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 حل اسئلة اختبار احملاسبة االدارية 

 
1 /opportunity cost  

 اجلواب فقرة د

 
 (7000X 0.5)+10000= مصروفات صيانة: طريقة احلل /2

 لاير 13500=
 اجلواب فقرة جاذن 

 
 تكلفة فعلية -تكلفة تقديرية بادلوازنة =اضلراف ادلواد غري ادلباشرة  : طريقة احلل / 3

=12000-(1.5X7000) 
=12000-10500 

 " اسراف"1500=
 (اسراف يف غري صاحل ادلنشأة1500)اجلواب فقرة أاذن 

 اسراف  من التكلفة التقديرية بادلوازنة ادلرنة نقول اكرباذا كانت التكلفة الفعلية /للتذكري
 وفر  من التكلفة التقديرية بادلوازنة ادلرنة نقول اقلاذا كانت التكلفة الفعلية
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 (  البيع اليت يقبلها السوقالسعارحتديد تكلفة ادلنتج وفقا )اجلواب ب /4

 
 ( مركز رحبية-مركز استثمار -مركز تكلفة )اجلواب ج  /5

 
 معدل حتميل تكاليف غري مباشرة متغرية )X احتياجات الوحدة من ساعات العمل ادلباشرXكميات انتاج تقديري )=تقديرات تكاليف انتاجية غري مباشرة متغرية  : طريقة احلل /6

=( 7X(4X20000  
 لاير 560000=

 اجلواب ب اذن 

 
  : طريقة احلل /7

 120000= السنويةمبا ان التكلفة االنتاجية غري ادلباشرة الثابتة 

  30000(=120000/4) اذن اوال نستخرج قيمة التكلفة الثابتة للربع االول للربع االولوىو طلب مجلة التكاليف غري ادلباشرة 
 : وادلطلوب ىو

 ادلتغرية +التكلفة الثابتة =مجلة التكاليف غري ادلباشرة 
=30000+560000 

 لاير 590000=
 اجلواب أ اذن 
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 متحصالت نقدية +رصيد نقدي اول الفرتة =مجلة النقدية ادلتاحة  : طريقة احلل/8

=140000+150000 
 لاير 290000=

 اجلواب ىو جاذن 

 
 مجلة ادلدفوعات-مجلة النقدية ادلتاحة =رصيد نقدي آخر الفرتة  : طريقة احلل /9

=290000-190000 
 لاير  =100000

 اجلواب ىو ب اذن 

 
 ) مبيعات اآلجلة لنفس الربع)+ادلبيعات النقدية لنفس الربع =مجلة ادلتحصالت النقدية من ادلبيعات  : طريقة احلل/10

=83000+(20%X600000) 
=203000 

 اجلواب ىو أ اذن 
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 ) اختالف مقدار عنصر التكلفة بني البدائل(اجلواب ج /11

 
 ) التكاليف االنتاجية غري ادلباشرة على ادلنتجات(اجلواب ج /12

 
 ) االبتكار واالبداع- العمليات الداخلية -العمالء -ادلايل (اجلواب ب/13

 
  تسويقية تكاليف ومصروفات-سعر السوق = سعر السوق ادلعدل  : طريقة احلل/14

=200-40  
 لاير  160=

 اجلواب ب اذن 
 



 ابوي نبض قلبي 5

 

 
  35+ 40+ 65=التكلفة الفعلية للمحرك  : طريقة احلل / 15

=140  
 ( 140X25% +)140=اذن سعر التحويل 

=140 +35 
 لاير  175=

 اجلواب ىو ب 

 
 ( تكاليف قابلة للرقابة وتكاليف غري قابلة للرقابة ( جلواب دا/16

 
  اجلواب ج /17

 وحدة(2000)

 
  ( وحدة1000)اجلواب أ  /18

 
 الجيمعادلخزون / للتذكري 

 سلزون الربع االول نضع امجايل اول الفرتة ويف الربع االخري نضع امجايل سلزون آخر الفرتةففي 
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 التكلفة التقديرية للبضاعة ادلباعة -قيمة ادلبيعات التقديرية =رلمل الربح التقديري  : طريقة احلل / 19

= 750000-(20X 50000 ) 
 لاير250000=

 اجلواب جاذن 

 
 احتياج الوحدة من ساعات العمل ادلباشر : طريقة احلل/20

 معدل اجر تقديري للساعة X احتياج الوحدة من ساعات العمل ادلباشر=االجور ادلباشرة التقديرية للوحدة 
=6X15 

 لاير  90=
 اجلواب ب اذن 

 
 " جواب الدكتور لالخ جلل عينك" <~ ( الشيء شلا سبق)اجلواب د /21

 

