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  حسابداري صنعتی

  ؟نیستانه کدامیک از موارد زیر سربار ثابت کارخ  .1

  ضایعات) 4  عوارض نوسازي) 3  حقوق مدیران تولید) 2  حقوق نگهبانان) 1

  چیست؟» ستهالك ماشین آالت تولیديا«عنوان بستانکار ثبت   .2

  حساب تولید) 4  سربار جذب شده) 3  استهالك انباشته) 2  کنترل هزینه سربار) 1

  ؟شود میاصالح » خالصه حساب سود و زیان«کدام مورد با   .3

  موجودي مواد آخر دوره) 2  موجودي کاالي ساخته شده آخر دوره) 1

  خرید مواد) 4  موجودي کاالي در جریان ساخت آخر دوره) 3

  است؟ کدام شود نمیبسته » خالصه حساب تولید«موردي که با   .4

  سربار تولید) 2  هزینه حمل مواد) 1

  استهالك ماشین آالت تولیدي) 4  هزینه هاي عملیاتی) 3

  :اي مناسب تسهیم هزینه برق مصرفی در کارخانه عبارتست از مبن  .5

  مساحت اشتغالی) 2  ها ماشینقدرت ) 1

  ها ماشینبهاي ) 4  ها ماشینهزینه تعمیر ) 3

  :هاي سربار بین تسهیم هزینه عبارتست از ها هزینهتسهیم اولیه   .6

  کاالي تولیدي) 2  دوایر تولیدي) 1

  و خدماتیدوایر تولیدي ) 4  مواد تولیدي) 3

  :تسهیم ثانوي هزینه عبارتست از تسهیم دوایر   .7

  خدماتی بین دوایر تولیدي) 2  خدماتی بین دوایر خدماتی) 1

  تولید بین دوایر تولیدي) 4  تولید بین دوایر خدماتی) 3

  ؟شود میزیر منتقل  هاي حسابکاالي در جریان ساخت به کدام یک از   .8

  سربار ساخت) 4  دتولی) 3  سود و زیان) 2  عملکرد) 1

  ؟نیستکدام یک از مبناهاي زیر براي جذب سربار مناسب   .9

  درصد هزینه مواد کمکی) 2  درصد دستمزد مستقیم) 1

  درصد بهاي اولیه) 4  درصد هزینه مستقیم مواد) 3
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ست از عبارت گیرد میظرفیتی که با توجه به پیش بینی تولید و فروش در یک دوره طوالنی مورد استفاده قرار   .10

  :ظرفیت 

  استاندارد) 4  اسمی) 3  عادي) 2  عملی) 1

و ضـایعات محصـول در    شود میدر هزینه یابی مرحله اي موقعی که بازرسی محصوالت در پایان مرحله انجام   .11

  ؟شود میزیر منظور  هاي حساب، هزینه مربوط به ضایعات در کدام یک از شود میپایان مرحله مشخص 

  سود و زیان) 2  کاالي تکمیل شده) 1

  کاالي در جریان ساخت) 4  سربار کارخانه) 3

  :سربار واقعی همان   .12

  سربار مستقیم تولید است) 2  . تسربار جذب نشده اس) 1

  سربار جذب شده است) 4  سربار اتفاق افتاده است) 3

واحد که از نظر مواد  3000موجودي کاالي ساخت دایره رنگ آمیزي   .13
�

�
و کار مستقیم  

�

�
. تکمیل شده اسـت   

  :معادل آحاد تکمیل شده از نظر مواد عبارتست از 

  واحد 2000) 4  واحد 1500) 3  واحد 500) 2  واحد 1000) 1

  ؟نداردتأثیر  ها موجوديکدام یک از ضایعات در قیمت تمام شده   .14

  ضایعات فصلی) 4  ضایعات استاندارد) 3  ضایعات غیرعادي) 2  ضایعات عادي) 1

  ؟شود میاتر مالی پس از خرید مواد اولیه به صورت نقد چه حسابی بدهکار در دف  .15

  کنترل دفاتر مالی) 2  کنترل دفاتر صنعتی) 1

  خرید مواد اولیه) 4  کنترل مواد اولیه) 3

  :اضافه جذب سربار کارخانه یعنی  .16

  .هزینه هاي سربار واقعی بیشتر از هزینه هاي سربار جذب شده باشد) 1

  هاي ثابت هزینه برینه هاي متغیر سربار کارخانه مازاد هز) 2

  مازاد هزینه هاي ثابت کارخانه بر هزینه هاي متغیر) 3

  .هزینه هاي سربار واقعی کمتر از هزینه هاي سربار جذب شده باشد) 4

  ؟باشد میدستمزد سرپرست کارگاه جزء کدام یک از موارد زیر   .17

  تقیمهاي مسسایر هزینه) 2  دستمزد مستقیم) 1

  هاي اداري و مالیهزینه) 4  دستمزد غیر مستقیم) 3
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  در روش تسهیم یک طرفه کدام دایره خدماتی در تسهیم اولویت دارد؟  .18

  .دایره اي که هزینه هاي آن کمتر از دوایر خدماتی دیگر باشد) 1

  .دایره اي که هزینه هاي آن بیشتر از دوایر خدماتی دیگر باشد) 2

  ر از دوایر خدماتی دیگر خدمت عرضه داشته باشددایره اي که کمت) 3

  دایره اي که بیشتر از دوایر خدماتی دیگر سرویس دریافت داشته باشد) 4

  :که شود میثبت شود این امر موجب  اگر موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره بیشتر از مقدار واقعی  .19

  اقعی گرددسود ناخالص ناشی از فروش دوره کمتر از میزان و) 1

  جاري کمتر از میزان واقعی گردد هاي دارایی) 2

  بهاي تمام شده کاالي ساخته شده بیشتر از میزان واقعی گردد) 3

  .سود خالص دوره بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد) 4

  ؟گردد میمانده حساب ضایعات غیرعادي به کدام حساب منظور  در صورتی که ضایعات قابل فروش نباشد،  .20

  سود و زیان عمومی) 2  سود و زیان صنعتی) 1

  شود نمیبه هیچ حسابی منظور ) 4  سود و زیان دفتر مرکزي) 3

ریـال و   820000 کالًو هزینه هاي ثابت  ریال 3000هاي متغیر هر واحد تولیدي در یک واحد تولیدي هزینه  .21

  :بارتست از ع سر سربهتعداد فروش در نقطه . ریال است 5000بهاي فروش هر واحد 

  واحد 165) 4  واحد 410) 3  واحد 2000) 2  واحد 400) 1

  کدام یک از هزینه هاي زیر، دستمزد غیر مستقیم کارخانه نیست؟  .22

  دستمزد سرپرستان و مهندسان) 1

  دستمزد تعمیرکاران ماشین آالت کارخانه) 2

  دستمزد اوقات تلف شده کارگران به علت دیر رسیدن مواد) 3

  کارگران خط تولیددستمزد ) 4

  :تسهیم ثانویه عبارتست از سرشکن کردن هزینه هاي   .23

  دوایر تولیدي به دوایر خدماتی) 2  دوایر خدماتی به دوایر تولیدي) 1

  مستقیم دوایر خدماتی به دوایر تولیدي) 4  دوایر خدماتی به محصول ساخته شده) 3

اي صادق است، ولی در مورد هزینه یابی سفارش کار صـدق  کدام یک از موارد زیر در مورد هزینه یابی مرحله   .24

  ؟کند نمی

  مراحل تولید) 2  مقدار تولید) 1
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  نرخ پیش بینی سربار) 4  معادل آحاد تکمیل شده) 3

  ؟شود می» ستانکارب«مواد برگشتی از تولید به چه حسابی   .25

  کاالي در جریان ساخت) 2  برگشت از خرید) 1

  د مصرفیموا) 4  کاالي ساخته شده) 3

  به کار برد؟ توان نمیکدام یک از مبناهاي زیر را براي جذب سربار   .26

  رصد دستمزد مستقیمد) 2  درصد هزینه مواد کمکی) 1

  درصد بهاي اولیه) 4  درصد هزینه مواد مستقیم) 3

ظـور  تکمیل سفارشات، مبلغی که به بدهکار حساب کاالي سـاخته شـده من   در هزینه یابی سفارش کار پس از  .27

  :شامل شود می

  . طی دوره آغاز گردیده است ها آنکاالیی است که تولید ) 1

  اند بودهکاالیی است که طی دوره در جریان ساخت ) 2

  .نشده است ها آنکاالیی است که هنوز اقدام به تولید ) 3

  اند گردیدهکاالیی است که طی دوره تکمیل ) 4

  ؟شود نمیه یابی مرحله اي استفاده در کدام یک از محصوالت ذیل از روش هزین  .28

  سازي قند) 4  توربین برق) 3  کاغذسازي) 2  پارچه بافی) 1

واحد که از نظر مواد مستقیم  3000ساخت دایره پرس  جریان درموجودي کاالي   .29
�

�
و کار مستقیم  

�

�
تکمیـل   

  :معادل آحاد تکمیل شده از نظر مواد عبارتست از . شده است

  واحد 500) 41  واحد 2000) 3  واحد 1000) 2  واحد 1500) 1

دستمزد مسـتقیم، و بهـاي اولیـه    % 75، سربار کارخانه ریال 100کار مستقیم جهت تولید یک واحد محصول   .30

  واحد این محصول چقدر است؟» هاي کارخانهب«ریال شده،  185آن 

1 (175  2 (260  3 (285  4 (360  

  ؟گردد می» بستانکار«با روش دایمی، چه حسابی » ز انبار به دایره تولیدرسال مبالغی مواد خام اا«جهت ثبت   .31

  کاالي در جریان ساخت) 2  پرداختنی هاي حساب) 1

  ثبتی ندارد) 4  موجودي مواد) 3
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واحـد بـه    15ریال ارزیابی شده، اولین محموله مواد وارده بـه انبـار    1000واحد و  5موجودي مواد آغاز دوره   .32

از انبـار صـادر   » چـه مبلـغ  «بـه  » رخ متوسـط سـیار  نـ «واحد مـواد بـا    10 بعد وخریداري،  ریال 3300مبلغ 

  ؟گردد می

1 (2100  2 (2120  3 (2150  4 (2200  

 50کیلو فـی   800«واحد محصول،  200با توجه به این که در یک دوره ـ استاندارد مواد مستقیم براي تولید    .33

  کدام است؟ نادرستبوده، گزینه  »ریال 60کیلو فی  750ریال، ولی مصرف شده 

  انحراف نامساعد نرخ) 2  انحراف نامساعد مصرفی) 1

  انحراف نامساعد مواد) 4  انحراف نامساعد مصرف) 3

، 10000، برگشت از خریـد  6000، هزینه حمل مواد 5000، مواد آخر دوره 4000مواد اول دوره  کارگاهی در  .34

بـه چـه   » ستانکار ثبت مواد مصرفی در تولیدب«ط مستقیم بوده، مواد مصرفی فق% 80، و 110000خرید مواد 

  صورت است؟

  84000کاالي در جریان ساخت ) 2  84000مواد خام ) 1

  105000مواد خام ) 4  105000کاالي در جریان ساخت ) 3

  ؟گردد می» بستانکار«به سفارشات یا مراحل، چه حسابی » سهیم هزینه حقوق و دستمزدت« ،به منظور ثبت  .35

  کار در جریان ساخت) 2  کنترل حقوق و دستمزد) 1

  3 و 2موارد ) 4  سربار کارخانه) 3

 1500سـاعت، در هـر سـاعت     80، مـاه  درواحد محصـول   50دستمزد مستقیم براي تولید «هزینه استاندارد   .36

  چگونه است؟» نحراف کاراییا«انجام گرفته، » ساعت 100«ریال، و کار مستقیم واقعی 

  120000مساعد ) 4  75000نامساعد ) 3  45000مساعد ) 2  30000د نامساع) 1

چـه  «ریـال بـوده،    600000آن و سـربار واقعـی دوره   % 80، نرخ جذب سربار کارخانـه  700000کار مستقیم   .37

