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 ؟ ،در ارتباط با موسسات توليدی صحيح است یكدام گزينه -1

  اين موسسات به ارائه خدمات مي پردازد -الف

  اين موسسات كاالي مصرفي توليد مي نمايند -ب

  شده مبادرت مي ورزنداين موسات به خريد وفروش مواد خام وكاالي ساخته  -ج

  مي نمايند  تفاده از نيروي انساني وماشين آالت توليداين موسسات كاالي مصرفي با دوام را با اس  -د

 نمی شوند؟كدام يك از موارد زير، جزء وظايف حسابداری بهای تمام شده محسوب -2

 راهنماي مديران در تصميم گيريهاي نهايي -الف

 منظور هزينه يابيارزيابي موجودي ها به  -ب

  ياري مديران در ايجاد واجراي برنامه ها -ج

  توليد  گيري در مورد افزايش يا كاهش ميزانيم تصم  -د

  مهم ترين كاربرد حسابداری بهای تمام شده، در موسسات توليدی كدام است؟-3

  محاسبه هزينه سفارش يا فروش يك تن كاالي خريداري شده يا فروش رفته -الف

  محاسبه هزينه آموزش يك دانش آموز براي گذراندن يك واحد درسي -ب

  توليدي ام شده محصوالت ساخته شده در موسسات بهاي تممحاسبه   -ج

  محاسبه هزينه حمل ونقل يك تن بار در موسسات توليدي -د

ه وميزان مصرف در موسسات توليدی وظيفه ی تهيه گزارش های )) ترازنامه ، بهای تمام شده كاالی فروش رفت-4

  مواد(( به ترتيب، با كدام دايره حسابداری می باشد؟

  حسابداري مالي -حسابداري مالي -ابداري ماليسح -الف

 .  صنعتي  حسابداري -حسابداري مالي  -حسابداري مالي  -ب

 حسابداري صنعتي -حسابداري صنعتي  -حسابداري مالي   -ج

  حسابداري صنعتي -حسابداري صنعتي -حسابداري صنعتي  -د

 شود؟ ینم محسوب  كدام يك از موارد زير، جزء اطالعات اوليه حسابداری صنعتی-5

  ظرفيت علمي واسمي كارخانه -الف

  آمار مربوط به مشخصات فيزيكي كارخانه -ب

 محصول آمار مربوط به توزيع فروش   -ج

 كارگري آمار نيروي انساني -د

 كدامند؟حساب های اصلی )اساسی( توليد، -6

  مواد، دستمزد مستقيم،دستمزدغيرمستقيم -الف

  ارسرب ،   دستمزد  ، مواد -ب

  موادغيرمستقيم،دستمزدغيرمستقيم،دستمزد مستقيم -ج

  هزينه هاي ثابت،هزينه هاي مستقيم -د

در صنعت مونتاژ اتومبيل  مصرف ديسك وصفحه كالج برای آن ،تحت كدام يك از عناوين هزينه قرار می -7

  د؟گير

  مواد مستقيم  -الف

  مواد غير مستقيم -ب

  ملزومات كارخانه -ج

  ته شدهكاالي ساخ -د

 ..... شير برای ساخت بستنی،-8

  است  مواد مستقيم توليد  -الف

  مواد غير مستقيم توليد است -ب



  سربار توليد -ج

  هزينه تبديل است -د

  كدام گزينه ،از انواع طبقه بندی مواد می باشد؟-9

  مواد ضروري وغير مستقيم -الف

  مواد مستقيم وپرهزينه -ب

  مستقيم  غير مواد  و مستقيم  مواد  -ج

  مواد ضروري وپرهزينه -د

 ؟ مانده كدام حساب ها ،نشان دهنده موجودی مواد در پايان دوره است-10

  مواد  حساب كنترل  -الف

  حساب كاالهاي درجريان ساخت -ب

  ساخته شدهحساب كاالهاي  -ج

  حساب كاالهاي فروش رفته -د

 ....... دستمزد مستقيم ،عبارت است از -11

  ان،سركارگران وتعمير كاران ماشين آالت توليديكارگر دستمزد -الف

  دارند دستمزد كارگراني كه مستقيما به ساخت محصول اشتغال   -ب

  حقوق ودستمزد كليه كاركناني كه در كارخانه مشغول به كارند -ج

  كليه حقوق وفوق العاده هاي كه به كارگران كارخانه تعلق مي گيرد -د

 ؟ ه های سربار می باشدكدام گزينه ،جزو هزين-12

  دستمزد مستقيم -الف

  هزينه مواد مستقيم -ب

  هزينه بيمه سهم كارگر -ج

  كارخانه  هزينه اجاره  -د

 ؟ كدام مورد زير، از اقالم هزينه سربار ساخت است-13

  مزد مستقيم دست -الف

  مواد مستقيم -ب

  توليد حقوق كارگران خط   -ج

  حقوق مدير فروش -د

 ؟ رگران انبار مواد جزء كدام دسته بندی از حقوق و دستمزد استاختی به كادستمزد پرد-14

  هزينه هاي اداري -الف

  دستمزد مستقيم -ب

  دستمزد غير مستقيم  -ج

  هزينه هاي فروش -د

 ؟ پرداختی به حسابدار جزء كدام دسته بندی از حقوق و دستمزد استدستمزد -15

  هزينه هاي اداري  -الف

  يمدستمزد مستق -ب

 دستمزد عملياتي -ج

  هزينه هاي توزيع فروش -د

 نمی باشد؟در ارتباط با حساب كاالی در جريان ساخت كدام گزينه صحيح -16

 
  مي گردد  عوامل توليد بستانكارحساب كاالهاي درجريان ساخت بابت   -الف



  حساب كاالهاي درجريان ساخت بابت دستمزد توليد بدهكار مي شود -ب

  اخت بابت مواد اوليه مصرف شده بدهكار مي باشدي درجريان سحساب كاالها -ج

  ودحساب كاالهاي در جريان ساخت بابت انتقال كاالي ساخته شده به حساب بهاي تمام شده بستانكار مي ش -د

 ماهيت حساب كاالی درجريان ساخت در طی دوره چيست؟-17

  بدهكار  -الف

  بستانكار -ب

  بسته به گردش حساب دارد -ج

  هم بدهكار وهم بستانكاراست -د

 ؟ مانده حساب كاالی در جريان ساخت، نشان دهنده چيست-18

 .  است  نشان دهنده موجودي كاالي درجريان ساخت پايان دوره  -الف

  هنده موجودي كاالي ساخته شده استنشان د -ب

  نشان دهنده كاالي فروش رفته است -ج

  دمستقيم در ساخت محصول به مصرف مي رسن نشان دهنده هزينه هايي است كه به صورت -د

 در كدام مرحله از چرخه عمليات افتتاح می شود "حساب كاالی در جريان ساخت "در يك موسسه توليدی-19

 ؟

  اوليهخريد مواد  -الف

  توليد  -ب

  انبار داري -ج

  فروش -د

  زمانی كه كاالی ساخته شده تکميل می شود با كدام حساب ثبت می شود؟-20

  حساب فروش -الف

  حساب كاال ي در جريان ساخت -ب

  شده  حساب كاالي ساخته  -ج

  بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -د

حساب كاالی ساخته شده به كدام زكاالی فروش رفته اپس از فروش كاالی ساخته شده بهای تمام شده -21

 ؟ حساب منتقل می شود

  كاالي ساخته شده -الف

  كاالي در جريان ساخت -ب

  رفته قيمت تمام شده كاالي فروش   -ج

  خالصه حساب سود وزيان -د

  چه نام دارد؟ محاسبه بهای تمام شده كاالی ساخته شده وموجودی كاالی درجريان ساخت-22

  هزينه يابي  -الف

  توليد -ب

  عوامل بهاي تمام شده -ج

  حسابداري بهاي تمام شده -د

جريان ساخت در  ن ساخت در دفتر كل(( و )) حساب كاالی درچه فرقی بين ))حساب كنترل كاالی در جريا-23