 
 " جواب الدكتور لالخ جلل عينك"<~ ( اختيارية دائما)اجلواب ج /22
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 ( ادلشاركة واحلوافز)اجلواب ج /23

 
 (حملاسبة االدارية تعد أمشل من زلاسبة التكاليفا) جلواب با/24

 
 نستبعد التكاليف الثابتة الهنا غري مالئمة* : طريقة احلل /25

 نستبعد ادلصروفات النو قال بالسؤال ان الشركة التتحمل مصروفات تسويقية *
 اذن 

(2.5X20000)+(2X20000) 
 لاير 90000=

 اجلواب ىو ب 

 
 التكاليف التفاضلية ادلالئمة - االيرادات تفاضلية =االثر عى الربح  : طريقة احلل/26

 (20000X6-)90000=االثر على الربح 
= 120000-90000 

 زيادة  30000 =
 اجلواب ب اذن 

  دلا حتققو من ارباح بقبوذلا تفاضلية للطلبية اخلاصة وينصح ارباح من التكاليف التفاضلية ومبا انو االيرادات اكرب فهي دتثل اكربقلنا زيادة النو االيرادات التفاضلية  : للتذكري
 

  ىذه الطلبية دلا حتققو لنا من خسائر برفضتفاضلية للطلبية اخلاصة وينصح خسائر من التكاليف التفاضلية فإهنا دتثل لنا اصغر لو كانت االيرادات التفاضلية بينما
 



 ابوي نبض قلبي 8

 

 
 لاير  100X%30=30= التكلفة ادلتغرية للوحدة  /27

  لاير 70 =30 -100= التكلفة الثابتة 
 "" جواب الدكتور""

 
 KFU STUDENT وىذا كمان الرابط بيفيدكم لالخت

 حلول اختبار احملاسبة االدارية مع طريقة احلل
 اذن اجلواب ج 

 

  : طريقة احلل

 6+8+3=التكلفة ادلالئمة للتصنيع الداخلي 
 لاير  17=

 استبعدنا تكاليف انتاجية غري مباشرة ثابتة الهنا غري مالئمة *
 اجلواب ىو ج

 
 15000( 17-20)= الوفر بالتكاليف /29

 " وفورات يف التكاليف"لاير  45000=
 اجلواب ىو أ

http://www.ckfu.org/vb/9938419-post94.html
http://www.ckfu.org/vb/9938419-post94.html
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 ( ادلشاركة-التوزيع الزمين -الشمول )اجلواب د/ 30

 
 ( الرقابة-التنسيق -التخطيط )اجلواب ب/31

 
 ( اقناع االفراد ادلشاركني بأمهية ادلوازنة)اجلواب ج /32

 
 تكاليف تقديرية لالنتاج التقديري خالل الفرتة +تكلفة سلزون اول الفرتة = التكلفة التقديرية للبضاعة ادلتاحة للبيع  : طريقة احلل /33

= 650000+40000 
 لاير 690000=
 اجلواب ىو أ

 
 سلزون آخر الفرتة - للبيع ادلتاحةالتكلفة التقديرية للبضاعة =التكلفة االنتاجية للبضاعة ادلباعة : طريقة احلل /34

=30000-690000 
 لاير 660000=

 اجلواب ىو ب 
 



 ابوي نبض قلبي 10

 

 
 التكاليف القابلة للتجنب يعين ادلالئمة  /35

  فهي غري قابلة للتجنب حيث اهنا غارقة غري مالئمة الثابتة الهنا ادلخصصةفنستبعد التكاليف 
 10000+15000= اذن التكاليف القابلة للتجنب 
 لاير 25000=

 اجلواب ىو ب 

 
 التكاليف ادلالئمة -ايرادات ادلبيعات =االثر على الرحبية الصافية للشركة /36

=25000-30000 
 لاير  5000=

 يف الرحبية الصافية زيادة بتعطينا مل نستبعدىا يف الرحبية الصافية للشركة واذا  ختفيض راح يصرينستبعد ادلنتجوابقائو النو عندما (ع)النو القيمة طلعت موجبة فينصح بعدم استبعاد ادلنتج *
 للشركة 

  يف الرحبية الصافية للشركة ختفيض ومبا اننا استبعدناه بينتج عنو  ادلنتجاستبعادالقرار ادلتخذ كان ويف السؤال ذُِكر بأنو 
  جلواب ىو أا

 
  الهنا غري مالئمة ادلخصصةنستبعد ادلصروفات الثابتة  / 37

 1.5+4.5=(ج)اذن التكلفة التفاضلية ادلالئمة لتصنيع الوحدة من ادلنتج 
 لاير 6=

 اجلواب ىو ج
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 من ادلصروفات الثابتة الديكن جتنبها والباقي منها ديكن جتنبها %40يف السؤال قال انو  : طريقة احلل /38