  ؟شود میبه عنوان سربار براي محصول این دوره، منظور » مبلغی

1 (480000  2 (560000  3 (600000  4 (700000  

چـه  «سـال مـالی، انتقـال آن بـه      آخـر  در) با مانده کم(روش جهت بستن حساب سربار کارخانه  ترین مناسب  .38

  است؟» حسابی

  کاالي در جریان ساخت) 2  موجودي مواد خام) 1

  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته) 4  کاالي ساخته شده) 3
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داشـته،   کـارگر  نفـر  4و  3مسـاحت و  متـر مربـع    10و  12که به ترتیب » ب«و » لفا«کارگاهی با دو دایره   .39

سوخت و روشنایی بوده، از این اقـالم، چـه    330000ریال هزینه رفاه کارگران و  350000دریک دوره داراي 

  ؟گیرد میتعلق » دایره ب«مبلغی به 

1 (350000  2 (340000  3 (330000  4 (328275  

  برابر است؟» چه حسابی« مانده با تکمیل نشده، در آخر دوره مالی، هاي سفارشجمع   .40

    کار در جریان ساخت) 2  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته) 1

  مواد خام و سربار کارخانه) 4  کاالي ساخته شده ) 3

  کدام است؟» ورد نادرستم«به روش دایمی، » روش کاالي ساخته شدهف«در ثبت   .41

  شود میبستانکار » فروش«) 2  یک ثبت ساده دارد) 1

  شود میکاالي ساخته شده، بستانکار ) 4  شود میبدهکار » ریافتنید هاي حساب«) 3

بهاي % 25آن، و سود سفارش % 20ریال، هزینه هاي فروش  5000000بهاي تمام شده ساخت یک سفارش    .42

  این سفارش، چقدر است؟» هاي فروشب«تمام شده کاالي فروش رفته، بوده 

1 (6500000  2 (6750000  3 (7250000  4 (7500000  

(واحـد   200ساخت آغـاز دوره   جریان در، موجودي کار 1300واحد انتقالی به یک مرحله تولید   .43
�

�
و ) تکمیـل  

» fifoعادل آحاد محصول تکمیل شده در این مرحلـه بـه روش   م«بوده، ) تکمیل% 60(واحد  400پایان دوره 

  چقدر است؟

1 (1500  2 (1460  3 (1260  4 (1100  

 بـر  هـا  هزینـه مستلزم تعیین نرخ سربار کارخانه به نحـوي کـه در آن تولیـد و     ،نترل بلندمدتریزي و کبرنامه  .44

چه نـوع  «شده باشد، با مفهوم  گرفته نظرعینی طی دوره طوالنی در  هاي داراییبهره برداري متوسط از  اساس

  ؟گردد میبیان » ظرفیت

  واقعی مورد انتظار)  4  عملی) 3  عادي) 2  ایده آل) 1

  ؟گردد میمنتقل » چه حسابی«تولیدي به  مؤسساتهاي تشکیل دهنده بهاي تمام شده، در نههزی  .45

  کاالي ساخته شده) 2  سربار کارخانه) 1

  خالصه حساب سود و زیان) 4  کاالي در جریان ساخت) 3
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، 600000، دسـتمزد مسـتقیم   100000، مواد غیـر مسـتقیم   400000مواد مستقیم : در یک فعالیت تولیدي  .46

  ؟چقدر است» زینه تبدیله«بوده  ریال 300000هزینه هاي کارخانه  سایر و 200000 مستقیمستمزد غیر د

1 (1200000  2 (1100000  3 (1000000  4 (900000  

، کار مسـتقیم  75000) کیلو 5000(خرید مواد  هاي حسابمانده : در پایان نخستین دوره عملیات یک کارگاه  .47

واحـد دیگـر بـه     180واحـد محصـول تکمیـل و     720دوره  طی وریال  50000و هزینه هاي کارخانه  9000

 4ریال در جریان ساخت بوده، چنانچه مواد مصرفی براي تکمیل هر واحد محصـول   70000قیمت تمام شده 

  چقدر است؟» بهاي تمام شده کاالي ساخته شده«کیلو و کلیه مواد الزم در بدو امر وارد تولید شده 

1 (124000  2 (134200  3 (134800  4 (145000  

، 350000) واحـد  700(بهاي تمام شده کاالي ساخته شده : طی یک دوره براي نوعی محصول در یک شرکت  .48

بــوده،  ریــال 20000) واحــد 50(کـاال ســاخته شــده آغـاز دوره    موجــودي و 483000) واحــد 690(فـروش  

  ت؟چقدر اس lifoبه روش » موجودي کاالي ساخته شده پایان دوره«

1 (30000  2 (113000  3 (25000  4 (93000  

 1200ریـال و   26000) واحـد  1300(، خریـد طـی دوره   ریـال  3000) واحد 200(دوره  آغازمواد موجود در   .49

  چقدر است؟ fifoبه روش » موجودي مواد پایان دوره«دوره مصرف شده  طی درواحد مواد 

1 (4500  2 (5000  3 (5800  4 (6000  

  ؟گردد می» بدهکار«/ ، حساب کنترل مواد »ام فعالیت زیرکد«در ثبت   .50

  برگشت مواد به انبار ) 2  صدور مواد مستقیم) 1

  روشندهبرگشت مواد به ف) 4  صدور مواد غیرمستقیم) 3

  ؟گردد میبستانکار / ، حساب سربار جذب شده کارخانه »کدام فعالیت زیر«در ثبت   .51

  نه هاي سربار کارخانهجذب هزی) 2  هزینه استهالك کارخانه) 1

  بستن حساب سربار جذب شده) 4  حق بیمه هاي اجتماعی ـ سهم کارفرما) 3

  ؟شود میاستفاده » ايسیستم هزینه یابی مرحله« ز، ا»کدام فعالیت زیر« در  .52

  تولید غذا) 4  ساختمانی) 3  ها بیمارستان) 2  مشاوره و حسابرسی) 1

بین واحـدهاي تولیـدي و دوایـر خـدماتی یـک کارخانـه       » ه سرپرستیهزین«مبنا، جهت تسهیم  ترین متداول  .53

  چیست؟

  دستمزد مستقیم) 4  تعداد تولید) 3  مواد مصرفی) 2  تعداد کارکنان) 1
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و سـاعات   ریال 100000ساعت کار مستقیم  2500ریال، سربار پیش بینی شده براي  110000سربار واقعی   .54

  یست؟چ» ختالف موجودا«بوده،  2700کار واقعی 

  2000اضافه جذب سربار ) 2  8000کسر جذب سربار ) 1

  8000اضافه جذب سربار ) 4  2000کسر جذب سربار ) 3

ریـال   55500واحد همان محصـول   60ریال و هزینه هاي تولید  53000واحد محصول برابر  50هزینه تولید   .55

  ؟گردد میمحصول چقدر  آن ازواحد  54شده هزینه هاي تولید 

1 (57240  2 (54000   3 (53595  4 (49950  

(واحد  500حساب تولید مرحله در یک دوره، شامل کار در جریان آغاز دوره   .56
�

�
 2500، مواد مسـتقیم  )تکمیل 

(واحـد   300واحد و کار در جریان پایـان دوره  
�

�
عـادل واحـدهاي تکمیـل شـده بـه روش      م«بـوده،  ) تکمیـل  

  چقدر است؟» میانگین

1 (2550  2 (2640  3 (2700  4 (2850  

کیلـو   5000ریال بوده، طی این دوره  15 کیلو هرکیلو به قیمت  4800هاي استاندارد مواد پیش بینی هزینه  .57

  به چه صورت است؟» اریانس قیمت موادو«مصرف شده،  ریال 13مواد به بهاي هر کیلو 

  3000نامطلوب ) 4  7000 مطلوب) 3  7000 نامطلوب) 2  10000 مطلوب) 1

ریال بوده، در طـول ایـن دوره    3000ساعت با نرخ ساعتی  2400استاندارد کار مستقیم براي تولید یک دوره   .58

  به چه صورت است؟» غایرت نرخ کارم«ریال انجام گرفته،  7000000ساعت کار به مبلغ  2500

  800000نامطلوب ) 4  500000 مطلوب) 3  300000 نامطلوب) 2  200000 مطلوب) 1

به مفهوم برنامه ریزي و کنترل بلندمدت و مبتنی بر قدرت تولید و فروش محصـول  » چه ظرفیتی«از استفاده   .59

  است؟

  واقعی مورد انتظار) 4  عملی) 3  عادي) 2  کامل ) 1

  ؟شوند میواقع  ،قبل از رسیدن محصوالت به نقطه تفکیک فرایند» هایی هزینهچه «   .60

  جذبی) 4  سربار) 3  مشترك) 2  استاندارد) 1

ریـال، شـامل مـواد مصـرف شـده       700واحد محصول به بهاي تمام شده هـر واحـد    80اقالم مربوط به تولید   .61

ریال  4000ریال و کاالي در جریان ساخت پایان دوره  5000ریال، کاالي در جریان ساخت آغاز دوره  6000

  چقدر بوده؟» هاي تبدیل آنهزینه«. است

1 (49000  2 (50000  3 (51000  4 (52000  
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 هـزار ( 40000و فـروش   18000هاي ثابـت  ، هزینه16000اي هاي متغیر یک دوره فعالیت در کارخانههزینه  .62

  ؟بیند میو نه زیانی  برد می، این کارخانه نه سودي »چه حجمی از فروش« ربوده، د) ریال

1 (42000  2 (38000  3 (34000  4 (30000  

  ؟گردد می» بدهکار/ چه حسابی«کارخانه،  دفاتر درمشتریان،  در صورت اطالع کتبی از ارسال کاال جهت  .63

  کاالي در جریان ساخت) 2  کنترل دفاتر مالی) 1

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته) 4  کاالي ساخته شده) 3

 دسـتمزد  ریـال  200000دستمزد مسـتقیم و   ریال 800000 تسهیم از» حساب کنترل سربار کارخانه«سهم   .64

  ؟شود میچقدر % 23و بیمه سهم کارفرما جمعاً % 7، بیمه اجتماعی کارگر %10رخ مالیات غیرمستقیم با ن

1 (430000  2 (300000  3 (230000  4 (200000  

ریال،  120واحد به قیمت هر واحد  130ریال، خرید اول  100نرخ  به واحد 70 دوره آغازموجودي مواد اولیه   .65

واحـد   150ریال و صدور مجدد مواد به تولید  130واحد فی  200وم واحد، خرید د 150مواد صادره به تولید 

  ثبت دائمی، چقدر است؟ سیستم در lifoبوده، مبلغ موجودي آخر دوره به روش 

1 (10600  2 (11500  3 (12000  4 (13000  

  ت؟برخوردار اس» چه ویژگی« زاي، ایابی مرحله، در مقایسه با هزینه»روش هزینه یابی سفارش کار«   .66

  کنترل هاي حساباستفاده از ) 1

  رعایت اصل گردش هزینه هاي تولید) 2

  ها موجودياستفاده از سیستم ثبت دائمی ) 3

  جداگانه براي محاسبه قیمت تمام شده مقدار مشخصی از تولید هاي ثبت) 4

  .گردد میسرشکن  ... نبی ... رتسهیم و بعد جمع هزینه دوای ... نمعموالً هزینه هاي سربار کارخانه، نخست بی  .67

  دوایر تولیدي ـ خدماتی ـ تمام دوایر) 2  تمام دوایر ـ تولیدي ـ دوایر خدماتی) 1

  دوایر خدماتی ـ تولیدي ـ تمام دوایر) 4  تمام دوایر ـ خدماتی ـ دوایر تولیدي) 3

واحـد   600ه کـاال در جریـان سـاخت آغـاز دور    «با توجه به اطالعات یک مرحله از تولید محصولی بـه شـرح     .68

واحـد   500واحـد و کـاالي در جریـان سـاخت پایـان دوره       2400، محصول انتقالی به مرحلـه  )تکمیل70%(

  چقدر است؟ fifoمرحله به روش  این درمعادل آحاد تکمیل شده ) تکمیل60%(

1 (2280  2 (2520  3 (2380  4 (2620  
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واحـد،   84ریـال، محصـول مرحلـه     6550ه واحد، هزینـه هـاي مرحلـ    100مواد انتقالی به یک مرحله تولید   .69

