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 رشته حسابداری 97 سواالت کاردانی به کارشناسی حل تشریحی:  حسابداری صنعتی
 

 جهت تخصیص هزینه های مشترک به محصوالت مشترک ، ارزش خالص بازیافتنی برآوردی در نقطه تفکیک برابر است با :  –18

 هزینه های پردازش اضافی به عالوه درصدی سود برای محصوالت مشترک( الف

 ارزش فروش نهایی محصوالت مشترک بعد از کسر درصدی سود در نقطه تفکیک                                        ب( 

 ( ارزش فروش نهایی محصوالت مشترک بعد از کسر هزینه های مشترک تا نقطه تفکیکج

 نهایی محصوالت مشترک بعد از کسر هزینه های تکمیل و فروش بعد از نقطه تفکیکد( ارزش فروش 

 مقصود از انحرافات نامساعد در تحلیل انحرافات از استاندارد چیست؟  –18

                                                                        الف( فزونی هزینه استاندارد بر هزینه واقعی

 فزونی هزینه جذب شده بر هزینه استاندارد ب( 

                                                                           فزونی هزینه واقعی بر هزینه استاندارد ج( 

 فزونی هزینه استاندارد بر هزینه جذب شده د( 

 چه نوع انحراف سرباری ایجاد  در صورتی که انجام تعمیرات ضروری ماشین آالت به تعویق افتاده و این امر باعث ایجاد مشکالت عملیاتی و کاهش بازدهی شود. در این حالت –18

  خواهد شد؟ 

 انحراف بودجه سربار ثابت                               ب(                                                                                              ( انحراف حجم سربار ثابتالف

 ( انحراف کارایی سربار متغیر ساختد                                                                                  ج( انحراف بودجه سربار متغیر ساخت

 نحوه برخورد با هزینه )بها( ثابت در کل و به ازای هر واحد ، به ترتیب ، کدام است؟    –18

                                                                                                  متغیر -( ثابت الف

 ثابت                                -ثابت ب( 

                                                                                                   ثابت -ج( متغیر 

 متغیر - د( متغیر

 طبقه بندی بها بر مبنای قابلیت استفاده در تصمیم گیری کدام است؟ –18

 ثابت ، متغیر                                ب(                                                                                                  ( مستقیم ، غیرمستقیمالف

 د( دامنه مربوط ، دوره زمانی                                                                                                              ج( مربوط ، نامربوط

بهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. هزینه مواد مستقیم چند  %82میلیون ریال است که  882میلیون ریال ، دستمزد مستقیم برابر با  822بهای تبدیل یک محصول  –18

 میلیون ریال است؟

 82( د                                                                           82 (ج                                                                  12( ب                                                                 878( الف

میلیون ریال است. بهای  92میلیون و  882میلیون ریال است. بهای تمام شده ساخت و بهای دستمزد مستقیم ، به ترتیب  872میلیون و  882ترتیب بهای اولیه و تبدیل ، به  –17

 سربار ساخت کدام است؟

                                                        میلیون ریال 82ب(                                                                                                            میلیون ریال 82الف( 

 میلیون ریال 882د(                                                                                                                میلیون ریال 12ج( 
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 ی شود؟ اگر ضایعات حاصل به سفارش خاصی مربوط نباشد و بین همه سفارشات مشترک باشد ، در زمان ایجاد و فروش ، به ترتیب کدام حساب بستانکار م –11

 موجودی ضایعات                                 –کنترل سربار ساخت ب(                                                                          درآمد ضایعات –( کنترل سربار ساخت الف

 موجودی ضایعات –د( کاالی در جریان ساخت                                                                         درآمد ضایعات –ج( کاالی در جریان ساخت 

 ضایعات غیرعادی در زمان تخصیص و ارزیابی ، به ترتیب ، کدام حساب بستانکار می شود؟  –19

                                            کاالی در جریان ساخت  –کنترل سربار ساخت الف( 

       موجودی ضایعات غیرعادی  –ب( کنترل سربار ساخت 

           موجودی ضایعات غیرعادی –کاالی در جریان ساخت ج( 

             موجودی ضایعات غیرعادی –بهای تمام شده کاالی ساخته شده د( 

 تخصیص سربار به دوایر عملیاتی و دوایر پشتیبانی ، کدام مورد است؟  –92

 ب( تخصیص اولیه                                                                                                                                            ( تخصیص توالیالف

 تخصیص نهایید(                                                                                                                ج( تخصیص ثانویه
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 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

 (pdf)به صورت  حسابداری کاردانی به کارشناسیتنها مرجع حل تشریحی سواالت 

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7827 – 747 - 1977 

: حق استفاده از این فایل برای کسی مجاز می باشد که مبلغ این فایل را به طور کامل به مؤسسه حسابداران برتر پرداخت کرده  تذکر بسیار مهم

یر را به شماره کارت مد فایلباشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید هزینه 

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  29887888817کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

 د حمزه عموییاستا« حسابداران برتر»مدیر گروه  –از آن شرعاً حرام است و ما رضایت نداریم )اتمام حجت کردیم( 
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