40%X2.5 
=1 

 ديكن جتنبها من ادلصروفات يعين مالئمة  1.5=1-2.5
 1.5+1.5+4.5=اذن التكلفة التفاضلية ادلالئمة 

 لاير 7.5=
 اجلواب ىو ج 

 
 جواب الدكتور باحملاضرة ادلباشرة الثالثة <~ ( التكلفة)اجلواب د/39

 وذكر السبب بأنو ادلسئول يف ىذا ادلركز ىو مسئول عن عناصر تكاليف فقط والحتدث عنده عناصر ايرادات وغري مسئول عن عناصر االستثمارات واالصول ادلستثمرة 

 
 ( قرار الصنع او الشراء)اجلواب أ/40

 
  (9-5 )10000=(أ)ايرادات اضافية للمنتج : طريقة احلل/41

=40000 
 تكاليف التشغيل االضايف للمنتج أ-ايرادات اضافيةللمنتج أ =اثر الرحبية الصافية 

=40000-50000 
 " خسارة"لاير 10000=

 اجلواب ىو أ
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 (13-6)15000=(ب)ايرادات اضافية للمنتج : طريقة احلل/42

=105000 
 تكاليف التشغيل االضايف للمنتج ب-ايرادات اضافية للمنتج ب =اثر الرحبية الصافية 

=105000-80000 
 " زيادة"لاير 25000=

 اجلواب ىو د
  النو احلني يوم نطلع اثر الرحبية مثل ماطلب مننا بالسؤال ختفيض اخرتنا 41الفرق يف سؤال / للتذكري 42و41مالحظة بسؤال 

ختفيض يف من التكاليف االضافية للتشغيل طلتار اصغر  يعين االيرادات االضافية للتشغيل سالبنطرح ايرادات اضافية للتشغيل من التكاليف االضافية للتشغيل فإذا طلع ناتج طرحهم 
  الرحبية الصافية للشركة وخيفضللشركة خساير والسبب انو لو استمرينا واجرينا التشغيل االضايف راح حيقق لنا الرحبية الصافية للشركة

 

 الرحبية يزيدللشركة وارباح  من التكاليف االضافية للتشغيل معناىا ننصح باالستمرار بالتشغيل االضايف النو بيحقق اكرب وااليرادات االضافية للتشغيل موجب العكس ناتج طرحهم 42و
 ةالصافية للشرك

 
 : طريقة احلل/43

 20000x40%= سلزون آخر ادلدة
=8000 

 اذن 
 سلزون اول ادلدة -سلزون آخر ادلدة +كمية ادلبيعات =كمية االنتاج التقديري 

=20000+8000-5000 
 وحدة 23000=

 اجلواب ج
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 : طريقة احلل /44

 نستخرج التايل للتوصل للمطلوب 
 احتياج الوحدة من ادلواد X كمية انتاج=احتياجات االنتاج من ادلواد *

=15000X2 
=30000 

 سلزون اول ادلدة -سلزون آخر ادلدة +احتياجات االنتاج من ادلواد =كمية مشرتيات مواد *
=30000+8000-5000 

=33000 
 وادلطلوب ىو 

 سعر الشراء للمواد X كمية مشرتيات مواد=تكلفة مشرتيات ادلواد اخلام 
=33000X5 

 لاير 165000=
 اجلواب ىو ب

 
 : طريقة احلل/45

 سعر الشراء للمواد x احتياجات الوحدة من ادلواد=تكلفة ادلواد ادلباشرة التقديرية للوحدة
=2X5 

 لاير 10=
 اجلواب أ

 

 
 ( ادلوازنة الساكنة)اجلواب ج /46
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 ( حتقيق الرقابة وتقييم االداء)اجلواب د/47

 
 (مستوى او مستويات النشاط)جلواب جا/48

 
 جواب الدكتور لالخ جلل عينك ايضا ذكرىا الدكتور باحملاضرة ادلباشرة الثالثة <~( مالئمة احيانا وغري مالئمة احيانا)اجلواب ج/49

 تكون غري مالئمة التكاليف الثابتة ادلخصصة تكون مالئمة و التكاليف الثابتة اخلاصةباالضافة اىل انو 

 
 ( غري مالئمة يف مجيع احلاالت)اجلواب ب/50

 او ثالثة حسب مايذكر وشلكن جييب 2االسئلة حسب ماذكر لنا الدكتور باحملاضرة ادلباشرة الثالثة بتكون متوازنة النظري مع العملي وذكر بأنو االسئلة عن ادلصطلحات عددىا <~ تنبيو
 لنا ادلصطلح احملاسيب بالعريب ويطلب مقابلو باالصلليزي او العكس 

  سؤال والباقي عملي20 سؤال او 25وكمان قال انو االسئلة النظرية حسب مايذكر اما 