» بهاي تمام شده یک واحد محصـول مرحلـه  «ریال بوده،  25و ارزش فروش هر واحد آن % 10ضایعات عادي 

  چقدر است؟

1 (63  2 (70  3 (73  4 (75  

واحد از همـان محصـول    350ریال و بهاي تمام شده تولید  60000واحد محصول  300بهاي تمام شده تولید   .70

  چقدر بوده است؟» هاي ثابت تولیدهزینه«ریال شده،  66000

1 (42000  2 (39000  3 (30000  4 (24000  

ریال مصرف شده، در حـالی کـه    10کیلو مواد مستقیم به بهاي هر کیلو  480جهت تولید محصول یک دوره،   .71

به چـه  » مواد) مصرف(دار انحراف مق«ریال بوده،  9کیلو مواد به نرخ  500استاندارد پیش بینی شده براي آن 

  صورت است؟

  180 مساعد) 4  200 نامساعد) 3  280 مساعد) 2  480 نامساعد) 1

 کـه  حـالی ریـال انجـام گرفتـه، در     2000ساعت کار به نرخ هر سـاعت   300جهت تولید محصول یک دوره،   .72

بـه چـه   » دسـتمزد ) نزمـا (انحراف کارایی «ریال بوده،  2500ساعت کار به نرخ هر ساعت  280استاندارد آن 

  صورت است؟

  140000 مساعد) 4  50000 نامساعد) 3  100000 مساعد) 2  40000 نامساعد) 1

و انحراف مسـاعد حجـم سـربار     175000، جذب سربار کارخانه 200000ربار واقعی کارخانه س ،طی یک دوره  .73

  به چه صورت بوده است؟» نحراف قابل کنترل سربارا«شده،  ریال 100000

  25000 مساعد) 4  75000 نامساعد) 3  100000 مساعد) 2  125000 مساعدنا) 1

  است؟» ايچه بودجه«، وابسته به تهیه ها بودجهمعموالً تنظیم اکثر   .74

  مخارج سرمایه اي) 4  نقدینگی) 3  فروش) 2  تولید) 1

ریـال،   150000هزینه حقوق کارگران تولیـدي  . واحد کاال تولید شده است 265000معادل  1378طی سال   .75

کـدام یـک از    باشـد  مـی هزینه حقوق کارگران تولیـدي   120ریال و سربار تولید  200000مواد اولیه مصرفی 

  عبارات زیر درست است؟

  باشد میریال  20بهاي تمام شده یک واحد کاال برابر ) 1

  باشد میریال  380000بهاي اولیه برابر ) 2

  دباش میریال  350000هزینه تبدیل برابر ) 3

  باشد میریال  20بهاي تمام شده ده واحد کاال برابر ) 4



 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

 

12  

ریـال   200000هزینه هاي طی دوره شامل . باشد میریال  100000کاالي در جریان ساخت اول دوره معادل   .76

فـروش   ویـژه  نـا سـود  . گـردد  میدستمزد جذب  120سربار به نسبت  باشد میریال دستمزد  250000مواد و 

  :قیمت فروش محصوالت فوق برابر است با . گردد میمام شده محصوالت محاسبه نسبت به قیمت ت% 15

  ریال 623500) 4  ریال 632500) 3   ریال 977500) 2  ریال 997500) 1

در صـورتی   باشـد  می، فروش 20ریال و حاشیه سود  100ریال، برج هزینه متغیر  1000000هزینه ثابت برابر   .77

برابر اسـت   سر سربهاضافه شود، مبلغ فروش در نقطه % 20یابد و نرخ فروش ، کاهش 10که نرخ هزینه متغیر 

  :با

  ریال 3750000) 4  ریال 10000000) 3  ریال 5000000) 2  ریال 2500000) 1

  ... ومواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم : هاي تولیدي عبارتند از عوامل تشکیل دهنده هزینه  .78

  هاي اداري و فروشهزینه )2  مواد و دستمزد غیرمستقیم) 1

  کدام هیچ) 4  سربار ثابت کارخانه) 3

واحد محصول تولید شـود،   1500، در صورتی که باشد میریال  1200000واحد کاال  1000هزینه ثابت تولید   .79

  :هزینه ثابت هر واحد کاال برابر خواهد بود با

  ریال 1200) 1

  ریال 1200000) 2

  ریال 800) 3

  .مشخص نمود توان نمیواحد کاال را  1اطالعات فوق هزینه ثابت  با استفاده از) 4

  :در سطح معینی از تولید همواره   .80

  ماند میبا کاهش تولید هزینه متغیر واحد محصول ثابت ) 1

  باشد میکل هزینه ثابت متغیر ) 2

  یابد میبا افزایش تولید هزینه ثابت واحد محصول افزایش ) 3

  .باشد می کل هزینه متغیر ثابت) 4

  با توجه به نمودار مقابل کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟  .81

  باشد مینشان دهنده منطقه سود  خورده هاشورمنطقه ) 1

  باشد میهزینه کل بیشتر از درآمد کل  خورده هاشوردر منطقه ) 2

واحد محصول بیشتر از هزینه ثابـت   1 متغیر، هزینه خورده هاشوردر منطقه ) 3

  .باشد میمحصول واحد  1
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  کدام هیچ) 4

قیمت گذاري موجودي کاال بهترین تقریب از شناسـایی خـاص جریـان واقعـی هزینـه       هاي روشکدام یک از   .82

  دارد؟

  fifoروش اولین صادره از اولین وارده ) lifo  2روش اولین صادره از آخرین وارده ) 1

  روش میانگین متحرك) 4  روش میانگین موزون) 3

  : مربوط به مرحله دوم تولید به شرح زیر است  اطالعات  .83

، 2ـ مواد اولیـه مصـرفی در مرحلـه      ریال 37000واحد به قیمت  2000، 2 مرحلهبه  1آحاد انتقالی از مرحله   

واحد به بهـاي تمـام    400ریال ـ کاالي در جریان ساخت ابتداي دوره   100500ـ هزینه تبدیل  ریال 55500

 50کـاالي در جریـان سـاخت پایـان دوره     . باشـد  میتکمیل  50حاظ هزینه تبدیل ریال که از ل 28000شده 

مواد اولیه در ابتـداي مرحلـه دوم بـه کـاالي در جریـان       باشد میتکمیل % 20واحد که از لحاظ هزینه تبدیل 

روش (کدام یک از عبارات زیر درسـت اسـت؟   . باشد میواحد  150ضایعات عادي تولید  شود میساخت اضافه 

  )باشد می fifoمت گذاري قی

  باشد میریال  100واحد محصول در پایان مرحله دوم برابر  1قیمت تمام شده ) 1

  .باشد میریال  30000برابر  2قیمت تمام شده کاالي در جریان ساخت در پایان مرحله ) 2

  .باشد میریال  128000برابر  2قیمت تمام شده کاالي ساخته شده مرحله ) 3

  .باشد میصحیح  هر سه مورد) 4

واحـد بـوده و    40در صورتی که تعداد کاالي در جریان سـاخت پایـان دوره    قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .84

، قیمـت تمـام   )عالوه بر ضایعات عـادي موجـود  (تولید ایجاد شود % 20واحد و در نقطه  10ضایعات غیرعادي 

  :برابر است با  2شده ضایعات غیرعادي مرحله 

  ریال 3000) 1

  ریال 510) 2

  ریال 600) 3

  .مشخص نمود توان نمیبا استفاده از اطالعات فوق قیمت تمام شده ضایعات غیرعادي را ) 4

  :قیمت تمام شده کاالي ساخته شده در مرحله دوم برابر است با  83شماره  سؤالبا استفاده از اطالعات   .85

  ریال 200000 )4  ریال 218000) 3  ریال 220000) 2  ریال 128000) 1

ضـایعات عـادي   . شـود  مـی تولید به کاالي در جریان ساخت اضافه % 20در مرحله سوم تولیدي، مواد اولیه در   .86

کـاالي در جریـان سـاخت    . نمایـد  مـی تولید عبور % 50 نقطه ازکاالي در جریان ساختی است که % 10شامل 
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آحـاد انتقـالی از   . باشـد  مـی تکمیل % 60آن % 50تکمیل و % 40آن % 50که  باشد میواحد  100ابتداي دوره 

واحـد   250کاالي در جریان سـاخت پایـان دوره شـامل    . باشد میواحد  10000مرحله سوم به مرحله چهارم 

کـل ضـایعات تولیـدي    . باشد میتکمیل % 75تکمیل و بقیه % 45آن % 30تکمیل و % 10آن % 10که  باشد می

  :ي تولیدي برابر است با ضایعات غیرعاد. باشد میواحد  1100برابر 

  واحد 185) 4  واحد 85) 3  واحد 250) 2  واحد 25) 1

کیلـو   3ریـال و   100کیلو ماده آلفـا بـه نـرخ     2واحد محصول  1کارت هزینه استاندارد، براي تولید  اساس بر  .87

ـ     210واحد محصـول،   100براي تولید . گردد میریال مصرف  200ماده بتا به نرخ  ه مبلـغ  کیلـو مـاده آلفـا ب

انحراف مصـرف مـواد اولیـه برابـر     . ریال مصرف شده است 58000بتا به مبلغ  ماده کیلو 290ریال و  23100

  :است با 

  ریال مساعد 3000) 2  ریال نامساعد 3000) 1

  ریال مساعد 1000) 4  ریال نامساعد 1000) 3

  :انحراف نرخ مواد برابر است با  قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .88

  ریال نامساعد 2100) 2  ریال مساعد 2100) 1

  ریال نامساعد 1200) 4  ریال مساعد 1200) 3

کـارت هزینـه    اسـاس  بـر . باشـد  مـی واحد محصـول در سـال    4000ظرفیت عادي تولیدي شرکت آلفا، تولید   .89

سـربار ثابـت شـرکت    . گـردد  مـی سـاعت دسـتمزد مسـتقیم صـرف      5استاندارد براي تولید هر واحد محصول 

ساعت کـار مسـتقیم    21000واحد محصول کالً  3800براي تولید  1378طی سال . باشد می ریال 4000000

  ؟باشد میکدام یک از عبارات زیر درست . صرف شده است

  .باشد میریال مساعد  200000انحراف ظرفیت بالاستفاده برابر ) 1

  .باشد میریال نامساعد  200000انحراف ظرفیت بالاستفاده برابر ) 2

  .باشد میریال مساعد  400000انحراف کارایی سربار برابر ) 3

  .باشد میدرست  3و  1موارد ) 4

ولـی در ارتبـاط بـا تحصـیل درآمـد اتفـاق        باشـد  نمیمستقیماً در رابطه با درآمد مشخصی  ها هزینهبخشی از   .90

  ؟باشد می ها هزینه گونه اینزیر مصداق  هاي مثال، کدامیک از افتد نمی

  هزینه حمل کاالي فروش رفته) 2  اي تمام شده کاالي فروش رفتهبه) 1

  هزینه برق مصرفی) 4  هزینه کمیسیون فروش) 3
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در رابطـه بـا   . ریال به مشتري ارسال شده اسـت  120000ریال به قیمت  100000کاالیی به بهاي تمام شده   .91

  ؟گیرد میفروش فوق در دفاتر کارخانه چه ثبتی انجام 

  .شود میبستانکار  120000حساب فروش ) 1

  شود میریال بستانکار  100000کنترل دفاتر مالی ) 2

  شود میریال بدهکار  100000کنترل دفاتر مالی ) 3

  .شود میریال بدهکار  100000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته ) 4

در صـورتی کـه   . شدبا میریال  250000ریال و هزینه دستمزد غیرمستقیم  500000هزینه دستمزد مستقیم   .92

  :باشد % 23و سهم کارفرما % 7نرخ بیمه سهم کارگر 

  .شود میریال بدهکار  422500حساب کنترل سربار کارخانه ) 1

  .شود میریال بدهکار  365000حساب کنترل سربار کارخانه ) 2

  .شود میریال بستانکار  365000حساب کنترل سربار کارخانه ) 3

  .شود میریال بستانکار  422500ه حساب کنترل سربار کارخان) 4

  هاي تولیدي به بخش ثابت و متغیر کدامیک از موارد زیر صحیح است؟در طبقه بندي هزینه  .93

