  ) درجات10  (أمام العبارة الخاطئة) x(أمام العبارة الصحيحية وعالمة (/) ضع عالمة  : لثالسؤال الثا
  

تكاليف في فترة الثورة الصناعية على دعم المديرين في تخفيض تركز االهتمام في محاسبة ال    )  (   -1

  تكلفة وحدة اإلنتاج

عرفت التكلفة بأنها تضحية بمجموعة من الموارد االقتصادية النادرة قابلة للقياس المالي     )  (   -2

  .النقدي

  .مة القياس والرقابةتزود إدارة التكاليف اإلدارة العليا في المنشأة بتقارير تفصيلية لخد    )  (   -3

  .المصروف هو تضحية إختيارية في سبيل الحصول على منفعة حاضرة    )  (   -4

  .التكلفة األولية هي التكاليف الصناعية المباشرة فقط   )  (    -5

  .تنقسم التكاليف حسب عالقاتها بحجم النشاط إلى مباشرة وغير مباشرة   )  (    -6

  .كاليف امتدادا للمحاسبة اإلداريةظهرت محاسبة الت     )  (  -7

  .تكلفة اإلنتاج التام هي التكلفة األولية تضاف إليها تكلفة الوحدات تامة أول المدة    )  (   -8

في ظل النظرية المتغيرة فإن األعباء في نتيجة األعمال تتمثل في التكاليف اإلدارية     )  (   -9

  .تسويقية الثابتةوالتكاليف الصناعية الثابتة والتكاليف ال

تحسب التكاليف الثابتة المستغلة للوحدات تحت التشغيل أول المدة باستخدام نسبة االستغالل     )  (   -10

  .الصناعي للعام الحالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،
 