  دفتر معين (( می باشد؟

ولي در دفتر معين براي هر دايره توليدي يك حساب كنترل كاالي در جريان ساخت براي تمام دواير   ، در دفتر كل  -الف

  مي شود حساب كاالي در جريان ساخت افتتاح 

اما در دفتر معين براي تمام دواير توليدي يك حساب  در جريان ساخت براي هر دايره در دفتر كل، حساب كنترل كاالي -ب



  كاالي در جريان ساخت افتتاح مي شود

در جريان ساخت براي تمام دواير ودر دفتر معين نيز براي تمام دواير توليدي يك حساب  در دفتر كل، حساب كنترل كاالي -ج

  كاالي در جريان ساخت افتتاح مي شود

 در دفتر كل حساب كنترل كاالي در جريان ساخت براي يك داره مي باشد و در دفاتر معين براي براي همان دايره است. -د

نوع محصول متفاوت اشتغال داشته وبرای هر دايره توليدی از 3اخت دايره توليدی به س 3كارخانه ای كه -24

 ؟ الی در جريان ساخت ((در دفتر كل كارخانه استدفتر معين استفاده می نمايد، دارای)) چند حساب كنترل كا

 هيچ  -الف

 كي   -ب

 دو  -ج

 سه  -د

ريال می باشد.چنانچه برای 210000واحد وهزينه های سربار پيش بينی شده  700مقدار توليد پيش بينی شده -25

از داشته باشد ريال ني 2000ساعت كار مستقيم ساعتی  3ريال و 900كيلو مواد به نرخ  6ساخت يك واحد محصول 

  ، قيمت تمام شده يك واحد محصول چند ريال است؟

  ريال11600 -الف

  ريال 11700  -ب

  ريال17100 -ج

  ريال 11650 -د

ريال وسربار ساخت به  100ساعت كار به نرخ  5ريال ،  300كيلو مواد به نرخ  20ل واحد محصو 5برای ساخت -26

  م شده يك واحد محصول چند ريال است؟ريال در ساعت جذب می گردد بهای تما 50نرخ 

 1310  -الف

 1370  -ب

 1350   -ج

 1530  -د

واحد آن  1800توليد گردد و واحد محصول 2000ريال می باشد،هرگاه  5000هزينه ی توليد يك واحد محصول -27

  به فروش رسد ، قيمت تمام شده فروش چند ريال است؟

 ريال  9000000  -الف

 ريال10000000  -ب

 ريال9300000 -ج

 ريال10300000 -د

 كدام است؟نادرست موارد   در ثبت فروش كاالی ساخته شده در سيستم دائمی -28

  حساب هاي دريافتني بدهكار مي شود -الف

 فروش بستانكار مي شود -ب

 كاالي ساخته شده بستانكار مي شود -ج

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته بستانكار مي شود  -د

 خت يك دست ميز وصندلی به شرح زير می باشد:ل شده برای ساهزينه های تحم -29

 ريال آن مواد غير مستقيم است  100000ريال كه  2000000مصرف مواد اوليه به مبلغ 

 ريال آن دستمزد غير مستقيم است 800000ريال كه  5000000دستمزد به مبلغ  پرداخت

 ريال مي باشد.  100000ساير هزينه ها مبلغ 

 ستقيم صرف شده برای ساخت ميز وصندلی چند ريال است؟های غير م مبلغ هزينه-30

 ريال100000  -الف 



 ريال200000  -ب

 ريال  1000000  -ج

 ريال7000000  -د

 به جای عالمت سئوال كدام گزينه جايگزين می شود؟ -31

 بهای تبديل+ ؟ =جمع هزينه های ساخت

 خريد مواد -الف 

 مصرفي مواد   -ب

 دستمزد مستقيم -ج

 سربار ساخت  -د

  با توجه به داده های زير بهای اوليه را محاسبه نماييد.-32

 ريال 100جمع هزينه های توليدی: ريال                       30دستمزد مستقيم:

 دستمزد مستقيم %80سربار:

 24 -الف

 54  -ب

 46 -ج

                            76   -د

  های تبديل می شود؟تحت چه شرايطی، بهای اوليه برابر ب-33

 دستمزد مستقيم برابر با سربار ساخت باشد -الف

 سربار ساخت برابر سربار ساخت جذب شود -ب

 باشد ستقيم مصرف شده برابر با سربار ساخت مواد م  -ج

 مواد مستقيم مصرف شده برابر دستمزد مستقيم باشد -د

  دستمزد غير مستقيم ،بخشی از : -34

 بهاي اوليه -الف

 تبديل ي بها  -ب

 هزينه دوره -ج

 هزينه هاي غيرتوليدي -د

 با توجه به اطالعات داده شده مجهوالت را محاسبه كنيد؟ -35

 ريال، دستمزد؟ بهاي تبديل؟1600000ريال، بهاي اوليه800000ريال، سربار ساخت  1000000اوليه مصرفي مواد 

  
 ريال 1400000ريال وبهاي تبديل  1800000دستمزد  -الف

 ريال2600000ريال وبهاي تبديل 600000د دستمز -ب

 ريال  1400000ريال وبهاي تبديل  600000 دستمزد   -ج

 ريال 600000ريال وبهاي تبديل  1400000دستمزد -د

  هزينه هايی كه به طورمستقيم در ساخت محصول به مصرف می رسند، مفهوم كدام اصطالح است؟ -36

 بهاي اوليه  -الف

 بهاي تبديل -ب

 همام شدبهاي ت -ج

 بهاي توليد -د

  باشد؟ هزينه های ساخت محصول كدام گزينه می-37

 600000هزينه هاي سربار                         500000مواد مستقيم



 50000دستمزد غير مستقيم                   700000دستمزد مستقيم 

 1200000 -الف

 1850000 -ب

 1750000  -ج

                   1800000   -د

ريال دستمزد غير مستقيم  600000يم ريال دستمزدمستق 400000در يك فعاليت توليدی مواد مستقيم  -38

  ريال بوده است ،هزينه تبديل كدام است؟ 300000ريال و سربار ساخت 200000

 ريال 1200000 -الف

 ريال1100000 -ب

 ريال1000000 -ج

 ريال900000  -د

  هزينه استهالك ماشين آالت:-39

 ثابت ودر ارتباط با محصول هزينه مستقيم توليد استنه هزي -الف

 هزينه ثابت در ارتباط با محصول هزينه غير مستقيم توليد است -ب

 هزينه متغيير ودر ارتباط با محصول هزينه مستقيم توليد است -ج

 است مستقيم  غير  با نوع محصول هزينه   در ارتباط  و متغيير  هزينه  -د

ينه های ................... می توليدی كارخانه ارتباط مستقيم دارند هزگرد آوری امکانات هزينه هايی كه با -40

  گويند.