هاي تولیدي است که با افزایش حجم تولیـد افـزایش و بـا کـاهش حجـم      هاي ثابت بخشی از هزینههزینه) 1

  .یابد میتولید کاهش 

  .یابد نمیل در نتیجه افزایش یا کاهش حجم تولید، افزایش یا کاهش واحد محصو 1هاي متغیر هزینه) 2

  .یابد میواحد محصول در نتیجه حجم تولید کاهش و در نتیجه کاهش حجم تولید افزایش  1هزینه ثابت ) 3

  .صحیح است 3 و 2موارد ) 4

در . باشـد  مـی ریـال   000/30واحد  2000ریال و هزینه کل تولید  000/20واحد کاال  1000هزینه کل تولید   .94

واحد کاال برابـر   11500به بخش ثالث و متغیر قابل تفکیک باشد، کل هزینه متغیر تولید  ها هزینهصورتی که 

  :است با

  ریال 000/50) 4  ریال 115000) 3  ریال 172500) 2  ریال 000/230) 1

طـی ســال  . باشــد مـی ریـال   000/200ریـال و در پایــان دوره   000/100مانـده موجـودي کــاال در اول دوره     .95

هزینـه حمـل کـاالي    . ریال آن برگشـت داده شـده اسـت    000/120ریال کاال خریداري شده و  000/500/1

ریال و هزینه حمـل   000/000/200در صورتی که کل فروش معادل . باشد میریال  000/300خریداري شده 

  :االي فروش رفته برابر است با ریال باشد، قیمت تمام شده ک 000/100کاال به خریداران معادل 

  ریال 000/580/1 )4  ریال 000/800/1) 3  ریال 000/680/1) 2  ریال 000/480/1) 1



  16 سؤاالت آزمونهاي استخدامی رشته حسـابـداري

ریـال، سـربار دسـتمزد مسـتقیم کـاالي در       000/600ریال، دستمزد مسـتقیم   000/500مواد اولیه مصرفی   .96

ریـال، موجـودي    000/200وره ریال و کاالي در جریـان سـاخت پایـان د    000/150جریان ساخت اول دوره 

ریـال   000/250ریال و موجودي کاالي سـاخته شـده پایـان دوره     000/300کاالي ساخته شده ابتداي دوره 

  ؟زیر درست است هاي عبارتکدامیک از . است

  ریال 000/500/1: قیمت تمام شده کاالي فروش رفته برابر است با ) 1

  ریال 000/350/1: ه برابر است با قیمت تمام شده کاالي ساخته شده طی دور) 2

  ریال 000/650/1: کاالي در جریان ساخت طی دوره برابر است با ) 3

  ریال 000/900: بهاي اولیه برابر است با ) 4

سـاعت   3ریال و  100کیلو مواد اولیه به نرخ  2واحد محصول،  1کارت هزینه استاندارد، براي تولید  اساس بر  .97

کیلـو   25000واحـد محصـول    12000طی سال براي تولید . باشد میریال مورد نیاز  300کار مستقیم به نرخ 

  .ریال مصرف شده است 290ساعت کار مستقیم به نرخ  37000ریال و  000/000/3مواد اولیه به مبلغ 

ریـال نامسـاعد    000/100ریال نامسـاعد و انحـراف مصـرف مـواد اولیـه       000/500انحراف نرخ مواد اولیه  )1

  .باشد می

ریـال مسـاعد    000/100ریـال نامسـاعد و انحـراف مصـرف مـواد اولیـه        000/500انحراف نرخ مواد اولیه  )2

  .باشد می

ریـال مسـاعد    000/500ریال مسـاعد و انحـراف مصـرف مـواد اولیـه       000/500/2انحراف نرخ مواد اولیه  )3

  .باشد می

ریـال نامسـاعد    000/500اف مصـرف مـواد اولیـه    ریال نامسـاعد و انحـر   000/500انحراف نرخ مواد اولیه  )4

  .باشد می

  کدامیک از موارد زیر درست است؟ قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .98

  .باشد میریال مساعد  000/300ریال مساعد و انحراف کارایی دستمزد  000/370انحراف نرخ دستمزد ) 1

  .باشد میریال نامساعد  000/300رایی دستمزد ریال مساعد و انحراف کا 000/370انحراف نرخ دستمزد ) 2

  .باشد میریال نامساعد  000/370ریال مساعد و انحراف کارایی دستمزد  000/300انحراف نرخ دستمزد ) 3

  کدام هیچ) 4

که دفتـر  در صـورتی . یال به فروش رسیده اسـت ر 000/650ریال به مبلغ  000/500کاالیی به بهاي تمام شده   .99

  ؟شود میانه از دفاتر مستقل استفاده کنند، کدامیک از موارد زیر در دفاتر کارخانه ثبت مرکزي و کارخ

  شود میریال بدهکار  000/650کنترل دفاتر مالی ) 1

  شود میریال بستانکار  000/650کنترل دفاتر مالی ) 2
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  شود میریال بستانکار  000/500کنترل دفاتر مالی ) 3

  شود مییال بدهکار ر 000/500کنترل دفاتر مالی ) 4

 2تولید هـر واحـد محصـول    . باشد میواحد محصول در سال  000/10ظرفیت عادي تولیدي شرکت بتا تولید   .100

واحد محصول بـا صـرف    8000طی سال . ریال است 000/000/20سربار ثابت شرکت . ساعت زمان الزم دارد

  :الاستفاده برابر است با انحراف ظرفیت ب. ساعت کار مستقیم تولید شده است 19000زمان 

  ریال نامساعد 000/000/1) 2  ریال مساعد 000/000/1) 1

  ریال نامساعد 000/000/2) 4  ریال مساعد 000/000/2) 3

  :انحراف کارایی سربار ثابت برابر است با  قبل سؤالبا استفاده از اطالعات   .101

  ریال نامساعد 000/000/6) 2  ریال مساعد 000/000/6) 1

  ریال نامساعد 000/000/3) 4  ریال مساعد 000/000/3) 3

  :پاسخ دهید  105تا  102 سؤاالتبا استفاده از اطالعات زیر به 

کاالي در جریان ساخت اول دوره وجود نداشته و کـاالي  . واحد کاال شده است 2200طی دوره اقدام به تولید   .102

% 50لحاظ هزینـه تبـدیل    به و% 100ظ مواد اولیه که به لحا باشد میواحد  200در جریان ساخت پایان دوره 

شـده   هـا  آنکه طی دوره اقـدام بـه تولیـد     باشد میواحدهایی % 10ضایعات عادي پیوسته . تکمیل شده است

 000/760/3ریال و هزینـه سـربار    000/880/1ریال هزینه دستمزد مستقیم  000/960/3مواد مصرفی . است

  :واحد کاال برابر است با  1ت دیگري وجود نداشته باشد، قیمت تمام شده که ضایعا صورتی در. باشد میریال 

  کدام هیچ) 4  ریال 8765) 3  ریال 6500) 2  ریال 5000) 1

  :قیمت تمام شده کاالي در جریان ساخت پایان دوره برابر است با   .103

  ریال 765400) 4  ریال 000/700) 3  ریال 000/420/1) 2  ریال 000/70) 1

ضایع شده باشد، معـادل آحـاد تکمیـل    % 60 نقطهواحد کاالي در  150که عالوه بر ضایعات عادي  ورتیص در  .104

  :شده به لحاظ مواد اولیه مستقیم برابر است با 

  واحد 1700) 4  واحد 1980) 3  واحد 1905) 2  واحد 1830) 1

  :قیمت تمام شده ضایعات عادي برابر است با   .105

  کدام هیچ) 4  ریال 000/550) 3  صفر) 2  ریال 000/100/1) 1
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واحد محصول تولید شـده   000/40ریال،  200ساعت کار مستقیم به نرخ هر ساعت  2000طی سال با صرف   .106

ریال و هزینه هـاي اداري و   000/800ریال و هزینه سربار  000/600در صورتی که مواد اولیه مستقیم . است

  باشد، کدامیک از موارد زیر درست است؟ لریا 000/200ریال و  000/100فروش به ترتیب 

  .باشد میریال  000/800/1قیمت تمام شده کاالي فروش رفته برابر ) 1

  .باشد میریال  000/100/2قیمت تمام شده کاالي ساخته شده برابر ) 2

  .باشد میریال  000/900/1قیمت تمام شده کاالي ساخته شده برابر ) 3

  .باشد میریال  000/200/1هزینه تبدیل برابر ) 4

مواد اولیـه مسـتقیمی بـه مبلـغ     . کند میشرکتی براي ثبت رویدادهاي مالی کارخانه از دفاتر مستقل استفاده   .107

ریال که قبالً به تولید ارسال شده بود به فروشنده برگشت داده شده و وجـه آن نقـداً توسـط دفتـر      000/500

  ر در رابطه با رویداد فوق صحیح است؟زی هاي ثبتکدام یک از . مرکزي دریافت شده است

  .شود میدر دفاتر مالی حساب صندوق بدهکار و حساب کاالي در جریان ساخت بستانکار ) 1

  .شود میدر دفاتر کارخانه حساب کنترل دفاتر کارخانه بدهکار و حساب کاالي در جریان ساخت بستانکار ) 2

  .شود میرل دفاتر کارخانه بستانکار در دفاتر مالی کنترل دفاتر مالی بدهکار و کنت) 3

  .شود میکنترل دفاتر مالی بدهکار و کاالي در جریان ساخت بستانکار  کارخانه دفاتردر ) 4

  ؟شود نمیکدامیک از اقالم زیر جزء هزینه هاي سربار طبقه بندي   .108

  هزینه مالیات حقوق کارگران تولیدي) 2  آب مصرفی کارخانه) 1

  برق مصرفی کارخانه) 4  ختمان کارخانههزینه استهالك سا) 3

  زیر درست است؟ هاي عبارتکدام یک از   .109

  .باشد میبهاي اولیه شامل هزینه دستمزد مستقیم و سربار تولید ) 1

  .باشد میبهاي اولیه شامل هزینه مواد اولیه مستقیم و هزینه سربار ) 2

  .باشد میاولیه مصرفی هزینه تبدیل شامل هزینه دستمزد مستقیم و هزینه مواد ) 3

  کدام هیچ) 4

  ؟باشد نمیکدامیک از موارد زیر از مبانی متداول محاسبه نرخ جذب سربار   .110

  ساعات کار ماشین آالت) 2  هزینه آب و برق مصرفی کارخانه) 1

  ساعات کار مستقیم) 4  هزینه دستمزد مستقیم) 3
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ریـال   000/300/1ریال اشتباهاً  000/100/3مبلغ  هزینه حقوق کارگران مستقیم تولیدي به 1379طی سال   .111

زیـر بایـد در    هـاي  ثبـت براي اصالح اشتباه فوق کـدامیک از   1380در سال . در دفاتر شرکت ثبت شده است

  دفاتر شرکت ثبت شود؟

  ریال 000/280بانک بستانکار  ،ریال 000/280هزینه حقوق بدهکار ) 1

  ریال 000/280بانک بستانکار  ،ریال 000/280کاالي در جریان ساخت بدهکار ) 2

  ریال 000/280بانک بستانکار  ،ریال 000/280سود و زیان بدهکار ) 3

  کدام هیچ) 4

  :عبارت است از  ویژه نادر صورتحساب سود و زیان   .112

  فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کاالي فروش رفته) 1

  هفروش خالص منهاي قیمت تمام شده کاالي خریداري شد) 2

فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کاالي فروش رفته منهاي هزینه هاي عملیاتی منهاي هزینـه هـاي   ) 3

  غیرعملیاتی

  فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کاالي فروش رفته منهاي هزینه هاي عملیاتی) 4

تولیـد   ج ب، ،لـف نـوع محصـول ا   3این شرکت . باشد میریال  540000هزینه هاي ثابت شرکت آلفا سالیانه   .113

 کـه  صـورتی  در. باشـد  می ریال 10و  ریال 15ریال،  20از محصوالت به ترتیب  یک هرقیمت فروش . کند می

