
 مراجعة االمتحان الفصلي الموحد

 

 :األولالتطبيق 

 : 2102اآلتي البيانات التي توافرت لديك عن إحدى الشركات الصناعية عن شهر فبراير 

 0111 2102مخزون مواد أولية مباشرة أول فبراير  -

 0111 2102مخزون مواد أولية مباشرة آخر فبراير  -

 0111 2102مخزون إنتاج تحت التشغيل أول فبراير  -

 0111 2102مخزون إنتاج تحت التشغيل آخر فبراير  -

 00111 2102مخزون إنتاج تام أول فبراير  -

 0111 2102مخزون إنتاج تام أول فبراير  -

 020201 2102تكلفة مواد أولية مشتراة خالل شهر فبراير  -

 025011 مهمات تشغيل )صناعية( -

 05111 استهالك آالت المصنع -

 21111 اريةاستهالك أثاث المكاتب اإلد -

 000011 أجور عمال خط التجميع -

 021111 استهالك معدات -

 00111 رواتب موظفي اإلدارة -

 000201 تكلفة مشرفي العمال في المصنع -

 والمطلب:

 2102تحديد تكلفة المواد المباشرة المستخدمة خالل شهر فبراير  -0

 2102تحديد تكلفة األجور المباشرة خالل شهر فبراير  -2

 2102صناعية اإلضافية خالل شهر فبراير تحديد التكاليف ال -0

 2102تحديد إجمال التكاليف الصناعية )تكلفة اإلنتاج( خالل شهر فبراير  -4

 2102تحديد تكلفة اإلنتاج التام خالل شهر فبراير  -0

 2102تحديد تكلفة البضاعة المباعة خالل شهر فبراير  -0

  



 :الثاني  التطبيق

لاير لكل وحدة يتم شحنها. والمطلوب أن  4220لاير باإلضافة إلى  0211تتكون من أوالً: اآلتي دالة تكلفة الشحن التي 

م ، وكذلك 2102وحدة خالل شهر فبراير  201إذا كان المتوقع شحن  2102تحسب إجمالي تكلفة الشحن لشهر فبراير 

 .2102مارس وحدة خالل شهر  401إذا كان من المتوقع شحن  2102تحديد إجمالي تكاليف الشحن لشهر مارس 

ثانياً: الشركة )س( ترغب في تحليل تكاليف الصيانة لديها، وقد توافرت لديك البيانات اآلتية من سجالتها: خالل شهر 

لاير .  00111ساعة وكانت تكاليف الصيانة خالل نفس الشهر  21111كانت ساعات العمل المباشر  2100ديسمبر 

 01111ساعة وكانت تكاليف الصيانة خالل نفس الشهر  0111مباشر كانت ساعات العمل ال 2102وخالل شهر يناير 

 لاير . والمطلوب تحديد مايلي باستخدام الطريقة المالئمة لفصل التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة.

 التكاليف المتغيرة للساعة الواحدة من ساعات العمل المباشر. (أ)

 التكاليف الثابتة الشهرية. (ب)

 صيانة على الصورة ص = أ + ب سصياغة دالة تكلفة ال (ج)

 ساعة. 00111تحديد تكلفة الصيانة ألحد الشهور التي بلغت فيها ساعات العمل المباشر  (د)

 

 :لثالتطبيق الثا

قامت إحدى الشركات التي تقدم خدمات نقل البضائع بدراسة بواسطة المحاسب اإلداري لديها. وقد أشارت الدراسة أنه إذا 

هللة وإجمالي  0220كيلو متر فإن تكلفة الكيلو متر ستبلغ  011111تقطعها سيارة النقل في السنة تبلغ كانت المسافة التي 

كيلومتر فإن تكلفة  51111لاير . بينما إذا كانت المسافة التي تقطعها سيارة النقل في العام تبلغ  02011التكاليف ستكون 

 لاير. 01411ي التكاليف ستكون هللة وهذا يعني أن إجمال 00الكيلومتر الواحد ستبلغ 

 والمطلوب:

باستخدام الطريقة المالئمة لفصل التكاليف المتغيرة عن التكاليف الثابتة، حدد إجمالي التكاليف الثابتة  (0)

 والتكلفة المتغيرة لكل كيلومتر واحد.

 صياغة دالة التكاليف على الصورة ص= أ + ب س (2)

كيلومتر خالل  01111ع أن تسير سيارة النقل مسافة قدرها تحديد تكلفة سيارة النقل إذا كان من المتوق (0)

 العام القادم.