 ثابت برنامه -الف

 ثابت بهره برداري -ب

 كارخانه  هزينه هاي ثابت ظرفيت  -ج

 مقداري توليد -د

 مورد مجهول كدام گزينه خواهد بود؟ -41

 تی = هزينه های عملياتی .................+ هزينه های اداری وتشکيال

 هزينه هاي توليد و توزيع -الف 

 هزينه هاي مستقيم -ب

 فروش و هزينه هاي توزيع   -ج

 هزينه هاي غير مستقيم -د

  سربار اداری وتشکيالتی وسربار توزيع وفروش جزء ............... وبه حساب ............... انتقال می يابد.-42

 زيانخالصه سود  -سربار ساخت -الف

 خالصه سودوزيان -هزينه هاي غير عملياتي  -ب

 سربار ساخت  -هزينه هاي دوره مالي -ج

 وزيان  خالصه سود  - هزينه هاي دوره مالي  -د

برای محاسبه هزينه های توزيع وفروش يك واحد محصول  جمع هزينه های توزيع وفروش بر تعداد كدام -43

  محصوالت بايد تقسيم شود؟

 هرفت  فروش  -الف

 ساخته شده -ب

 آماده براي فروش -ج

 درجريان ساخت -د

  در يك كارخانه توليدی مبل كدام گزينه جزء هزينه غير مستقيم است؟ -44



 پارچه -الف

 چوب -ب

 فوم -ج

 ميخ  -د

  هزينه بيمه ساختمان اداری جزء كدام طبقه از هزينه می باشد؟ -45

 مواد غير مستقيم -الف

 ساخت  سربار  -ب

 مستقيمهزينه هاي  -ج

 دستمزد غير مستقيم -د

  

  وتبليغات در كدام گروه از مخارج طبقه بندی می شود؟هزينه آگهی -46

 مخارج اداري وتشكيالتي -الف

 فروش  و مخارج توزيع   -ب

 حساب هزينه عملياتي -ج

 حساب هزينه هاي تبليغاتي -د

  كدام مورد هزينه متغير محسوب می شود؟-47

 كاال هزينه بسته بندي   -الف

 هزينه استهالك ساختمان -ب

 قليهبيمه وسايط ن -ج

 عوارض شهرداري -د

  از ويژگی های هزينه متغير است؟ كدام گزينه-48

 افزايش هزينه هر واحد با افزايش در سطح توليد -الف

 ثابت بودن كل هزينه در سطوح مختلف توليد -ب

 توليد  ثابت بودن هزينه هر واحد در سطوح مختلف  -ج

 حد با كاهش در سطح توليدنه هر واكاهش هزي -د

  دسته از هزينه ها  هزينه هايی هستند كه برحسب دوره حسابداری طبقه بندی می شوند؟كدام  -49

 هزينه هاي نيمه متغير -الف

 جاري و غير جاري هزينه هاي   -ب

 هزينه هاي سرمايه اي -ج

 هزينه هاي توليد -د

  شامل چه طبقه هايی است؟طبقه بندی كلی هزينه ها چند دسته می باشد و-50

 توليد  بر اساس ارتباط با توليد محصول ، براساس ارتباط با حجم وتعداد ،  بندي طبيعيطبقه   -الف

 بر اساس ارتباط با توليد محصول ، بر اساس ارتباط با حجم وتعدا توليد ، براساس ارتباط با زمان توليد -طبقه طبيعي -ب

 جاري طبقه هزينه ساخت وهزينه هاي -ج

 ه هاي متغير، هزينه هاي نيمه متغيرطبقه هزينه هاي ثابت ، هزين -د

  مبنای طبقه بندی ها به ثابت ومتغيرمتناسب با كدام روش طبقه بندی هزينه ها است؟ -51

 طبقه بندي طبيعي -الف

 توليد  طبقه بندي هزينه ها در ارتباط با تغيير حجم  -ب

 ط آن ها با محصولطبقه بندي هزينه ها از طريق ارتبا -ج

 همحصول ساخته شد  -د



هزينه دكمه مصرفی در يك كارگاه خياطی بر اساس ارتباط آن با محصول در كدام گروه قرار خواهد  -52

  گرفت؟

 هزينه تجاري -الف

 هزينه مستقيم -ب

 مستقيم  هزينه غير  -ج

 هزينه ثابت -د

  

  ر می گيرد؟مواد اوليه ودستمزد توليدی در كدام يك از طبقات زير قرا-53

 مستقيم هزينه متغير   -الف

 هزينه ثابت مستقيم  -ب

 هزينه متغير غير مستقيم -ج

 هزينه ثابت غير مستقيم -د

  كدام يك از هزينه ای زير مربوط به هزينه ثابت است؟ -54

 هزينه تحقيق وتوسعه -الف

 ساختمان  هزينه بيمه  -ب

 هزينه استهالك ماشين آالت -ج

 انهزينه حقوق مدير -د

  جزء كدام يك از هزينه هاست؟ دوخت لباسنخ مصرفی در  -55

 هزينه هاي ثابت -الف

 متغير  هزينه هاي  -ب

 مواد مستقيم -ج

 هزينه هاي نيمه متعير -د

ريال است چنان چه  500000ريال وسهم هزينه ثابت  500000واحد محصول سهم هزينه متغير 100برای توليد -56

  ينه ثابت هر واحد به ترتيب چند ريال است؟هزينه متغير وهز واحد افزايش يابد 200توليد به 

 2500-5000 -الف

 5000-5000 -ب

 5000-2500 -ج

 5000 - 10000  -د

  حاصل جمع هزينه های متغير وهزينه های ثابت:-57

 هزينه هاي مستقيم است -الف

 هزينه هاي سرباراست -ب

 است   هزينه هاي ساخت  -ج

 ستحسابداري كنترل هزينه ا -د

  تحقيق وتوسعه وتبليغات از كدام دسته هزينه های ثابت می باشد؟هزينه های  -58

 هزينه هاي ثابت مربوط به ظرفيت كارخانه -الف

 هزينه هاي ثابت بهره برداري -ب

 برنامه اي  هزينه هاي ثابت   -ج

 هزينه هاي ثابت توليد -د

  د داشت؟احد محصول خواهچنانچه ميزان توليد افزايش يابد چه تاثيری در هزينه يك و-59

 هزينه هاي متغير يك واحد محصول كاهش مي يابد -الف



 مي ماند هزينه هاي متغير هر واحد محصول ثابت   -ب

 هزينه هاي ثابت يك واحد محصول ثابت مي ماند -ج

 هزينه هاي ثابت هر واحد محصول افزايش مي يابد -د

  

  ی زير است:جزء كدام دسته از هزينه ها هزينه حقوق مديران-60

 هزينه سربار مستقيم متغير -الف

 هزينه سربار مستقيم ثابت -ب

 هزينه سربار غير مستقيم متغير -ج

 ثابت هزينه سربار غير مستقيم   -د

واحد كاال توليد شود  1250ريال می باشد چنانچه  8000000واحد  10000هزينه ثابت كارخانه ای در سطح توليد -61

  ت؟چند ريال اس هزينه ثابت يك واحد كاال

 6400 -الف

 6400000 -ب

 8000 -ج

 8000000  -د

  كدام مورد، از گزارش های برون سازمانی موسسات توليدی محسوب می شود؟-62

 گزارش خريد مواد -الف

 گزارش ضايعات -ب

 گزارش مصرف مواد -ج

 رفته  گزارش بهاي تمام شده كاالي فروش  -د

 بهای تمام شده خريد خالص چقدر است؟-63

 200000هزينه  حمل                           700000ه دي اول دورجومو

 300000برگشت از خريد                              2500000خريد طي دوره 

 100000تخفيفات نقدي خريد 

 3000000 -الف

 2800000 -ب

 2200000  -ج

 2300000 -د

 باشد؟ ینم از اقالم موجودی ها كدام يك در ترازنامه -64

 
 كاالي ساخته شده -الف

 كاالي تكميل شده -ب

 كاالي درجريان ساخت -ج

 كاالي اماني ديگران نزد ما  -د

 2800000ريال خريد مواد در طی دوره  250000ريال و 190000موجودی اول وآخر دوره مالی مواد به ترتيب  -65

ريال می باشد مواد مصرف  25000ريال برگشت از خريد دوتخفيفات  40000مواد خريداری شده ريال هزينه حمل 

  ست؟شده در طی دوره چند ريال ا

 2755000  -الف

 2875000 -ب

 2805000 -ج



 2925000 -د

 با توجه به اطالعات زير مقدار مواد مصرف شده چقدر است؟-66

 كيلو 300مقدار مواد آخر دوره  -كيلو گرم 400خالص مواد  خريد -كيلو گرم 600مقدار موجودی مواد اول دوره 

