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 رشته حسابداری 98 سواالت کاردانی به کارشناسی حل تشریحی:  حسابداری صنعتی
 

 یب در کدام حساب ثبت می شود؟ هزینه اوقات تلف شده عادی )غیرقابل اجتناب( و هزینه اوقات تلف شده غیرعادی که در اثر غفلت ، عدم کارایی را به وجود می آورد به ترت –88

 ب( سربار ساخت و بهای اولیه                  بهای اولیه اولیه و بهای تبدیل                                                                    الف( 

 سربار ساخت و زیان دوره مالید( زیان دوره مالی و سربار ساخت                                                                                       ج( 

 مبلغ اضافی یا کسر جذب سربار ساخت جزیی در پایان دوره با راهکار متداول و مرسوم به کدام حساب بسته می شود؟  –88

 ب( موجودی مواد مستقیم                                                                                                    کار در جریان ساخت الف( 

 موجودی کاالی ساخته شده د(                                                                                  بهای تمام شده کاالی فروخته شده ج( 

ساعت است. مبلغ فوق العاده اضافه کاری  898ساعت و ساعات کار عادی  811ریال ، مجموع ساعات کار انجام شده ماهانه  81،111نرخ دستمزد ساعتی کارگری درکارگاه تولیدی  –88

 و مبلغ دستمزد عادی مستقیم تولید ، به ترتیب ، در کدام حساب ثبت می گردد؟ 

 8،981،111کار در جریان ساخت  – 888،111ب( کنترل سربار ساخت                                     8،111،111کار در جریان ساخت  – 88،111کنترل سربار ساخت الف( 

 88،111کنترل سربار ساخت  – 8،111،111کار در جریان ساخت د(                                        888،111کنترل سربار ساخت  – 8،981،111کار در جریان ساخت ج( 

 تخصیص سربار ساخت از دوایر پشتیبانی به دوایر استفاده کنندگان از خدمات آن ، چه نامیده می شود؟ –88

                 تخصیص ثانویه                          ب(                                                                                                              تخصیص اولیهالف( 

            و نهایی تخصیص اولیهد(                                                                                                                تخصیص نهاییج( 

ساعت زمان الزم است. در  8ریال است. برای تولید هر واحد محصول به طور استاندارد  0،111در شرکت الف هزینه استاندارد دستمزد مستقیم به ازای هر ساعت کار بالغ بر  –88

واحد می باشد. انحراف دستمزد  8،111ریال است. تعداد محصول تولیدی مهرماه  8،111ساعت بوده که میانگین پرداختی هر ساعت کار  8،811 طی مهرماه ساعات کار واقعی انجام شده

 و انحراف کارایی دستمزد به ترتیب کدام است؟ 

  ریال      011،111انحراف کارایی دستمزد مساعد  –ریال  881،111انحراف نرخ دستمزد نامساعد الف( 

  ریال      011،111انحراف کارایی دستمزد نامساعد  –ریال  881،111انحراف نرخ دستمزد مساعد ب( 

  ریال      811،111انحراف کارایی دستمزد نامساعد  –ریال  881،111انحراف نرخ دستمزد نامساعد ج( 

  ریال      011،111انحراف کارایی دستمزد نامساعد  –ریال  011،111انحراف نرخ دستمزد مساعد د( 

 کدام مورد در سیستم هزینه یابی استاندارد در ارتباط با ثبت انحرافات درست است؟  –80

 انحرافات نامساعد همواره بدهکار   –انحراف مساعد همواره بستانکار الف( 

       انحرافات نامساعد همواره بستانکار   –انحراف مساعد همواره بدهکار ب( 

       انحرافات مساعد همواره بدهکار  –انحراف نامساعد همواره بستانکار ج( 

           هیچ کدامد( 

 نحوه تخصیص هزینه ها در سیستم هزینه یابی مرحله ای کدام است؟ –88

 ( بر مبنای درصد تکمیل به کار در جریان ساختالف

 بر مبنای درصد تکمیل به واحدهای تکمیل شده ب( 

 مبنای درصد تکمیل آنها( به محصول تکمیل شده و کار در جریان ساخت بر ج

 د( بین واحدهای تکمیل شده و کار در جریان ساخت لزوماً یکسان 
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واحد آن معیوب گردید. مقدار ضایعات غیرعادی  8،111واحد می باشد که طی تولید  08،111کاالی وارده است. یک سفارش شامل  %8میزان ضایعات عادی یک شرکت تولیدی  –88

 کدام است؟ 

 8،811د(                                                                        8،911ج(                                                             8،881ب(                                                                 8،111الف( 

 سربار ثابت ساخت در کدام سیستم هزینه یابی در هر دوره مالی به حساب سود و زیان منظور می شود؟  –89

                                                ب( سیستم هزینه یابی متغیر                                                                                      الف( سیستم هزینه یابی استاندارد

 سیستم هزینه یابی سفارش کار د(                                                                                               م هزینه یابی جذبیج( سیست

 در چه صورتی هزینه ثابت برای هر واحد محصول یا سطح فعالیت تغییر می کند؟  –91

    فعالیت کمتر از دامنه مربوط فعالیت ب(                                                                          فعالیت بیشتر از دامنه مربوط فعالیت الف( 

    فعالیت خارج از دامنه مربوط فعالیت د(                                                                                فعالیت مساوی دامنه مربوط فعالیت ج( 

 

 𝐮𝐦𝐳𝐚𝐜𝐜@    هم اکنون به آیدی مدیر گروه حتماً پیام دهید :،  89 حسابداری سال کاردانی به کارشناسیکنکور  صنعتیسابداری درس حبرای دریافت حل تشریحی    

 

 گروه علمی ، پژوهشی حسابداران برتر

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

 )مدیر گروه حسابداران برتر : حمزه عمویی( 

7895 – 547 - 1877 

: 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 فایلو شما می خواهید از آن استفاده کنید ، باید هزینه باشد.درصورتی که این فایل ، به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته 

، استفاده  فایلپیام تلگرامی دهید ... وگرنه بدون پرداخت هزینه  19888888888کانال واریز کنید. برای دریافت شماره کارت مدیر کانال ، سریعاً به شماره 

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