 

 

 

 

 

 

 

 



 : التطبيق الرابع

تدرس الشركة )س( سلوك تكاليف التعبئة والتغليف باستخدام البيانات التالية عن الشهور الستة األولى من عام أوالً :

2100: 

 تكلفة التعبئة والتغليف عدد العبوات الشهر

 4211 0111 2100يناير 

 0511 0511 2100فبراير 

 0500 4211 2100مارس 

 4101 4511 2100أبريل 

 0105 0021 2100مايو 

 0000 0041 2100يونيو 

المعلومات التي سيتم أختيارها للفصل بين التكاليف المتغيرة والثابتة باستخدام طريقة الحدين األعلى واألدنى   -0

 ترتبط بشهور:

 فبراير ومايو. (أ)

 أبريل ويونيو. (ب)

 مايو ويونيو. (ج)

 فبراير وأبريل. (د)

 التكلفة المتغيرة للوحدة )العبوة( في ضوء طريقة الحدين األعلى واألدنى تساوي:  -2

 لاير 1202 (أ)

 لاير 1200 (ب)

 لاير 1202 (ج)

 لاير 0200 (د)

 التكاليف الثابتة كجزء من تكاليف التعبئة والتغليف في ضوء طريقة الحدين األعلى واألدنى:  -0

 لاير 505 (أ)

 لاير 0000 (ب)

 لاير 0405 (ج)

 لاير 0001 (د)

 

 



عبوة ففي ضوء استخدام طريقة  4011:  2102إذا كان من المتوقع أن تكون عدد العبوات في شهر يناير   -4

 الحدين األعلى واألدنى ، فإن تكلفة التعبئة والتغليف ستساوي:

 لاير 0105 (أ)

 لاير 4400 (ب)

 لاير 4040 (ج)

 لاير 0550 (د)

 وحدة في أحد الشهور فإن إجمالي التكاليف المتغيرة ستساوي: 4011إذا كان من المتوقع تعبئة   -0

 لاير 2000 (أ)

 لاير 2002 (ب)

 لاير 0001 (ج)

 لاير 0010 (د)

 

 :2102( عن شهر يناير0اآلتي قائمة الدخل التي تم إعدادها على أساس وظيفي للشركة )هـثانياً :

 01111  إيرادات المبيعات

 41111  البضاعة المباعة( تكلفة -)

 21111  مجمل الربح           

  5111 ( تكاليف البيع والتوزيع-)

 (04111) 0111 ( التكاليف اإلدارية-)

 0111  صافي الدخل           

وأن من تكاليف البيع والتوزيع تمثل تكاليف متغيرة،  %41فإذا علمت أن تكلفة البضاعة المباعة كلها متغيرة ، وأن 

 .2102وحدة خالل شهر يناير  0111من التكاليف اإلدارية تمثل تكاليف ثابتة. وأن كمية الوحدات المباعة  00%

 والمطلوب: أن تتخير اإلجابة الصحيحة من بين االختيارات المتاحة:

 ( يبلغ: 0سعر بيع الوحدة في الشركة )هـ (0)

 لاير للوحدة 0 (أ)

 لاير للوحدة 0 (ب)

 لاير للوحدة 01 (ج)

 لوحدةلاير ل 02 (د)

 

 



 تكلفة البضاعة المباعة للوحدة تبلغ: (2)

 لاير للوحدة 0221 (أ)

 لاير للوحدة 00 (ب)

 لاير للوحدة 0250 (ت)

 لاير للوحدة 5 (ث)

 تكلفة البيع والتوزيع المتغيرة للوحدة تبلغ: (0)

 لاير للوحدة 1200 (أ)

 لاير للوحدة 1200 (ب)

 لاير للوحدة 1204 (ت)

 لاير للوحدة 2211 (ث)

 التكلفة اإلدارية المتغيرة للوحدة تبلغ: (4)

 لاير للوحدة 1220 (أ)

 لاير للوحدة 1242 (ب)

 لاير للوحدة 1245 (ت)

 لاير للوحدة 0221 (ث)

 التكلفة المتغيرة الكلية للوحدة تبلغ: (0)

 لاير للوحدة  0 (أ)

 لاير للوحدة 0205 (ب)

 لاير للوحدة 5200 (ت)

 لاير للوحدة 0210 (ث)

 كمية الوحدات التي يجب بيعها لتحقيق التعادل )يمكنك التقريب ألقرب وحدة صحيحة(: (0)

 وحدة 2200 (أ)

 وحدة 2001 (ب)

 وحدة 4450 (ت)

 وحدة 2000 (ث)

 

 

 