 گرم

 كيلو گرم  700  -الف

 كيلوگرم 600 -ب

 كيلوگرم 1000 -ج

 كيلوگرم 300 -د

مواد آماده برای مصرف در  %70ريال و  190000خريد مواد طی دوره  ريال 210000اگر موجودی مواد اول دوره  -67

  موجودی مواد پايان دوره چند ريال است؟طی سال مصرف شده باشد ارزش 

 57000 -الف

 63000  -ب

 120000  -ج

 280000 -د

  گزارش مصرف مواد را بر اساس چه واحد هايی می توان تهيه كرد؟ -68

 ريالي -الف

 مقداري -ب

 گزارشي  -ج

 مقداري وريالي -د

 110000ل  دستمزد مستقيم ريا 8000ريال موجودی آخر دوره  100000هت ساخت محصولی  اگر خريد مواد  -69

ريال بوده باشد بهای تمام شده توليد كارخانه  كدام  10000خريد  ريال وبرگشت از 14000ريال وسربار ساخت 

  است؟

 206000  -الف

 82000 -ب

 180000 -ج

 192000 -د

سربار  800000ريال دستمزد پرداختی  300000ريال مواد خريداری شده  25000موجودی مواد اول دوره  -70

  چند ريال می باشد؟ريال بهای اوليه  45000ريال موجودی پايان دوره  350000ساخت 

 1080000  -الف

 1125000 -ب

 1430000 -ج

 1475000 -د

موجودی مواد در پايان  -ريال  180000مواد خريداری شده در طی دوره  -ريال  50000موجودی مواد اول دوره -71

  ريال است هزينه تبديل چند است؟ 230000دستمزد مستقيم -ريال 170000ساخت سربار  -ريال 30000دوره 

 410000 -فلا

 400000  -ب

 430000 -ج

 600000 -د

 مورد مجهول كدام يك از گزينه های زير می باشد؟ -72



 كاالی در جريان ساخت اول دوره +      ؟             =كاالی در جريان ساخت طی دوره

 يدهزينه هاي تول  -الف

 مواد مصرفي -ب

 مواد ودستمزد -ج

 بهاي اوليه  -د

 ر است؟لغ خريد مواد اوليه چقدبا توجه به جدول زير مب-73

 

 پايان دوره اول دوره شرح

 40000 22000 مواد اوليه

 65000 35000 كاالي تكميل شده

هزينه حمل مواد 

 خريداري شده
3000  

  29000 بهاي اوليه

  8000 دستمزد

 
 21000 -الف

 38000 -ب

 12000 -ج

 33000  -د

  ..................... می باشد.آخرين و مهم ترين بخش گزارش هزينه توليد ،.-74

 بهاي تمام شده در جريان ساخت طي دوره  -الف

 بهاي تمام شده كاالي ساخته شده طي دوره -ب

 بهاي تمام شده كاالي ساخته شده اول دوره  -ج

 كااليدر جريان ساخت اول دورهبهاي تمام شده  -د

موجودی كاالی ساخته شده اول وپايان دوره  واحد تعداد 13600تعداد محصوالت فروش رفته طی دوره مالی -75

  واحد می باشد، طی دوره چه تعداد محصول توليد شده است؟ 2400واحد و 2800 مالی به ترتيب

 واحد18800 -الف

 واحد16400 -ب

 واحد 13200  -ج

 واحد16000 -د

ريال بهای تمام شده  1800000ريال و 2300000چنان چه موجودی كاالی ساخته شده اول وپايان دوره به ترتيب -76

  ه طی دوره چه قدر است؟باشد بهای تمام شده كاالی ساخته شد 7500000كاالی فروش رفته 

 7000000  -الف

 8000000 -ب

 9300000 -ج

 9800000 -د

كاالی ساخته  ريال است 400000ريال وبهای تمام شده كاالی فروش رفته  700000ه كاالی ساخته شده طی دور-77

  چند ريال است؟ شده پايان دوره

 ريال1100000 -الف

 ريال300000  -ب



 ريال700000 -ج

 ريال400000 -د

 ريال شركت كاالی در جريان ساخت اول دوره ندارد ولی در 500000ريال سربار ساخت  1800000بهای اوليه -78

  قدر است؟ريال موجودی كاالی در جريان ساخت دارد بهای تمام شده كاالی ساخته شده چ 200000پايان دوره 

 ريال 1300000  -الف

 ريال 2500000 -ب

 ريال 1100000 -ج

 ريال2100000  -د

كاالی در ريال موجودی  300000ريال سربار ساخت  700000ريال دستمزد مستقيم  1300000اگر مواد مصرفی  -79

ساخته شده  ريال باشد قيمت تمام شده كاالی 400000ريال و 550000جريان ساخت اول وپايان دوره به ترتيب 

  چقدر است؟

 2450000  -الف

 2300000 -ب

 2850000 -ج

 2150000 -د

 موجودی كاالی در جريان ساخت اول دوره 1350000سربار ساخت  1400000دستمزد  5300000اگر بهای اوليه  -80

دام ريال باشد بهای تمام شده كاالی ساخته شده ك 750000ومجودی كاالی در جريان ساخت پايان دوره  628000

  است؟

 6578000 -الف

 6528000 -ب

 6772000 -ج

 7928000  -د

موجودی كاالی در جريان  1420000ومواد مصرفی  6400000اگر دريك كارخانه هزينه های ساخت طی دوره -81

موجودی كاالی ساخته ساخته شده اول وپايان دوره به ترتيب  820000و 760000وپايان دوره به ترتيب ساخت اول 

  ريال باشد بهای تمام شده كاالی فروش رفته كدام است؟ 1500000و 1650000

 5070000 -الف

 6490000  -ب

 6940000 -ج

 7910000 -د

  

 عبارت زير را كامل كنيد:-82

ه + بهای تمام شده كاالی ساخته شده طی دوره............( = بهای تمام شده كاالی ) كاالی ساخته شده اول دور

 فروش رفته

 كاالي ساخته شده اول دورهمام شده + بهاي ت -الف

 دوره بهاي تمام شده كاالي ساخته شده پايان   - -ب

 بهاي تمام شده كاالي ساخته شده اول دوره - -ج

 ساخته شده پايان دوره+ بهاي تمام شده كاالي  -د

 می باشد: 1385اطالعات زير مربوط به شركت توليدی شفق در پايان سال  -83

 موجودی ابتدار دوره:



 ريال( 850000كاالی ساخته شده  -ريال 2300000كاالی در جريان ساخت  -ريال 1500000) مواد اوليه 

 موجودی های پايان دوره :

 ريال( 600000كاالی ساخته شده  -ريال 1800000ريان ساخت كاالی در ج -ريال 300000) مواد اوليه 

هزينه حمل مواد خريداری شده  -ريال 350000برگشت از خريد وتخفيفات  -ريال 2500000خريد طی دوره 

هزينه استهالك ماشين آالت  -ريال  400000هزينه برق مصرفی  -ريال 1200000مزد مستقيم دست -ريال 200000

هزينه سوخت  -ريال 670000مواد غير مستقيم  -ريال  100000نه بيمه های اجتماعی كارگران هزي -ريال  700000

 ريال. 430000وروشنايی 

 تمام شده مواد مصرفی برابر است با: ایبه

  
 9350000 -الف

 7550000 -ب

 8400000 -ج

 3550000  -د

  سود يا زيان ناويژه در صورت حساب سود وزيان چگونه محاسبه می شود؟ -84

 فروش خالص، بهاي تمام شده كاالي آماده فروش -الف

 رفته  بهاي تمام شده كاالي فروش  - فروش خالص  -ب

 موجودي كاالي پايان دوره -كاالي آماده فروش ام شده بهاي تم -ج

 موجودي كاالي پايان دوره -فروش خالص -د

ريال وقيمت فروش  1500000ريال و سربار ساخت  2000000ريال ودستمزد پرداختی  3500000مواد مصرفی  -85

