
المراجعةأسئلة أساسيات المحاسبة اإلدارية والتكاليف

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

اآلتي بعض البيانات الخاصة بأحد عناصر التكاليف وحجم النشاط بالوحدات ألحد الشركات الصناعية  (10
 :ول  ن  الننةاأل شهور ربعةخالل األ

الشهر الرابعالشهر الثالثالشهر الثانيالشهر األولبيا 

011091061071 حجم اإلنتاج بالوحدات

91100010010001 التكلفة بالرياالت

بناء عل  البيانات النابقة تصنف التكلفة عل  أنها:

Aتكلفة ثابتة

Bتكلفة نتغيرة

Cتكلفة نختلطة

Dال شيء ننا ذكر

 600111لاير و إجنالي تكاليفها خالل نفس الفترة  000111 ألحد الشركات ت التكلفة الثابتةبلغ( 10
 وحدة: 00111لاير ، فإذا علنت أ  عدد الوحدات الننتجة 

 فإ  التكلفة النتغيرة للوحدة تبلغ:

A01 لاير/وحدة

B00 لاير/وحدة

C7 لاير/وحدة

D6 لاير/وحدة

عل  أنها: بالنصنعخدنات تصنف تكلفة أجور عنال ال (10

Aتةتكلفة ثاب

Bتكلفة نتغيرة

Cتكلفة نختلطة

Dتكلفة فترة

:نتغيرة أي التكاليف التالية يصنف عل  أنه تكلفة( 10
Aانتهالك نباني النصنع

Bتكلفة أجور عنال النظافة بالنصنع

Cايجار نعارض البيع

Dتكلفة تغليف الننتجات
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:ثابتةأي التكاليف التالية يصنف عل  أنه تكلفة ( 10
A النصنعالتأني  ضد الحريق عل  نباني

Bطارات الننتخدنة في تصنيع النياراتاإل

C تجنيع النياراتاجور عنال

Dآالت النصنع تكاليف صيانة

:النتغيرةالنصطلح النحانبي باللغة اإلنجليزية النقابل لنصطلح التكلفة ( 16
AVariable cost

BConversion Cost

COverhead Cost
DPrime Cost

أظهرت دفاتر أحد الننشآت الصناعية البيانات التالية:( 17

 لاير  00555 مواد غير مباشر  لاير 050555 مواد خام مباشرة 
لاير  000555أجور عمال اإلنتاج   لاير 00555مواد ومهمات مكتبية       

 لاير  050555 مرتبات إدارية  لاير  00555مشرفي اإلنتاج أجور 
 لاير00555مكافأة الوقت اإلضافي لموظفي اإلدارة   لاير 00555ايجار معارض البيع  

بناء عل  البيانات النابقة تبلغ تكلفة الفترة:

A000111 لاير

B060111 لاير

C000111 لاير

D010111 لاير

أحد الننشآت الصناعية البيانات التالية:أظهرت دفاتر ( 10

 لاير  00555 مواد غير مباشر  لاير 050555 مواد خام مباشرة 
 لاير  050555أجور عمال اإلنتاج         لاير 00555مواد ومهمات مكتبية       

 لاير  050555 مرتبات إدارية  لاير  000555أجور عمال الخدمات بالمصنع 
لاير00555مكافأة الوقت اإلضافي لموظفي اإلدارة   لاير 00555لعمال اإلنتاج  مكافأة وقت ضائع 

بناء عل  البيانات النابقة تبلغ تكلفة التحويل:

A0010111 لاير

B910111 لاير

C610111 لاير

D000111 لاير
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:أولية( أي العناصر التالية يعتبر تكلفة 19

A النصنعالتأني  ضد الحريق عل  نباني

Bأجر عانل تقطيع الخشب في نصنع األثاث

Cاإلنتاج عنال نشرف أجر

Dكل نا ذكر

أظهرت دفاتر أحد الننشآت الصناعية البيانات التالية:( 01

 لاير  00555 مواد غير مباشر  لاير 050555 مواد خام مباشرة 
 لاير  000555أجور عمال اإلنتاج   لاير 00555مواد ومهمات مكتبية       

 لاير  050555 مرتبات إدارية        لاير  00555أجور مشرفي اإلنتاج 
لاير00555مكافأة الوقت اإلضافي لموظفي اإلدارة   لاير 00555مكافأة وقت ضائع لعمال اإلنتاج  

بناء على البيانات السابقة تبلغ التكلفة األولية لإلنتاج:
A910111 لاير

B010111 لاير

C760111 لاير

D700111 لاير

:تحويلأي العناصر التالية يعتبر تكلفة ( 00
Aتكلفة نشرف عنال اإلنتاج بنصنع الواحة للعصائر

B تكلفة شراء آالت عصر البرتقال

Cتكلفة البرتقال الننتخدم في صناعة العصائر

Dكل نا ذكر

:تكلفة التحويلالنصطلح النحانبي باللغة اإلنجليزية النقابل لنصطلح ( 00

AIndirect cost
BOverhead cost
CConversion cost
DDirect cost
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( تكلفة النواد النباشرة تعتبر00

تكلفة أولية تكلفة صناعية تكلفة تحويل

A النعمنعم

B نعمنعمنعم

C نعمنعمال

D نعمالال

( تكلفة األجور غير النباشرة تعتبر00

تكلفة أولية تكلفة صناعية تكلفة تحويل

A نعمالال

B نعمنعمنعم

C نعمنعمال

D النعمنعم

:ايجار نعارض البيع( تعتبر تكلفة 00

Aتكلفة إنتاجية

B فترةتكلفة

C تحويلتكلفة

Dتكلفة أولية

.لاير 000111بنبلغ  أجهزة الكنبيوتر صيانةل ثنانية شهورلندة  ا  هـ عقد0000|0|0الشركة فيوقعت ( 06

 :النصروفكم تبلغ قينة وفقا  لنفهوم التكلفة والنصروف 

A000111 لاير

B00111  لاير

C00111 لاير

Dصفر
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وذلك في  ثالث ننواتالنصنع لندة  نعداتبالتأني  ضد الحريق عل   االلبا  الوطنيةقانت نصانع  (07
 لاير.000111هـ بنبلغ وقدره 0000|9|0

 هـ :0000/ 00/ 01وفقا  لنفهوم التكلفة والنصروف تبلغ قينة التكلفة في 

A00111 لاير

B00111 لاير

C000111 لاير

D 060111 لاير

:لتكاليف الننتنفذةن  أنثلة ا( 00

Aنصروف التأني  النقدم

Bتكلفة شراء نيارات النقل والتوزيع

C الننوي النبانيإيجار

D النواد الخامنخزو  تكلفة

النورد النضح  به ن  أجل الحصول عل  نلعة أو خدنة وتفيد في الفترة الحالية فقط تعبر ع   (09
 نصطلح:

Aالتكلفة

Bالخنارة

Cاإليراد

Dالنصروف

بالتالي: التكاليفتتنم نحانبة  (01

Aإعداد النعلونات بصورة إجنالية

Bعند إعداد بياناتها غير نلزنة بالنبادئ النحانبية

Cتقاريرها تركز عل  خدنة الننتخدم  الداخلي و الخارجي

Dفقط توفر نعلونات تاريخية 