ریال باشد و نسبت فروش  7و  ریال 12ریال،  18از محصوالت به ترتیب برابر  یک هرهزینه هاي متغیر تولید 

  :برابر است با  سر سربه نقطه درمبلغ فروش  باشد،% 40و % 30، %30به ترتیب برابر ) تعدادي(محصوالت 

  ریال 000/960/2) 4  ریال 000/690/2) 3  ریال 000/900/26) 2  ریال 000/600/29) 1

برابـر   سـر  سـربه  نقطـه  درکل هزینه متغیر تولید محصوالت این شـرکت   156شماره  سؤالاطالعات  اساس بر  .114

  :است با 

  ریال 000/240/2) 4  ریال 000/420/2) 3  الری 000/200/24) 2  ریال 000/400/22) 1

واحـد   000/10تولیـد   سـطح  در. باشـد  میریال  5و حاشیه سود  ریال 10محصول  واحد 1هزینه هاي متغیر   .115

سـود   ریال 25000که شرکت بخواهد  صورتی در. باشد میریال  2واحد محصول  1ثابت تولید  محصول هزینه

  درست است؟ داشته باشد، کدامیک از موارد زیر

  ریال 135000مبلغ فروش برابر است با ) 2  واحد  90000تعداد فروش برابر است با ) 1

  .از موارد فوق درست نیست کدام هیچ) 4  ریال 45000هزینه ثابت کل برابر است با ) 3
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  تشریحی حسابداري صنعتی  يها پاسخ

  .صحیح است) 4(پاسخ  .1

پـس ضـایعات   . شـد با مـی ـ عوارض نوسازي 3ـ حقوق مدیران تولید 2ـ حقوق نگهبانان 1: سربار ثابت کارخانه شامل

  .جزء سربار ثابت کارخانه نیست

  .صحیح است) 2(پاسخ  .2

 .عنوان بستانکار ثبت استهالك ماشین آالت تولیدي استهالك انباشته است

  .صحیح است) 2(پاسخ  .3

 .شود میموجودي مواد آخر دوره با خالصه حساب سود و زیان اصالح 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .4

 .شود نمیخالصه حساب تولید بسته هزینه هاي عملیاتی با 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .5

 .مبناي مناسب تسهیم هزینه برق مصرفی در کارخانه است: ها ماشینقدرت 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .6

 .تسهیم اولیه هزینه عبارتست از تسهیم هزینه هاي سربار بین دوایر تولیدي و خدماتی

  .صحیح است) 2(پاسخ  .7

 .نه عبارتست از تسهیم دوایر خدماتی بین دوایر تولیديتسهیم ثانویه هزی

  .صحیح است) 3(پاسخ  .8

 .شود میکاالي در جریان ساخت به حساب تولید منتقل 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .9

 .درصد هزینه مواد کمکی براي جذب سربار مناسب نیست

  .صحیح است) 1(پاسخ  .10

عبارتسـت از   گیـرد  مـی در یک دوره طـوالنی مـورد اسـتفاده قـرار      ظرفیتی که با توجه به پیش بینی تولید و فروش

 .ظرفیت عملی

  .صحیح است) 1(پاسخ  .11

 .شود میهزینه مربوط به ضایعات در حساب کاالي تکمیل شده منظور 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .12

 .سربار واقعی همان سربار اتفاق افتاده است
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  .صحیح است) 1(پاسخ  .13

×3000          :شده از نظر مواد عبارتست از معادل آحاد تکمیل  
1

3
= 1000  

  .صحیح است) 2(پاسخ  .14

 .تأثیر ندارد ها موجوديضایعات غیر عادي در قیمت تمام شده 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .15

 .شود میدر دفاتر مالی پس از خرید مواد اولیه به صورت نقد حساب کنترل دفاتر صنعتی بدهکار 

  .استصحیح ) 4(پاسخ  .16

 .هاي سربار جذب شده باشدهاي سربار واقعی کمتر از هزینهاضافه جذب سربار کارخانه یعنی هزینه

  .صحیح است) 3(پاسخ  .17

 .باشد میدستمزد سرپرست کارگاه جزء دستمزد غیرمستقیم 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .18

 .درتسهیم اولویت دارد روش تسهیم یک طرفه که هزینه هاي آن بیشتر از دوایر خدماتی دیگر باشد

  .صحیح است) 4(پاسخ  .19

کـه سـود    شـود  مـی اگر موجودي کاالي در جریان ساخت پایان دوره بیشتر از مقدار واقعی ثبت شود این امر موجب 

 .خالص دوره بیشتر از میزان واقعی گزارش شود

  .صحیح است) 1(پاسخ  .20

یعات غیرعادي بـه حسـاب سـود و زیـان صـنعتی منظـور       که ضایعات قابل فروش نباشد مانده حساب ضا صورتی در

 .گردد می

  .صحیح است) 3(پاسخ  .21

  :عبارتست از  سر سربهتعداد فروش در نقطه 

سر سربهتعداد در نقطه   = 
��

����
=

������

���������
= 410   

  .صحیح است) 4(پاسخ  .22

  .ه نیستهزینه دستمزد کارگران خط تولید دستمزد غیر مستقیم کارخان

  .صحیح است) 1(پاسخ  .23

 تسهیم ثانویه عبارتست از سرشکن کردن هزینه هاي دوایر خدماتی به دوایر تولیدي

  .صحیح است) 3(پاسخ  .24

 .معادل آحاد تکمیل شده در مورد هزینه یابی مرحله اي صادق است
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  .صحیح است) 2(پاسخ  .25

  .شود میخت بستانکار مواد برگشتی از تولید به حساب کاالي در جریان سا

  بستانکار  بدهکار  شرح

    موجودي مواد اولیه

    کاالي در جریان ساخت

 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .26

  :بکار برد  توان میمبناهاي زیر را براي جذب سربار 

  ـ درصد دستمزد مستقیم1

  ـ درصد هزینه مواد مستقیم2

  ـ درصد بهاي اولیه3

 .بکار برد توان نمیمبناهاي براي جذب سربار پس درصد هزینه مواد کمکی از 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .27

شـامل   شـود  مـی در هزینه یابی سفارش کار پس از تکمیل مبلغی که به بدهکار حساب کاالي سـاخته شـده منظـور    

 .اند گردیدهکاالیی است که طی دوره تکمیل 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .28

 .شود نمیاي استفاده حلهیابی مردر توربین برق از روش هزینه

  .صحیح است) 2(پاسخ  .29

  .آید میکه از فرمول زیر به دست : معادل آحاد تکمیل شده از نظر مواد عبارتست از 

×3000 = معادل آحاد تکمیل شده از نظر مواد
�

�
 = 1000 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .30

  ار کارخانهسرب= جهت تولید یک واحد محصول  میمستق کار ×سربار کارخانه 

100× %75 = 75 

بهاي اولیه= مواد مستقیم + دستمزد مستقیم   

185 = x + 100 ⇒ x = -100 + 185 

 85 = مواد مستقیم

 260 = 85 + 75 + 100 = بهاي کارخانه

  .صحیح است) 3(پاسخ  .31

  .گردد میبستانکار جهت ثبت ارسال مبالغی مواد خام از انبار به دایره تولید با روش دایمی، حساب موجودي مواد 
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  .صحیح است) 3(پاسخ  .32

 200 = 5 ÷ 1000 = موجودي اول دوره

 = وارده طی دوره
����

����
÷

��

��
 = 220 

 نرخ متوسط سیار هر واحد  215 = 20 ÷4300

215× 10 = 2150 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .33

  :با توجه به اینکه در تست یادآوري شده است به گزینه نادرست 

  :یم پس دار

 ⇒ فرمول نرخ مواد

انحراف نرخ مواد) = نرخ استاندارد –نرخ واقعی (  ×  مصرف واقعی 

× (60-50) = انحراف نرخ مواد    نامساعد نرخ انحراف 7500 = 750

 ⇒فرمول انحراف مصرف

انحراف مصرف) = مصرف استاندارد –مصرف واقعی (  ×  نرخ استاندارد 

)800-750(×50=2500 مصرفانحراف مساعد   

  :ق محاسبات فوق طب

  .باشد میصحیح ) 3(گزینه 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .34

 : مفروضات مسئله

  :ذیل خواهد بود  صورت بهبستانکار ثبت مواد مصرفی 

جودي مواد اولیهمو  = 4000 

 110000 = خرید ناخالص

 6000 = هزینه حمل مواد

 10000 = برگشت از خرید

 5000 = موجودي مواد پایان دوره

جریان ساختکاالي در   = ? 

 ? = سربار کارخانه

  :راه حل 

  4000      موجودي اول دوره    

  110000        خرید ناخالص    
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  6000      هزینه حمل مواد:  شود میاضافه 

  )10000(        برگشت از خرید: شود میکسر 

  106000        خرید خالص    

  110000    ده براي مصرفبهاي تمام شده کاالي آما

  )5000(        موجودي مواد پایان دوره 

  105000      بهاي تمام شده کاالي مصرف شده

×105000  کاالي در جریان ساخت             %80 = 84000  

×105000   سربار کارخانه               %20 = 21000  

  105000موجودي مواد خام 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .35

 .گردد میفوق حساب کنترل حقوق و دستمزد بستانکار  ثبت منظوربه 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .36

انحراف کارایی دستمزد) = استاندارد ساعات -ساعات واقعی (  ×  نرخ استاندارد 

انحراف کارایی دستمزد) = 100-80(  ×  نامساعد 30000 = 1500 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .37

 : مفروضات مسئله

 700000 = کار مستقیم

 80% = نرخ جذب سربار کارخانه

 600000 = سربار واقعی دوره

 ? = مبلغ سربار

  :راه حل 

700000× %80 = 560000 

  .شود یمو به سربار واقعی تبدیل  شود یمریال تعدیل  600000اما در پایان دوره حساب سربار برآوردي به مبلغ 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .38

سال مالی انتقـال آن بـه حسـاب قیمـت      آخر در) با مانده کم(روش جهت بستن حساب سربار کارخانه  ترین مناسب

 .ه کاالي فروش رفته استتمام شد

  .صحیح است) 1(پاسخ  .39

×330000 ⇒ سهم دایره ب از سوخت و روشنایی
��

��
 = 150000 

×350000 ⇒ سهم دایره ب از هزینه رفاه کارگران
�

�
 = 

������

�����
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  .ریال صحیح است 350000پس گزینه 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .40

 .ه مالی با مانده حساب کار در جریان ساخت برابر استتکمیل شده در آخر دور هاي سفارشجمع 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .41

  بستانکار  بدهکار  شرح

    بدهکاران     :ثبت 

    فروش        

    قیمت تمام شده کاالي فروش رفته :ثبت 

    کاالي ساخته شده        

 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .42

 5000000 = بهاي تمام شده ساخت یک سفارش

 20% = هزینه هاي فروش

 25% = سود سفارش

 ? = بهاي فروش این سفارش

  7250000        فروش

  )5000000(      قیمت تمام شده

  2250000       ویژه ناسود 

×5000000         ) 1000000(       هزینه فروش %20 

×5000000            1250000        سود %25  

  .صحیح است) 3(پاسخ  .43

  )اولین صادره از اولیه وارده fifoاین مرحله به روش  معادل آحاد محصول تکمیل شده در(

  معادل آحاد واحد تکمیل شده= واحدهاي تکمیل شده ) + واحد هاي پایان دوره ×درصد تکمیل(

  ـ) واحد هاي اول دوره×درصد تکمیل(    

   = (200+1300 – 400) + (400× %60) - �
�

�
� = 1260 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .44

حداکثر بازدهی تولید است و زمانی حاصل خواهد شد که فرضاً با تمامی تسهیالت به طـور   ) :یاسم(ظرفیت ایده آل 

  .تأخیر و وقفه عمل کنند گونه هیچکامل و بدون 
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با پیش بینی تأخیرات، تعمیرات و خرابی و راه اندازي ماشـین آالت و غیبـت کارکنـان و کـاهش     : ظرفیت عملی

  .گردد مید فوق منجر تعیین ظرفیت ایده آل با توجه به موار

با ایجاد توازن منطقی و معقول بین ظرفیت کارخانه و حجم فروش و بـرآورد تولیـد بـا توجـه بـه      : ظرفیت عادي