   بهای انجام شده سفارش می باشد سود ناويژه حاصل از فروش اين سفارش چقدر است؟ 140%

 9800000  -الف

 2800000 -ب

 7000000 -ج

 9000000 -د

  

ريال فروخته شده سود نا ويژه  2200000انبار كاالی ساخته شده به مبلغ ريال  2000000موجودی  %90معادل -86

  كدام است؟

 200000 -الف

 400000  -ب

 600000 -ج

 220000 -د

 با توجه به اطالعات زير فروش ناخالص چند ريال می باشد؟- -87

 ريال 6800000بهای تمام شده كاالی فروش رفته 

 ريال 400000تخفيفات نقدی فروش 

 ريال 3900000 سود خالص

 ريال 14100000 -الف

 ريال 12100000 -ب

 ريال 12300000 -ج

 ريال11100000  -د

  در زمان مصرف مواد غير مستقيم چه حسابی بستانکار می باشد؟ -88



  مواد  كنترل -الف

 ختدرجريان سا كنترل كاالي -ب

 كنترل سربار ساخت -ج

 مواد غير مستقيم -د

  كدام گزينه صحيح می باشد؟-89

 ارسال مواد به خط توليد در حساب مواد بدهكار مي باشد. -الف

 ارسال مواد به خط توليد به بدهكار حساب كاالي ساخته شده منظور مي شود. -ب

 مي شود  ر جريان ساخت منظورارسال مواد به خط توليد به بدهكار حساب كاالي د  -ج

 ظور مي شودارسال مواد به خط توليد به بستانكار حساب سربار من  -د

  درثبت مواد برگشتی به انبار كدام حساب بستانکار می شود؟-90

 اصالح مواد  -الف

 ساخت  كاالي درجريان  -ب

 كاالي ساخته شده -ج

 كنترل مواد -د

ارزيابی می باشد  لغ ثبت شده در حساب ناشی از اعمال روشهرگاه بين مواد برگشتی به فروشنده ومب -91

  ن اختالف در كدام حساب ثبت می گردد؟اختالف وجود داشته باشد ،اي

 كاالي درجريان سااخت -الف

 مواد حساب اصالح   -ب

 كنترل مواد -ج

 كاالي ساخته شده -د

  در مورد بستن حساب اصالح مواد درست است؟ كدام گزينه -92

 اصالح مواد به حساب كاالي ساخته شده انتقال داده شده وبسته مي شود. حساب مانده -الف

 حساب اصالح مواد به حساب كاالي در جريان ساخت انتقال داده شده وبسته مي شود مانده -ب

 رددمي گ مانده حساب اصالح مواد به تناسب به بهاي تمام شده كاالي فروش رفته وموجودي مواد پايان دوره تسهيم   -ج

 مانده حساب اصالح مواد به حساب خالصه سود وزيان بسته مي شود. -د

هزينه حمل  %8ريال مواد به صورت نسيه خريداری می كند برآورد می شود  600000شركت توليدی كرامت  -93

  بابت آن پرداخت می شود در اين رابطه حساب كنترل مواد........................

 ار مي شودريال بستانك 600000 -الف

 ريال بدهكار مي شود 600000 -ب

 مي شود ريال بدهكار  648000  -ج

 ريال بستانكار مي شود 648000 -د

هزينه حمل  %3داری نمود كه برآورد شد ريال مواد به صورت نسيه خري 3000000شركت توليدی دنيا مبلغ -94

  بابت آن تحمل شود چه ثبتی انجام می شود؟

 ريال بستانكار 3000000هاي پرداختي ريال بدهكار حساب  3000000كنترل مواد  -الف

 ريال بستانكار 3090000ريال بدهكار حساب هاي پرداختي  3090000كنترل مواد  -ب

   ريال  90000پيش بيني تهيه مواد  -بستانكار  3000000بدهكار حسابهاي پرداختي ريال  3090000كنترل مواد   -ج

 بستانكار

 ريال بستانكار 90000بدهكار حساب هاي پرداختي  90000يش بيني تهيه مواد ريال بدهكار پ 3000000كنترل مواد  -د

 نکار می شود؟در ثبت مربوط به بستن حساب پيش بينی هزينه های تهيه مواد كدام حساب بستا-95

 كاالي درجريان ساخت -الف



 كنترل مواد -ب

 مواد  كنترل هزينه تهيه  -ج

 ادپيش بيني هزينه تهيه مو -د

هرگاه مقداری از مواد خريداری شده به فروشنده برگشت داده شود در روش اولين صادره از اولين وارده -96

ف بين مبلغ دريافتی از فروشنده ومبلغ كسر برگشت مواد با كدام نرخ در ستون صادره محاسبه می شود واختال

  شده از حساب مواد در كدام حساب منظور می گردد؟

  اولين خريدها واختالف در حساب اصالح مواد بدهكار يا بستانكار مي گردد. ين موجودي يااز قديمي تر  -الف

 بدهكار يا بستانكار مي گردد.به نرخ نوبت مواد واختالف در حساب كنترل كاالي در جريان ساخت  -ب

 . به نرخ صدور مواد واختالف در حساب اصالح مواد بدهكار يا بستانكار مي گردد  -ج

 كه فروشنده خريداري گرديد واختالف در حساب اصالح مواد بدهكار يا بستانكار مي گرددرخي به ن -د

در دفتر روزنامه كدام است با  42135ريال مواد وپرداخت آن طی چك شماره  800000ثبت مربوط به خريد  -97

  پيش بينی شده است؟ %7توجه به اينکه نرخ هزينه تهيه وتحصيل مواد 

 856000كنترل مواد  -الف

 800000حسابهاي پرداختي  

 56000پيش بيني هزينه تهيه مواد  

  856000كنترل مواد   -ب

 800000بانك          

  56000پيش بيني هزينه تهيه مواد     

 856000كنترل مواد  -ج

 800000بانك      

 800000كنترل مواد  -د

 800000بانك      

اول در كارت حساب د مواد و ثبت آن به يکی از روش های متدتفاوت مبلغ بهای معامالتی برگشت از خري -98

  مواد به چه حسابی منظور می گردد؟

 مواد  اصالح  -الف

 كسري واضافات انبار -ب

 كنترل مواد -ج

 تعديل هزينه هاي تهيه مواد -د

  حساب اصالح موادچه موقع در دفاتر ثبت می شود؟-99

 باشد  FIFOروش ارزيابي كاال  -الف

 باشد LIFOي كاال رزيابروش ا -ب

هرگاه بين مواد برگشتي به فروشنده ومبلغ ثبت شده در حساب كه ناشي از اعمال ارزيابي كاال مي باشد اختالف وجود   -ج

  باشدداشته 

 برگشت مواد از توليد به انبار به دليل عدم كيفيت -د

نبار به قيمت جايگزينی نزديکتر در مبنای قيمت تمام شده با اعمال كدام روش  ارزش كاالی موجود در ا-100

  خواهد بود؟

 شناسايي ويژه -الف

 ميانگين -ب

  -lifoج
  -fifo  د



  

  در بازار نوسان شديد داشته باشد؟ كدام روش ارزيابی مناسب است هنگامی كه  نرخ مواد-101

 fifo -الف

 -lifo ب
                       ميانگين  -ج

 تفكيك خريد -د

  كدام گزينه است؟ lifoر پايان عمليات به روش زير موجودی مواد د با توجه به اطالعات -102