لاير )يمكنك التقريب ألقرب وحدة  01111كمية الوحدات التي يجب بيعها لتحقيق أرباح مقدارها  (0)

 صحيحة(:

 وحدة 0004 (أ)

 وحدة 0000 (ب)

 وحدة 500 (ت)

 وحدة 0052 (ث)

)يمكنك فإن نقطة التعادل الجديدة ستكون :  %01( قررت زيادة سعر البيع 0باقتراض أن الشركة )هـ (5)

 التقريب ألقرب وحدة صحيحة(

 وحدة 2012 (أ)

 وحدة 0500 (ب)

 وحدة 2004 (ت)

 وحدة 0022 (ث)

 

عمولة  %01لاير ، وهناك  21لاير، وتتكلف الصورة واإلطار  01يبيع جاليري الشروق الصورة الواحدة بمبلغ  ثالثاً :

 لاير. 0111بيع. والتكاليف الثابتة الشهرية 

 ر الشهرية التي نحتاج إلى بيعها لتحقيق التعادل:فالمطلوب أن نحدد قيمة مبيعات الصو  -0

 لاير 0111 (أ)

 لاير 01111 (ب)

 لاير 02011 (ج)

 لاير 21111 (د)

 

 لاير في الشهر: 4111كمية مبيعات الصور الشهرية التي نحتاج إلى بيعها لتحقيق أرباح مقدارها   -2

 صورة 220 (أ)

 صورة 201 (ب)

 صورة 001 (ج)

 صورة 401 (د)

 

 

 



 لاير في الشهر: 0111قيمة المبيعات الشهرية من الصور التي نحتاج إلى بيعها لتحقيق أرباح مقدارها   -0

 لاير 00011 (أ)

 لاير 001111 (ب)

 لاير 22111 (ج)

 لاير 00201 (د)

 قيمة المبيعات السنوية التي نحتاجها لتحقيق التعادل:  -4

 لاير 01111 (أ)

 لاير 241111 (ب)

 لاير 021111 (ج)

 لاير 001111 (د)

 في محطة لخدمات إصالح السيارات )افتراض تماثل نوعية الخدمات المقدمة( إذا كانت:  رابعاً :

 لاير 01أتعاب مقابل ساعة الخدمة  -

 لاير 24111التكاليف الثابتة السنوية  -

 لاير 21التكلفة المتغيرة المرتبطة بساعة الخدمة الواحدة  -

 التعادل:عدد ساعات الخدمة المطلوب تقديمها لكي تحقق المحطة نقطة   .0

 ساعة خدمة 400 (أ)

 ساعة خدمة 0201 (ب)

 ساعة خدمة 011 (ج)

 اإلجابات السابقة كلها غير صحيحة (د)

 لاير: 00111عدد ساعات الخدمة المطلوب تقديمها لكي تحقق المحطة أرباح مقدارها   .2

 ساعة خدمة 0111 (أ)

 ساعة خدمة 021 (ب)

 ساعة خدمة  0511 (ج)

 لاير في الشهر: 0211عدد ساعات الخدمة الواجب تقديمها شهرياً لتحقيق أرباح مقدارها   .0

 ساعة خدمة 01 (أ)

 ساعة خدمة 01 (ب)

 ساعة خدمة 51 (ج)

 االجابات السابقة كلها غير صحيحة (د)

 

 



 التطبيق الخامس

تكلفة الوحدة خالل مدى تقوم شركة الهدى بإنتاج وبيع منتج واحد ، وفيما يلي جدول يوضح اجمالي التكاليف ومتوسط 

 وحدة يتم بيعها كل عام : 011111الى  01111مالئم يتراوح من 

 وحدة 011111 وحدة 51111 وحدة 01111 البيان
 ؟ ؟ 001111 اجمالي التكلفة المتغيرة

 ؟ ؟ 001111 اجمالي التكلفة الثابتة

 ؟ ؟ 001111 اجمالي التكاليف

 ؟ ؟ ؟ التكلفة المتغيرة للوحدة 
 ؟ ؟ ؟ التكلفة الثابتة للوحدة 

 ؟ ؟ ؟ اجمالي تكلفة الوحدة

 

 المطلوب:

 استكمال بيانات الجدول السابق .0

 وضحي سبب انخفاض اجمالي تكلفة الوحدة مع زيادة عدد الوحدات المنتجه والمباعه. .2

 لاير للوحدة  0,0بفرض أن سعر البيع  باستخدام طريقة المعادلةتحديد حجم مبيعات التعادل  .0

 صياغة دالة التكاليف على الصورة ص = أ + ب س .4