  .گردد میتسهیالت تعیین 

آتـی بـه آن    سـال  در رود میعبارت است از سطح تولید بودجه اي شده اي که انتظار : ظرفیت واقعی مورد انتظار

  .دست یابد

پاسـخ صـحیح    توانـد  مـی باشد  ها داراییبراین ظرفیت عملی با توجه به اینکه در جهت بهره برداري متوسط از بنا

 .باشد

  .صحیح است) 2(پاسخ  .45

 .گردد میتولیدي به حساب کاالي ساخته شده منتقل  مؤسساتهزینه هاي تشکیل دهنده بهاي تمام شده در 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .46

 400000 = مواد مستقیم

 100000 = مواد غیر مستقیم

 600000 = دستمزد مستقیم

 200000 = دستمزد غیر مستقیم

 300000 = سایر هزینه هاي کارخانه

 ? = هزینه تبدیل

 : طبق فرمول هزینه تبدیل

هزینه تبدیل= دستمزد مستقیم + سربار کارخانه   

  ـ هزینه هاي کارخانه1

  سربار ⇐      ـ مواد غیر مستقیم2

  غیرمستقیمـ دستمزد 3

هزینه تبدیل= دستمزد مستقیم + دستمزد غیر مستقیم + مستقیم  غیر مواد+ هزینه کارخانه   

   = 600000 + 200000 + 100000 + 300000 = 1200000 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .47

  .باشد می 124000بهاي تمام شده کاالي ساخته شده 

  .صحیح است) 3(پاسخ  .48

  .باشد می 25000» اولین صادره از آخرین وارده« lifoپایان دوره به روش موجودي کاالي ساخته شده 
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  .صحیح است) 4(پاسخ  .49

 15 = 200 ÷ 3000 = موجودي اول دوره

 20 = 1300 ÷ 26000 = از خرید طی دوره

 300 = 1200 – 1300 + 20 ⇒ موجودي پایان دوره

300× 20 = 6000 

  fifoارزش موجودي پایان دوره به روش 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .50

  .گردد میدر ثبت برگشت مواد به انبار حساب کنترل مواد بدهکار 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .51

 .گردد میهاي سربار کارخانه حساب سربار جذب شده کارخانه بستانکار جذب هزینه ثبت در

  .صحیح است) 4(پاسخ  .52

بـه صـورت انبـوه و یکنواخـت و معمـوالً از حجـم و        ها آن که تولید رود میبه کار  مؤسساتیاي در هاي مرحلههزینه

 .و براي تولید محصول طی مراحل مختلفی نیاز است باشد میقیمت تمام شده پایینی برخوردار 

  .صحیح است) 1( پاسخ .53

بین واحـدهاي تولیـدي و دوایـر خـدماتی یـک کارخانـه تعـداد        » هزینه سرپرستی«مبنا جهت تسهیم  ترین متداول

 .ن استکارکنا

  .صحیح است) 3(پاسخ  .54

 = نرخ جذب سربار
������

����
 = 40 

ساعات واقعی اساس برسربار جذب شده   = 2700×  40 = 108000 

سربار واقعی –سربار جذب شده = اضافه یا کسر جذب سربار   

 کسر جذب سربار  2000 = 108000 – 110000

  .صحیح است) 2(پاسخ  .55

محصول واحد 50هزینه هاي تولید   = 53000 

واحد همان محصول 60هزینه هاي تولید   = 55500 

واحد محصول 54هزینه هاي تولید   = ? 

 

53000 = 50x + y x = برابر است با هزینه متغیر هر واحد 

55500 = 60x + y y = هزینه ثابت تولید 

x = 2500 

y = 40500 
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54(250) + 40500 = 54000 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .56

  معادل آحاد به روش میانگین موزون= تعداد آحاد تکمیل شده ) + تعداد پایان دوره×کمیلدرصد ت(

×300) + (300 – 500 + 2500) = معادل آحاد به روش میانگین موزون
�

�
) = 2850 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .57

×مصرف واقعی انحراف قیمت مواد) = نرخ استاندارد –نرخ واقعی (   

× (13 – 15) = انحراف قیمت مواد مساعد نرخ مواد انحراف  10000 = 5000   

  .صحیح است) 3(پاسخ  .58

  انحراف نرخ دستمزد) = نرخ استاندارد ساعات -نرخ واقعی ساعات ( ×ساعات کار واقعی 

     = (3000 – 2800) × 2500 = 500000 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .59

 .ل بلندمدت و مبتنی بر قدرت تولید و فروش محصول استاستفاده از ظرفیت عادي به مفهوم برنامه ریزي و کنتر

  .صحیح است) 2(پاسخ  .60

 .شوند میهزینه هاي مشترك قبل از رسیدن محصوالت به نقطه تفکیک فرایند تولید، واقع 

  .صحیح است) 2(پاسخ  .61

  .باشد میسربار + که هزینه هاي تبدیل حاصل جمع دستمزد مستقیم  دانید میاوالً 

 ریـال  700قیمت هر واحد کاالي تولیـد شـده    شود میهزینه تبدیل و وقتی بیان = دستمزد مستقیم + ربار س: یعنی

×80است یعنی  700 = بنـابراین  . قیمت کل تولید که در این قیمت هزینه مواد مصـرفی نیـز وجـود دارد    56000

-56000واحـد کـاال    80تبـدیل   هزینه هاي. واحد به دست آید 80تا هزینه تبدیل  شود یممواد مصرفی از آن کسر 

و معمـوالً وقتـی درصـد     باشـد  یم 5000سپس باید دقت کرد که کاالي در جریان ساخت اول دوره  50000 = 6000

  .تکمیل بوده و از لحاظ دستمزد و سربار تکمیل نشده% 100یعنی از لحاظ مواد  شود ینمتکمیل عنوان 

  

 700 = بهاي تمام شده هر واحد

 6000 = مواد مصرف شده

 5000 = کاالي در جریان ساخت آغاز دوره

ساخت پایان دوره جریان درکاالي   = 4000 

 ? = هزینه هاي تبدیل
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  کاالي در جریان ساخت                                     

    :هزینه محصوالت تکمیل شده   500  مانده اول دوره

80(  6000  مواد × 700(  56000  

  مانده آخر دوره    

      60000  

  

  .صحیح است) 4(پاسخ  .62

 هزینه متغیر   فروش   ⇒ هزینه متغیر گزینه یک

      40000   16000 

      42000   x⇒ 16800 

ها هزینهکل    فروش  

ها هزینهجمع   = (16800 + 18000) = 34800 ≠ 42000 

 هزینه متغیر   فروش   ⇒ هزینه متغیر گزینه دو

      40000   16000 

      38000   x⇒ 15200 

ها هزینهکل    فروش  

ها هزینهجمع   = (15200 + 18000) = 33200 ≠ 38000 

 هزینه متغیر   فروش   ⇒ هزینه متغیر گزینه سه

      40000   16000 

      34000   x⇒ 13600 

ها هزینهکل    فروش  

ها هزینهجمع   = (13600 + 18000) = 31600 ≠ 34000 

چهار هزینه متغیر گزینه  هزینه متغیر   فروش   ⇒ 

      40000   16000 

      30000   x⇒ 12000 

ها هزینهکل    فروش  

ها هزینهجمع   = (12000 + 18000) = 30000 ≠ 30000 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .63

  .رددگ میکارخانه حساب کنترل دفاتر مالی بدهکار  دفاتر دردر صورت اطالع کتبی از ارسال کاال جهت مشتریان 
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  .صحیح است) 1(پاسخ  .64

  800000      ) مدستمزد مستقی(کاالي در جریان ساخت 

  184000      ) ابابت بیمه سهم کارفرم( کارخانه سربار

  240000          حق بیمه پرداختی      

  80000            مالیات پرداختنی      

  664000            خالص پرداختنی      

  200000      ) مبابت دستمزد غیرمستقی( کارخانه سربار

  46000      ) ابابت بیمه سهم کارفرم(سربار کارخانه 

  240000          حق بیمه پرداختی      

  80000            مالیات پرداختنی      

  664000            خالص پرداختنی      

  سربار کارخانه

200000    

46000    

184000    

430000    

  .صحیح است) 2(پاسخ  .65

واحد 70 ×50  موجودي اول دوره    130 = 6500  

احدو 330 ×50   خرید     130 = 5500  

  11500        فروش  (300)واحد

واحد 100  ارزش موجودي پایان دوره  موجودي آخر دوره   

 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .66

جداگانه براي محاسبه قیمت تمام شده  هاي ثبتروش هزینه یابی سفارش کار در مقایسه با هزینه یابی مرحله اي از 

 .ید برخوردار استمقدار مشخصی از تول

  .صحیح است) 3(پاسخ  .67

 دوایر تولیـدي بین  خدماتیتسهیم و بعد جمع هزینه دوایر تمام دوایر معموالً هزینه هاي سربار کارخانه، نخست بین 

 .گردد میسرشکن 
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  .صحیح است) 3(پاسخ  .68

  معادل آحاد تکمیل شده= تکمیل شده ) + واحدها در پایان دوره×درصد تکمیل(

  )2500+  300 – 420= ( 3380    ) هواحدها در اول دور×رصد تکمیلد(

  .صحیح است) 4(پاسخ  .69

 6550 ⇒ هزینه هاي مرحله

واحد 10ضایعات عادي  ×10 ⇒  ارزش فروش ضایعات عادي     25 = 250 

واحد 84محصوالت تکمیل شده   

الي ساخته شدهقیمت تمام شده کا= کل هزینه هاي مرحله اي  –ارزش فروش ضایعات عادي   

     = 6550 – 250 = 6300 

 = قیمت تمام شده هر واحد ساخته شده
قیمت تمام شده کاالي ساخته شده

واحدهاي تکمیل شده
=

����

��
=  75 

  .صحیح است) 4(پاسخ  .70

 = نرخ متغیر هر واحد
�بهاي تمام شده در حد باال بهاي تمام شده در حد پایین

�تعداد واحد در حد باال یینپا تعداد واحد در حد 
 

   = 
�����������

�������
= 120  

300×  هزینه متغیر  36000 = 120

 هزینه ثابت 24000 = 36000 – 60000

  .صحیح است) 4(پاسخ  .71

  مواد) مصرف(انحراف مقدار ) = مصرف استاندارد –مصرف واقعی (×نرخ استاندارد

(500-480) ×  مساعد 180 = 9

  .صحیح است) 3(پاسخ  .72

انحراف کارایی دستمزد) = استاندارد ساعات -ساعات واقعی (  × اندارداستنرخ    

)300-280 ( ×  نامساعد 5000 = 2500 

  .صحیح است) 1(پاسخ  .73

انحراف کل سربار= سربار جذب شده  –سربار واقعی   

(25000) = 175000 – 200000 

انحراف کل سربار= انحراف حجم سربار  –انحراف قابل کنترل   

(25000) = 100000 – (x) 

x = (125000)   انحراف نامساعد قابل کنترل سربار 
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  .صحیح است) 1(پاسخ  .74

 .تهیه بودجه تولید است وابسته به ها بودجهمعموالً تنظیم اکثر 

  .صحیح است) 4(گزینه  .75

  

  

  

  

  

  

×150000 سربار تولید %120 = 180000  

������ بهاي تمام شده یک واحد کاال

������
= 2  

  .باشد نمیصحیح ) 1(بنابراین گزینه 

  

هزینه مواد مصرفی مستقیم+ هزینه دستمزد مستقیم = بهاي اولیه   

.باشد نمینیز صحیح ) 2(بنابراین گزینه     350000 = 150000 + 200000  

 

هزینه دستمزد مستقیم+ هزینه سربار = تبدیل  هزینه  

.باشد نمینیز صحیح ) 3(بنابراین گزینه    330000 = 180000 + 150000  

  2×  بهاي تمام شده ده واحد کاال    20 = 10

  

  

  .صحیح است) 2(گزینه  .76

  

  

  

250000× %120 = 300000  

 

 