 ريال 30واحد به نرخ هر واحد  1200خريد  16/2/80

 ريال 28نرخ هر واحد واحد به  300خريد  18/2/80

 واحد 700صدور به توليد  25/2/80

 ريال 24000واحد به مبلغ  200 -الف

                         ريال 24000واحد به مبلغ  800  -ب

 ريال 23400واحد به مبلغ  800  -ج

 ريال 24000واحد به مبلغ  700 -د

 باشد؟نمی  كدام گزينه از روش های ارسالی مواد به خط توليد-103

 
  fifo -الف

  متناوب  -ب

  lifo -ج

  ميانگين -د

    ارزش مواد صادره به روش اولين صادره از آخرين وارده چند ريال است؟            -104

  8400 -الف

                                 8538  -ب

  8560 -ج

  8568 -د

ريال خريداری نموده  610ه قيمت هر كيلو كيلو مواد خود راب 100شركت البرز در فروردين ماه سال جاری -105

وردين ماه فر 18ريال بوده است در تاريخ  600كيلو مواد به بهای تمام شده  600است موجودی اول دوره شركت 

 كيلو از مواد خود را به خط توليد صادره نموده است؟ 700

 غی بوده است؟چه مبل lifoفروردين ماه به روش  18بهای تمام شده مواد صادره در تاريخ 

  
  ريال 360000 -الف

  ريال 427000 -ب

                    ريال  421000  -ج

 ريال 420000 -د

جدول زير خالصه شده است  موجودی آخر سه ای مربوط به يك دوره در اطالعات كارت حساب مواد موس-106

 چند ريال است؟ lifoدوره  به روش 

 

 شرح
موجودی 

 اول دوره
 صادره خريد دوم خريد اول

 220 150 180 100 واحد



 -  53 52 50 قيمت

 

                         10720  -الف

 11240 -ب

 11570 -ج

 11590  -د

به خط توليد صادر می شود موجودی مواد صادره برابر است با :) الزم به ذكر  lifoد با روش هنگامی كه موا-107

  است كه موجودی اول دوره نداشته است(

                     آخرين خريدها  -الف

  اولين خريدها  -ب

  صفر -ج

  موجودي اول دوره -د

 شد؟نادرست می با ( كدام مورد fifoدر روش اولين صادره از اولين وارده )-108

 
  موجودي مواد پايان دوره به نرخ آخرين خريدها است -الف

 .  مواد صادره به توليد نزديكترين نرخ به قيمت بازار را دارد  -ب

  مواد همان ترتيبيكه وارد انبار مي شوند به توليد صادر مي گردد -ج

  اشدازار متعادل باستفاده از اين روش ، زماني مناسب است كه نوسان قيمت در ب -د

 اطالعات روبه رو از يك شركت توليدی در دسترس می باشد تعداد مواد باقی مانده چقدر است؟-109

 نرخ به كيلو گرم مقدار به كيلو گرم شرح

 10 100 موجودی اول دوره

 12 170 1خريد

 15 100 2خريد 

 ؟ 50 ارسال به توليد

 
                          320  -الف

  370 -ب

  220 -ج

  410 -د

تکميل شودارزش موجودی پايان را حساب   fifoبا توجه به اطالعات زير واينکه كارت حساب مواد به روش -110

 نماييد؟
 

 نرخ به كيلو گرم مقدار به كيلو گرم شرح

 10 100 موجودی مواد اول دوره

 12 170 1خريد  

 15 100 2خريد 

 ؟ 50 ارسال به توليد
 

  3540 -الف

  3790 -ب



  4540 -ج

                           4040  -د

با توجه به داده های زير نرخ برگشت از خريد يك واحد كاال را بدست آوريد) روش مورد استفاده ميانگين -111

 می باشد(؟

 

 

 

 نرخ به كيلو گرم مقدار به كيلو گرم شرح

موجودی مواد اول 

 دوره
10 100 

 150 10 1خريد 

 120 10 2خريد 

 ؟ 5 گشت از خريدرب

  125 -الف

                            123  -ب

 150  -ج

  120 -د

عدد حاصل در  وميانگين محاسبه كنيم fifo/lifoروش  3در شرايط تورمی اگر موجودی پايان دوره را به -112

  كدام روش بيشتر خواهد بود؟

  fifo  -الف

   lifo -ب

  ميانگين ساده  -ج

  ميانگين موزون -د

 ؟ درچه زمانی قبض انبار تهيه می شود-113

  قرار دادن مواد وكاالي در جاي مناسب -الف

                 تحويل گرفتن مواد وارده  -ب

  ارسال تقاضاي خريد كاال به اداره خريد -ج

  تهيه گزارش مواد كم مصرف -د

د زير جزء دايره های مذكور دايره همکاری می كنند كدام يك از موار 4برای تهيه مواد در موسسات بزرگ -114

 نمی باشد؟

  خريد -الف 

  توليد  -ب

  حسابداري مواد -ج

  كنترل كيفيت -د

 نمی باشد؟ مواد كدام يك ازموارد زير جزء دواير كنترل كننده -115

  دايره خريد -الف

                                   كارگزيني  -ب

  دايره انبارها -ج

  ازرسيدايره كنترل كيفيت وب -د



از وظايف  استعالم بهاء از فروشندگان وصدور برگ سفارش موقت خريد وانتخاب مناسب ترين فروشنده-116

  كدام دايره در ارتباط با تهيه وخريد مواد است؟

  دايره حسابداري مواد -الف

  دايره انبار -ب

                        كيفيت وبازرسيدايره كنترل   -ج

  دايره خريد -د

  دار برای صدور كاال يا مواد .................... است. انبارمجوز -117

                             حواله انبار  -الف

  قبض انبار -ب

  سفارش خريد -ج

  كارت مواد -د

  كدام مورد مجوز صدور كاال از انبار می باشد؟-118

  قبض انبار -الف

                                           حواله انبار  -ب

  كارت مواد -ج

  سفارش جديد -د

  انبار در مقابل دريافت حواله انبار چه اقدامی می كند؟-119

  مواد را تحويل گرفته ووارد انبار مي كند -الف

  گزارش انبار گرداني تهيه مي كند. -ب

  م مصرف تهيه مي كندگزارشي از مواد ك -ج

                         .  كنداقدام به صدور مواد وتحويل به متقاضي مي   -د

  كدام يك از موارد زير جزء وظايف دايره خريد می باشد؟-120

  پرداخت وجه خريد -صدور برگشت موقت سفارش خريد  -الف

 پرداخت وجه خريد -وقت سفارش خريدصدور برگ م -بررسي قيمت هاي پيشنهاد شده وانتخاب بهترين ها -ب

  خريد پرداخت وجه -انتخاب بهترين هابررسي قيمت هاي پيشنهاد شده و -ج

  صدور برگ موقت سفارش خريد -بررسي قيمت هاي پيشنهاد شده وانتخاب بهترين ها   -د

 150اد روز در شركت توليدی جهان باشد وحداكثر مصرف روزانه مو 45اگر حداكثر مدت تحويل سفارش -121

  عدد باشد حد تجديد سفارش چند واحد خواهد بود؟

  11250 -الف

  4500 -ب

                           6750  -ج

  6725 -د

كيلو وموجودی مواد  100000كيلو موجودی مواد در ابتدای دوره  540000مصرف يك سال مواد در موسسه ای -122

  موجودی مواد چند روز  است؟كيلو است ،دوره گردش  80000در پايان دوره 

                                   60  -الف

  54 -ب

  45 -ج

 30  -د

 80وحداكثر  60روز به انبار ميرسد ومصرف روزانه بين حداقل  12تا20در يك كارخانه توليدی مواد اوليه بين -123