فروش –بهاي تمام شده کاالي فروش رفته =  ناویژهسود   

x – 850000 = (850000) × %15 

  حساب تولید

  150000  هزینه حقوق

  200000  هزینه مواد مصرفی

  180000  هزینه سربار

  530000  

    حساب تولید

    100000  اول دوره جریان درکاالي 

    200000  مواد مصرفی

    250000  دستمزد

    300000  سربار

  850000    
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x – 850000 = 127500 ⇒ x = 977500 

  .صحیح است) 1(گزینه  .77

Fc = 10000000 

V = 100 

P – V = %20P ⇒ P – 100 = %20P ⇒ P = 125 

  .شود P + %20P = 150و فروش  .شود V = 100 – 10 = 90حال اگر 

s∗ =
��

��
�

�

⇒  
�������

��
��

���

= 2500000  

  .صحیح است) 4(گزینه  .78

کـه ایـن سـربار     باشد میهاي تولید شامل مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار عوامل تشکیل دهنده هزینه

چـون بخشـی از   . باشـد  نمیکامل ) 1(بنابراین گزینه . سایر هزینه هاي ثابت باشد مواد و دستمزد مستقیم و تواند می

  .چون بخشی از سربار خواهد بود باشد نمینیز کامل ) 3(گزینه . نیز اصوالً صحیح نیست) 2(گزینه . سربار خواهد بود

  .صحیح است) 3(گزینه  .79

ثابت یک واحد کاال متغیر و با افزایش تعداد تولیـد، سـهم   با توجه به اینکه هزینه ثابت در کل ثابت است ولی هزینه 

واحد از کاالي تولید شده از هزینه ثابت کاهش خواهد یافت و برعکس، با کاهش تعداد تولید سهم هـر یـک    یک هر

با تقسیم ثابـت کـل، سـهم هـر واحـد تولیـد از هزینـه ثابـت         . یابد میواحد کاالي تولید شده از هزینه ثابت افزایش 

�������              :بنابراین  شود میص مشخ

����
= 800 

  .صحیح است) 1(گزینه  .80

هزینه ثابت در کل در سطح معینی از تولید ثابت و براي یک واحد با افزایش تولید کاهش و با کاهش تولید افـزایش  

  .باشد میغلط ) 3(و ) 2(بنابراین گزینه . یابد می

اشـتباه اسـت و   ) 4(واحد محصول همیشه ثابت اسـت بنـابراین گزینـه    هزینه متغیر در کل متغیر ولی براي یک 

بـه عنـوان مثـال هزینـه بیمـه      . دهـیم  مـی با ذکر یک مثال موضوع را بیشـتر توضـیح   . صحیح خواهد بود) 1(گزینه 

ساختمان یک هزینه ثابت است که با افزایش تولید سهم هر واحد از این هزینه کمتر خواهد شد و بـا کـاهش تولیـد    

ریال باشد این هزینه در کـل همیشـه    2500000افزایش خواهد یافت مثالً اگر هزینه بیمه ساختمان  واحد هرم سه

. ریــال خواهــد شــد 2500واحــد کــاال تولیــد شــود ســهم هــر واحــد   1000ریــال اســت و حــال اگــر  2500000

)
�������

����
= . (خواهـد شـد  ریال  1250واحد کاال تولید شود سهم هر واحد  2000و اگر ) 2500

�������

����
= 1250 (

و هزینه مواد مصرفی که یک هزینه متغیر است براي یک واحد ثابت و بدون تغییر است مثالً همیشه یک صندلی بـا  

هزار متر مربع چوب مصرف خواهـد شـد    4000عدد صندلی تولید شود  2000متر مربع چوب خواهد شد ولی اگر  2

  .متغیر خواهد بود کل درمتر مربع چوب مصرف خواهد شد که  5000د عدد صندلی تولید شو 25000و اگر 
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  .صحیح است) 2(گزینه  .81

در نمـودار  . شـود  مـی در واقع زیان وجود خواهد داشت یعنی هزینه کل بیشتر از درآمد کل  خورده هاشوردر منطقه 

  .خواهد بود سر هسربنقطه  ،b، ها آنو محل تالقی  دهد میهزینه کل را نشان  TCدرآمد کل و خط  TRنیز خط 

  .صحیح است) 2(گزینه  .82

در این  که چرامعموالً استفاده از این روش قیمت گذاري موجودي کاال با جریان واقعی هزینه مطابقت بیشتري دارد 

پایـان   هـاي  موجـودي که ابتدا خریداري شده و  رود میروش فرض بر این است که ابتدا موادي به تولید یا به فروش 

کـاال را   تـرین  قـدیمی مدیریت مایل اسـت ابتـدا    شود میبه طور معمول نیز مشاهده . باشد میره از خریدهاي آخر دو

 .کاال صرفاً شامل کاالهاي جدیدتر باشد هاي موجوديبراي مشتریان ارسال دارد تا 

  .صحیح است) 1(گزینه  .83

    :دهزینه و تخصیص هزینه مرحله به شکل زیر خواهد بو ،جدول مقداري

  :جدول مقداري 

    400      ) لتکمی% 50از لحاظ کار و سربار (کاالي در جریان اول دوره 

  2000            واحدهاي انتقالی از مرحله قبل

                      2400  

  2200            واحدهاي انتقالی به مرحله بعد

     50          ) لتکمی%20از لحاظ کار و سربار ( کاالي در جریان ساخت پایان دوره

  150                یعاتضا

                      2400  

  هزینه یک واحد     هزینه کل     :جدول هزینه هاي منظور شده به مرحله 

        28000      کاالي در جریان ساخت اول دوره

  )1(    5/18      37000  ) دواح 2000(هزینه کاالي انتقالی از مرحله قبل 

  :هزینه هاي اضافه شده در این مرحله 

  )2(    30      55500          مواد اولیه مصرفی

  )3(    50    100500        ) ردستمزد و سربا(تبدیل 

  )4(    5/1      ـ               تعدیل ضایعات

  100    221000      جمع هزینه هاي قابل تشخیص

  

  جدول تخصیص هزینه

  28000        انتقالی به مرحله بعد از موجودي ابتداي دوره
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  10000  هزینه هاي تبدیلانتقالی به مرحله بعد از موجودي اول دوره به اضافه 

 (400 × %50 ) × 50                 38000  

×      انتقالی به مرحله بعد از تولید این مرحله 100 (2200-400)    
������

������
  

�1000     کاالي در جریان پایان دوره با تعدیل هزینه ضایعات = 50 × (18 5⁄ + 1 5⁄ )�  

×50 = 1500      کاالي در جریان پایان دوره از لحاظ مواد  30  

×50 = 500      کاالي در جریان پایان دوره از لحاظ تبدیل 20 × 50  

����

������
  

 

  روش محاسبات

)1 (                    2000=18/5÷37000 

  : fifoمعادل آحاد تکمیل شده از لحاظ مواد به روش ) 2(

  2200          :االي انتقالی به مرحله بعد تعداد ک

  (400)        ساخت اول دوره جریان درکاالي :  شود میکسر 

   1800 

  : شود میاضافه 

  معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ موجودي مواد اول دوره

            معادل آحاد تکمیل شده در موجودي پایان دوره
��

����
  

5550 ÷ 1850 = 30 

  :معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ هزینه تبدیل ) 3(

  2200      تعداد کاالي انتقالی به مرحله بعد

  (400)    االي در جریان ساخت اول دورهک: شود یمکسر 

  1800                  :شود یماضافه 

400)معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ موجودي مواد اول دوره  × %50 )    200  

50)معادل آحاد تکمیل شده در موجودي پایان دوره  × %20)        
��

����
  

100500 ÷ 2010 = 50  

  

 1850 = 150 - 2000 ز ضایعاتعداد کاالي باقیمانده کاالي انتقالی پس ات) 4(

  20 =1850 ÷37000 بهاي یک واحد پس از ضایعات

 1/5 = 18/5 – 20 مبلغ تعدیل بهاي یک واحد پس از ضایعات
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  .صحیح است) 3(گزینه  .84

غیرعـادي   صـورت  بـه عدد از کاالي در جریان سـاخت پایـان دوره    10منظور تست این باشد که اگر  رسد میبه نظر 

 بخـش  در 45که با توجـه بـه حـل تشـریحی تسـت       باشد میتمام شده کاالي ضایع شده چه مبلغ  ضایع شود بهاي

  .زیر خواهد بود صورت بهبهاي تمام شده کاالي در جریان را محاسبه نمود که  توان میجدول تخصیص هزینه 

×10         ي در جریان با تعدیل ضایعات عاديبهاي کاال (18 5⁄ + 1 5⁄ ) = 200  

×10         ریان پایان دوره ضایع شده از لحاظ موادبهاي کاالي در ج 30 = 300  

×10    هزینه هاي تبدیل  بهاي کاالي در جریان پایان دوره ضایع شده از لحاظ %20 × 50 = 100  

 600 = 100 + 300 + 200            بهاي کاالي ضایع شده به صورت غیرعادي

  .صحیح است) 3(گزینه  .85

  : باشد میبهاي تمام شده کاالي ساخته شده به صورت زیر 

  28000            ابتداي دوره به مرحله بعد موجودي ازکاالي ساخته شده 

  10000  ابتداي دوره به اضافه هزینه هاي تبدیل و انتقالی به مرحله بعد موجودي کاالي ساخته شده از

38000 

  180000        الي ساخته شده در این مرحله پس از کسر تعداد موجودي اول دورهکا

   (2200 − 400) × 100                218000  

  .صحیح است) 3(گزینه  .86

تولید عبور کرده باشد به عنوان ضـایعات  % 50کاالي در جریانی که از % 10 آنکهبا توجه به اطالعات مسئله، اول  

واحد کاالي تکمیل شده به مرحله چهارم انتقال یافته یک بخش از ضـایعات عـادي    10000بنابراین . باشد میعادي 

  .باشد می

  مرحله تولید عبور کرده است چرا که با توجه % 50واحدهاي از کاالي در جریان پایان دوره از  150دوم آنکه 

      250×  10% تکمیل 25 = %10

موجودي پایان دوره 250    250× میلتک 75 = %30  %45  

      250×  75% تکمیل 150 = %60

×150بنابراین واحدهاي ضایع شده عادي از موجودي پایان دوره  %10 = 15  

کل ضایعات –ضایعات عادي = ضایعات غیرعادي   

 ضایعات غیرعادي 85 = (1000+15) – 1100

عات عـادي نرسـیده   عدد که به درصد ضـای  50. بخش تشکیل شده است 2باید توجه داشت موجودي اول دوره از 

  .باشد میضایعات عادي آن مربوط به دوره قبل  باشد میتکمیل % 60واحد نیز که  50است، 
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  .صحیح است) 4(گزینه  .87

  باید توجه داشت

ــرخ ×) دمصــرف اســتاندار –مصــرف واقعــی (     واحد محصول 1 ن

  انحراف مصرف= استاندارد 

ــاع   کیلو بتا 3    کیلو آلفا 2 ــراف نامس = 100× )200-210= () 1000( دانح

  انحراف مصرف آلفا

=  200× )300 – 290= ( 2000انحــراف مســاعد    200به نرخ            100به نرخ 

 Bانحراف مصرف 

چون تست اشاره داشته است به نرخ یعنی در واقع 

 600کیلو بتا به قیمت  3و  200کیلو آلفا به قیمت  2

  و نرخ تأکید به قیمت یک کیلو دارد

  1000کل مساعد انحراف    

         

  .صحیح است) 2(گزینه  .88

110  =
�����

���
= مصـرف واقعـی   × )نـرخ اسـتاندارد   –نرخ واقعـی  (  نرخ واقعی آلفا=  

  انحراف نرخ

200  =
����

���
= 200× )100 – 110) = (2100(انحراف نامسـاعد    نرخ واقعی بتا=  

  انحراف نرخ آلفا

  نرخ بتاانحراف =  290× )200 – 200= ( 0  

  )2100(انحراف نامساعد نرخ   

  .صحیح است) 2(گزینه  .89

  4000ظرفیت عادي   سربار ثابت=  4000000ساعت دستمزد  5 محصول واحدهر 

�������=  1000نرخ استاندارد سربار   1      5

����
 

X= 19000  3800  

  