  كيلو متغيير است ،حد تجديد سفارش چه مقدار است؟



                          960  -الف

 720  -ب

 1120  -ج

 1600  -د

 آوريد؟ ات گردش موجودی مواد را بدستبا توجه به داده های زير دفع-124

 500000موجودی اول دوره مواد                           2000000مصرف مواد طی دوره 

 300000موجودی پايان دوره مواد 

  
 4  -الف

  5  -ب

 67/6 -ج

 2/5  -د

  ه نام دارد؟مقدار موادی كه به منظور جلوگيری از به حداقل رسيدن موجودی ها سفارش داده می شود چ-125

                   حد تجديد سفارش  -الف

 حداكثر موجودي مواد -ب

  با صرفه ترين مقدار سفارش -ج

  حداقل موجودي مواد -د

  كدام گزينه صحيح می باشد؟-126

 شده طي دوره = دفعات گردش موجوديمقدار مواد مصرف  -الف

                     360 

 

 دوره = دوره گردش موجوديمقدار مواد مصرف شده طي  -ب

 متوسط موجودي            

  

                         . حداكثر مدت وصول مواد= حد تجديد سفارش حداكثر مصرف روزانه   -ج

 متوسط مصرف روزانه ) -د متوسط مدت تحويل(   موادحد تجديد سفارش =حداكثر موجودي  -  

  

 نمی باشد؟ كدام گزينه از عوامل موثر در تکميل وارسال برگ درخواست سفارش -127

 
  حد تجديد سفارش مواد -الف

  سفارشبا صرفه ترين مقدار  -ب

  حداقل موجودي -ج

                 با صرفه ترين بهاي تبديل  -د

  اشدزمان متوسط وصول كدام است؟روز ب 26تا  18واحد در روز ومدت آن  160تا  80اگر مصرف مواد بين -128

  8 -الف

                                     22  -ب

  44 -ج

  80 -د

عدد باشدحد  35روز وحداكثر مصرف روزانه مواد  30-40ی آرش بين اگر مدت وصول مواد در شركت توليد-129

  تحديد سفارش چند واحد خواهد بود؟



 700 -الف

 40 -ب

 350  -ج

                      1400   -د

روز  30تا  26عدد ومدت وصول مواد بين  110-180مصرف روزانه يکی از مواد مورد نياز كارخانه توليدی البرز -130

  اقل موجودی مواد چه قدر است؟می باشد ،حد

 5400 -الف

 2860 -ب

 1340  -ج

 4060  -د

  هزينه نگهداری به چه عواملی بستگی دارد؟-131

  ههزينه انبار داري بيم -الف

  هزينه بيمه، حمل ونقل در داخل انبار -ب

                               انبار  انبارداري ، بيمه، حمل ونقل در داخل  -ج

  هزينه تاخير در تحويل مواد -د

 اطالعات زير از شركت توليدی نيرو دراختيار می باشد ، حداقل وحداكثر موجودی به ترتيب كدام است؟-132

 عدد 225عدد              متوسط مصرف روزانه              8250ر سفارش     با صرفه ترين مقدا

 عدد  270حداكثر مصرف روزانه                                  57750نياز ساالنه                             

 عدد165           روز              حداقل مصرف روزانه      37تا 45مدت تحويل ساالنه               

  12150-6150  -الف 

  9225-6105 -ب

                           14295 - 2925  -ج

  14295-2905 -د

 تعداد دفعات جايگزين شدن هر ماده اوليه در طول يك دوره را .................... می گويند.-133

                      مواد  دفعات گردش موجودي  -الف

 جودي موادردش مودوره گ -ب

  با صرفه ترين مقدار سفارش -ج

  متوسط موجودي مواد -د

خريد مواد در طی  780000و  1720000شركت توليدی اگر موجودی مواد اول وپايان دوره به ترتيب  در يك-134

 ريال باشد، دفعات گردش موجودی مواد كدام است؟120000برگشت از خريد  3280000دوره 

 5.2 -الف

  2 -ب

                                   3.28  -ج

  4 -د

 فرمول زير را كامل كنيد؟-135

 = ..... ) حداكثر مصرف روزانه * حداكثر مدت تحويل ( 

 با صرف ترين مقدار سفارش -الف

  سفارش حد تجديد   -ب

  با صرفه ترين مقدار سفارش -ج

  حد تجديد -د



  مركز انبارها می باشد؟كدام گزينه از معايب استفاده از انبار مركزی وت-136

  صرفه جويي در تعداد كارمندان -الف

  تسهيل كنترل موجوديها -ب

                  اجناس تاخير احتمالي در تحويل   -ج

  كاهش كاالي ناباب وكم مصرف -د

 نمی باشد؟كدام گزينه از مزايای استفاده از انبار مركزی وتمركز انبارها -137

  انبار كارمندان وكاركنان صرفه جويي در تعداد -الف 

  تسهيل كنترل موجودي ها -ب

  نظارت بهتر امكان -ج

  اجناس  تاخير احتمالي در تحويل  -د

  كدام مورد از وظايف دايره انبار است؟-138

  تهيه وتدارك مواد مورد نياز واحد ها ودواير -الف

  شده بازرسي وكنترل مواد خريداري شده واطمينان از صحت مواد خريداري  -ب

  شدن نگهداري وحفاظت موجوديها ي مواد از حيف وميل وفاسد وضايع   -ج

  صدور برگ موقت سفارش خريد واستعالم از فروشنده -د

 نمی باشد؟ انبار از موارد زير ايجاد كننده كسری واضافات  كدام گزينه-139

  قطعات بزرگ به تكه هاي كوچك تر  تقسيم -الف

  حواله هاي انبارعدم ثبت برخي از قبض ها و -ب

  سوء استفاده هاي افراد وسرقت -ج

                                 . افزايش ميزان توليد  -د

ی مشخص ريال نشان می دهيد در حالی كه بعد از انبار گردان 500000كارت حسابداری انبار موجودی انبار را -140

ه شرايط پيش آمده طرف بستانکار ثبتی كه در دفاتر زده ريال كاال در انبار موجود است . با توجه ب 480000شد كه 

  ، چيست؟خواهد شد 

 20000كسر/ اضافه انبار   -الف

                             20000 كنترل مواد   -ب

 480000كسر واضافه -ج

  20000هزينه انبار  -د

  برای بستن حساب كسر / اضافه انبار از چه حسابی استفاده می شود؟-141

                                         خالصه سود وزيان  -الف

  تراز اختتاميه -ب

  حساب درآمد/ هزينه -ج

  حساب سرمايه -د

  كدام گزينه صحيح است؟-142

  خريداري مي كنندانبارهاي فرعي به صورت مستقل مواد خود را  -الف

  انبارها در موسسات توليدي كاربردي ندارد -ب

  . ارهاي مركزي وانبارهاي فرعي تقسيم مي شونددو دسته انبانبارها به   -ج

  انبارها لزوما بايد در جايي قرار گيرند كه انتقال مواد به كارخانه آسان نباشد تا بتوان در مصرف مواد صرفه جويي كرد -د

  ی موجودی موادكدام حساب بستانکار می شود؟به ازای كسر-143

  كسري يا اضافات انبار -الف

                    موادرل كنت  -ب



  كاالي درجريان ساخت -ج

  خالصه سود وزيان -د

  چه حسابی در دفاتر كارخانه بستانکار می شود؟ هنگام خريد مواد به طور نسيه-144

  كنترل دفاتر كارخانه -الف

  رداختيحساب هاي پ -ب

                     كنترل دفاتر مركزي  -ج

  كنترل مواد -د

تجهيزات كارخانه كه دفاتر اداره مركزی محاسبه می شود در دفاتر كارخانه چگونه شين آالت واستهالك ما-145

  ثبت می شود؟

  ثبتي ندارد -الف

  كنترل سربار بستانكارمي شود -ب

                        .كنترل سربار بدهكار مي شود  -ج

  كنترل دفاتر مركز بدهكار -د

ريال از دايره حسابداری  16000000مبلغ آب وبرق ، سوخت استهالك را به اگر دايره حسابداری صنعتی قبض -146