  نحراف کاراییا) = ساعت استاندارد تولید واقعی-ساعت واقعی(×سربار استانداردنرخ 

ساعات بودجه شده 

20000=5×4000  

  انحراف کارایی) = 19000-21000(×1000 ⇒انحراف کارایی ) = 2000000(

  در سطح ظرفیت عادي

  نرخ سربار ثابت

 1000  =������

����
  

  انحراف ظرفیت بالاستفاده= ساعات واقعی  –ساعات بودجه (×نرخ سربار ثابت

  ظرفیت در سطح  در سطح ظرفیت

  عادي           عادي   

 )200000 = (�
�������

�
ــال   ) = 2000-21000(×1000 ⇒ � ــت بـ ــراف ظرفیـ انحـ

  استفاده
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  .صحیح است) 4(گزینه  .90

نیـز  ) 3(در ارتباط با کدام فـروش، گزینـه    شوند میو مشخص  باشند میدقیقاً مرتبط با فروش کاال ) 2(و ) 1(گزینه 

  .باشد تواند می هزینه مشخصی در ارتباط با هر فروش

باشد که ممکن است درآمدي ایجاد شده  تواند میهزینه برق مصرفی مربوط به یک دوره زمانی ) 4(ولیکن گزینه 

 .و یا نشده باشد

  .صحیح است) 3(گزینه  .91

  .زیر در دفاتر مرکز و کارخانه ثبت خواهد شد هاي ثبتهنگام ارسال کاال به مشتریان 

  تر کارخانهدفا        دفاتر اداره مرکزي

  100000کنترل دفاتر مالی   100000بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 

  100000کاالي ساخته شده       100000کنترل دفاتر کارخانه

  .فروش به صورت زیر تنها در دفاتر مرکز نشان داده خواهد شد ثبت و

  120000دریافتنی  هاي حساب

  120000فروش      

نیـز  ) 2(گزینـه  . ا که این ثبت در دفاتر اداره مرکزي انجام خواهـد پـذیرفت  صحیح نیست چر) 1(بنابراین گزینه 

 .نیز در دفاتر اداره مرکزي ثبت خواهد شد) 4(گزینه . صحیح نیست

  .صحیح است) 1(گزینه  .92

دوم آنکـه حسـاب   . شـود  مـی سهم کارفرما به عنوان سربار شـناخته  % 23اول آنکه کالً از حق بیمه حقوق و دستمزد 

  :بنابراین . باشد نمیمورد قبول  4 و 3بنابراین گزینه هاي . سربار باید بدهکار شود کنترل

 کل حقوق و مزایاي مشمول بیمه 750000 = 250000 + 500000

750000×  حق بیمه سهم کارفرما 172500 = %23

  :بنابراین  شود میسوم آنکه حقوق و دستمزد غیر مستقیم نیز به حساب سربار منظور 

250000 + 172500 = 422500 

  .صحیح است) 4(گزینه  .93

  )تصحیح اس 3 و 2مورد (

غلط است زیرا هزینه هاي ثابت در دامنه مربوط فعالیت همواره در کل ثابت اسـت و یـا تغییـر سـطح     ) 1(گزینه 

 .کند نمیتولید تغییر 

  .صحیح است) 3(گزینه  .94

  )ریال 115000( 

  :نحوه محاسبه به شرح زیر است 
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ها هزینهغیر نرخ مت  = 
تفاوت هزینه کل در سطح تولید

تفاوت میزان تولید در سطح تولید
=

�����������

���������
= 10  

)واحد کاال 11500کل هزینه متغیر تولید (  11500× 10 = 115000 

  .صحیح است) 4(گزینه  .95

 )1580000(  

موجـودي  ) + خریـد کـاال   - از خریـد برگشـت  + هزینه حمل کاالي خریداري شده ( –موجودي کاالي آخر دوره 

قیمت تمام شده کاالي فروش رفته= کاالي اولیه   

 200000 – (300000 + 120000 – 1500000) + 100000 = قیمت تمام شده کاالي فروش رفته

 1580000 = قیمت تمام شده کاالي فروش رفته

  .صحیح است) 2(گزینه  .96

  )یالر 1350000قیمت تمام شده کاالي ساخته شده (

قیمت تمام شده کاالي (مواد + دستمزد + سربار + کاالي در جریان اول دوره  –کاالي در جریان آخر دوره 

)ساخته شده طی دوره  

)قیمت تمام شده کاالي ساخته شده طی روز(600000+500000)+600000×50%(200000-150000  

)قیمت تمام شده کاالي ساخته شده طی دوره(  = 1350000 

= قیمت تمام شده کاالي ساخته شده طی دوره + کاالي ساخته شده اول دوره  –شده آخر دوره کاالي ساخته 

 قیمت تمام شده کاالي فروش رفته

 1400000 = 250000 – 300000 + 1350000 =  قیمت تمام شده کاالي فروش رفته

  .صحیح است) 1(گزینه  .97

  )ریال نامساعد 100000مواد ریال نامساعد و انحراف مصرف  500000انحراف نرخ مواد (

  انحراف نرخ مواد=)نرخ استاندارد –نرخ دولتی (×مصرف واقعی

انحراف نرخ مواد=  (100 – 120) ×  نامساعد (500000) = 25000 

  .صحیح است) 2(گزینه  .98

  )ریال نامساعد 300000دستمزد  آیی کارریال مساعد و انحراف  370000انحراف نرخ دستمزد (

  انحراف نرخ دستمزد) (نرخ استاندارد –نرخ واقعی ( ×ساعت کار واقعی

  انحراف نرخ دستمزد) (300 – 290(×37000=  370000مساعد 

  دستمزد ییآ کارانحراف  )ساعت کار استاندارد –کار واقعی  ساعت(×نرخ استاندارد دستمزد

  دستمزد ییآ کارانحراف )] (12000×3( – 37000[ ×300) = 300000(نامساعد 
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  .صحیح است) 4(گزینه  .99

  )شود میریال بدهکار  500000در دفاتر کارخانه، حساب کنترل دفاتر مالی به اندازه بهاي تمام شده (

  ثبت

  در دفاتر کارخانه          مرکزي در دفاتر اداره

  500000کنترل دفاتر مالی      500000بهاي تمام شده کاالي ساخته شده 

  500000حساب کاالي ساخته شده         500000دفاتر کارخانه 

  650000دریافتنی  هاي حساب

 .ثبت ندارد              فروش

  .صحیح است) 2(گزینه  .100

  )ریال نامساعد 1000000انحراف ظرفیت (

انحراف ظرفیت) (ساعت کار واقعی –ساعت کار بودجه اي ( ×ربار ثابتنرخ س  

×10000 = ساعت کار بودجه اي 2 = 20000 

)در سطح ظرفیت عادي(  

 = نرخ جذب سربار ثابت
کل سربار ثابت بودجه شده

ساعت کار بودجه اي
=

��������

�����
= 1000 

  انحراف معیار) (19000 – 2000(×1000) = 3000000(نامساعد 

  .صحیح است) 4(گزینه  .101

  )ریال نامساعد است 3000000انحراف کارایی سربار ثابت مبلغ (

  انحراف کارایی سربار ثابت) (استاندارد کارساعت  –ساعت کار واقعی (×نرخ سربار ثابت

  انحراف کارایی سربار ثابت)] (8000×2( – 19000[×1000) = 3000000(نامساعد 

  .صحیح است) 1(ه گزین .102

  )ریال 5000قیمت تمام شده یک واحد محصول (

به هـر حـال فـرض طـراح     . را مشخص نکرده است) نقطه بازرسی(اشکال دارد زیرا محل وقوع ضایعات  سؤالاین 

که البتـه ایـن موضـوع نیـز از لحـاظ      (شده است  واقعاحتماالً این است که ضایعات در طی دوره یا آغاز فرایند تولید 

 )نی اشکال داردجها

  .صحیح است) 3(گزینه  .103

  )ریال 700000قیمت تمام شده کاالي در جریان ساخت آخر دوره (

واحـد ك درج آخـر دوره   200بهاي تمام شـده  (  [(200 × 2000) + (100 × 1000) + (100 × 2000)] =

700000 
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  .صحیح است) 3(گزینه  .104

  )واحد است 1980معادل آحاد مواد (

×x = 1630 2200 = 200 + (2200←   کاالي تکمیل شده %10) + 150 + x )جریان فیزیکی  

  معادل آحاد مواد اولیه( 1630+  200+  150=  1980

  .صحیح است) 1(گزینه  .105

  )ریال 1100000قیمت تمام شده ضایعات عادي (

  واحد ضایعات عادي 220هزینه ( 220×5000=  1100000

  .صحیح است) 4(گزینه  .106

  )ریال 1200000هزینه تبدیل (

هزینه تبدیل(دستمزد مستقیم + سربار ساخت   

هزینه تبدیل(  (2000× 200  ) + 800000 = 1200000 

بهاي تمام شده کاالي ساخته شده(مواد + تبدیل   

بهاي تمام شده کاالي ساخته شده(  600000 + 1200000 = 1800000 

  .هزینه هاي اداري و فروش بی تأثیر است

  .تصحیح اس) 4(گزینه  .107

  )شود میساخت بستانکار  جریان دردر دفاتر کارخانه کنترل دفاتر مالی بدهکار و کاالي (

  دفاتر کارخانه        دفاتر اداره مرکزي

  ×کنترل دفاتر مالی          ×صندوق

  ×کاالي در جریان ساخت       ×کنترل دفاتر کارخانه

بـه حسـاب کنتـرل مـواد      سـت یبا یمـ واد ، زیرا برگشـت مـ  باشد یمفوق اشتباه  سؤالبه نظرمی رسد گزینه هاي 

  .بستانکار شود و نه مستقیماً به حساب کاالي در جریان ساخت

  )هزینه مالیات حقوق کارگران تولیدي. (صحیح است) 2(گزینه  .108

 .هزینه دوره منظورمی شود عنوان بههزینه مالیات حقوق 

  کدام هیچ. صحیح است) 4(گزینه  .109

بهاي اولیه= تقیم مواد مس+ دستمزد مستقیم   

هزینه تبدیل+ دستمزد مستقیم +  ساخت سربار  

جمع هزینه هاي تولید= مواد مستقیم + دستمزد مستقیم + سربار ساخت   
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  )هزینه آب و برق مصرفی کارخانه(  .صحیح است) 1(گزینه  .110

  :جذب سربار عبارتند از ) منتهی(مبانی متداول 

 ـ آحاد تولید5ـ ساعت کار مستقیم 4ـ ساعت کار ماشین 3واد اولیه ـ هزینه م2ـ هزینه دستمزد مستقیم 1

  کدام هیچ. صحیح است) 4(گزینه  .111

  ثبت صحیح

  بس  بد  

    1800000  حساب کاالي در جریان ساخت

  1800000    حساب سود انباشته

  .صحیح است) 1(گزینه  .112

  )فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کاالي فروش رفته(

 سود خالص= فروش  –شده کاالي فروش رفته  تمامت قیم

  .صحیح نیست ها گزینهاز  کدام هیچ .113

  محصوالت  نرخ فروش  نرخ متغیر  حاشیه  نسبت  نسبت  ترکیب

  الف  20  18  2  30%  6/0  6

  ب  15  12  3  30%  9/0  5/4

  ج  10  7  3  40%  2/1  4

          ــ  ــ  ــ

5/14  7/2  100%          

        

  .هیچ کدام از گزینه هاي مطروحه صحیح نیست

  .صحیح نیست ها گزینهاز  کدام هیچ .114

1 - 
� �⁄

�� �⁄
 نسبت هزینه هاي متغیر به فروش = 

2900000× �1 −  
� �⁄

�� �⁄
سر سربهکل هزینه متغیر تولید محصوالت در نقطه  2360000 = �   

  .صحیح است) 2(گزینه  .115

  )ریال 135000ش برابر است با مبلغ فرو(

P.V = cm    Q = 
����������

�
= 9000  

P – 10 = 5 

P = 15 

TFC = 10000× 2 = 20000   S = 
����������

�

��

= 13500 

9000×  یا           135000 = 15