  مالی دريافت كند، ثبت روزنامه آن در كارخانه به چه صورت خواهد بود؟

                           .  بدهكار16000000كنترل سربار   -الف

  بستانكار16000000كنترل دفاتر كارخانه -ب

  بستانكار 16000000كنترل سر بار -ج

  بدهكار16000000كنترل دفاتر مالي  -د

  بابت ثبت كاالی تکميل شده در دفاتر اداره مركزی چه ثبتی ايجاد خواهد كرد؟-147

  ساخته شده)بس(كاالي  -كاالي در جريان ساخت)بد(  -الف

  كاالي درجريان سااخت )بس( -كاالي ساخته شده )بد( -ب

  ه شده )بس(كنترل دفاترمالي)بد( كاالي ساخت -ج

                     ثبتي ندارد  -د

  منظور از حساب متقابل حساب كنترل دفاتر كارخانه كدام گزينه زير می باشد؟-148

فاتر كارخانه ايجاد مي شود وهرگاه كنترل دفاتر كارخانه بدهكار مي شود اين حساب كنترل دفاتر مالي است كه در د  -الف

                             . سوبالعك حساب بستانكار مي شود 

  حساب كنترل سربار مي باشد وحساب متقابل در كارخانه مي باشد -ب

دوهرگاه اين حساب بددهكار مي شود حساب دفاتر حساب كنترل دفاتر مالي است كه در دفاتر اداره مركزي ايجاد مي شو -ج

  مالي در اداره مركزي بستانكار مي شود وبرعكس

 .ه است كه در دفاتر كارخانه ايجاد مي شودتر كارخانكنترل دفا -د

  هکار می شود؟بددر دفاتر مالی پس از خريد مواد اوليه به صورت نقدچه حسابی -149

                         كنترل دفاتر كارخانه  -الف

  كنترل دفاتر مالي -ب

  كنترل مواد اوليه -ج

  خريد مواد اوليه -د

كدام يك از رويدادها دردفاتر مالی ثبت  رای يك موسسهر مالی ودفاتر كارخانه بدر صورت استفاده از دفات-150

 نمی گردد؟

  فروش محصول -الف

                                    اضافه جذب سربار  -ب



  خريد مواد -ج

 پرداخت دستمزد -د

  می شود؟ هنگام برگشت مواد از خط توليد به انبار در دفاتر كارخانه چه حسابی بدهکار-151

  كاالي در جريان ساخت -الف

  سربار ساخت -ب

  مواد كنترل   -ج

  كنترل دفاتر مركزي -د

گزينه در ارتباط با ثبت رويداد مالی ريال مواد غير مستقيم وارد خط توليد می شود كدام  1500000مقدار -152

  اگانه نگهداری شود(فوق صحيح می باشد؟) هنگامی كه دفتر مركزی جدا از هم ودفاتر هم به صورت جد

  در دفتر كارخانه ثبتي به عمل نمي آيد -الف

                                     . در دفتر اداره مركزي ثبتي به عمل نمي آيد  -ب

  بستانكار 1500000كنترل مواد  -ريال بدهكار1500000فتر كارخانه : حساب كنترل دفتر مركزي در د -ج

  بستانكار 1500000كنترل دفاتر كارخانه  -بدهكار 1500000نترل سربارمدر دفتر مركزي: ك -د

  هنگام فروش كاال به طور نسيه چه حسابی در دفتر كارخانه بدهکار می شود؟-153

  فتنيحساب هاي دريا -الف

  در دفتر كارخانه ثبتي انجام نخواهد شد -ب

  فروش كاال -ج

                       .كنترل دفاتر مركزي  -د

بيمه سهم  250000ريال ، ماليات  2500000در ليست تنظيمی كارخانه كل هزينه حقوق ودستمزد كارخانه ای -154

ابت چه ثبتی در دفاتر اداره مركزی صورت می ريال می باشداز اين ب460000بيمه سهم كارفرما  140000كارگر 

  گيرد؟

 )بس(2500000)بد( دستمزد پرداختي 2500000كنترل دفاتر كارخانه -الف

  )بس(2500000كنترل دفاتر كارخانه  -)ب(2500000كنترل هزينه حقوق دستمزد  -ب 

                  )بس(  2110000دستمزد پرداختي  -)بد(  2110000كنترل دفاتر كارخانه   -ج

  )بس(2110000صندوق  -)بد( 2110000كنترل دفاتر كارخانه  -د

  ..می گويند؟اخت محصول ايجاد شود را .............حقوق كارگران بخش توليد كه به منظور س-155

  دستمزد غير مستقيم -الف

  اضافه كار -ب

                       دستمزد مستقيم  -ج

  مزاياي كار -د

  دستمزدی كه مستقيما به جهت ساخت محصول پرداخت با تعهد می شود،................ می گويند.به -156

  دستمزد غير مستقيم -الف

  مستقيم دستمزد   -ب

  مزد -ج

  دستمزد استحقاقي -د

 كدام يك از هزينه های زيردستمزد غير مستقيم كارخانه نيست؟-157

  دستمزد سرپرستان ومهندسان توليد -الف

  دستمزد تعمير كارانماشين آالت كارخانه -ب

                         دستمزد كارگران خط توليد  -ج

  ر رسيدن مواده كارگران به علت ديدستمزد اوقات تلف شد -د



  دستمزد مستقيم عبارت است از:-158

  دستمزد كارگران وسركارگران وتعميركاران ماشين آالت توليدي -الف

  ني كه مستقيما به ساخت محصول اشتغال دارند .                                  دستمزد كارگرا  -ب

  ارخانه مشغول به كارندحقوق ودستمزد كليه كاركناني كه در ك -ج

  كليه حقوق وفوق العاده هايي كه بابت انجام كار به كارگران كارخانه تعلق مي گيرد -د

وليد وبدون توجه به ساعات كاركرد باشد اصطالحا آن را ............ در صورتی كه مزد كارگر بر اساس تعداد ت-159

 می گويند.

  روزمزد -الف

                             كارمزد  -ب

  نوبت كار -ج

  دستمزد مستقيم -د

  دستمزد كارگران بافنده در يك كارگاه فرش بافی چه دستمزدی است؟-160

         مستقيم                            -الف

  غير مستقيم -ب

  توزيع وفروش -ج

  غير توليدي -د

  دستمزد سرپرستان توليد از كدام هزينه هاست؟-161

  مستقيم -الف

  ينعم -ب

  غير  مستقيم                            -ج

  متغير -د

 كدام مورد از دواير مرتبط حقوق دستمزد نمی باشد؟-162

  ثبت اوقات كار -الف 

  كارگزيني -ب

  حسابداري صنعتي -ج

                                   تداركات  -د

 كدام يك از وظايف زير جزء وظايف كارگزينی نمی باشد؟-163

 استخدام وترفيعات -فال

 آموزش وتهيه آيين نامه هاي استخدامي -ب

 اندازه گيري ومحاسبه اوقات تلف  شده                               -ج

  نقل وانتقاالت واجراي طرح طبقه بندي -د

  بررسی ومحاسبه زمان استاندارد برای ساخت يك محصول از وظايف كدام يك از دواير زير است؟-164

  ره زمان سنجي                      ايد  -الف

  دايره كارگزيني -ب

  دايره حسابداري -ج

  دايره برنامه ريزي توليد -د

  ل كار وساعات شروع وپايان كار آنها توسط ............ نشان داده می شود.حضور هر يك از پرسنل در مح-165

  ليست حقوق دستمزد -الف

      كارت ساعت                      -ب

  دايره كارگزيني -ج



  دايره حسابداري حقوق و دستمزد -د

 كدام گزينه از موارد قابل تعيين در قرار داد كار نمی باشد؟-166

  انجام كارمحل  -الف 

 تاريخ انعقاد قرارداد  -ب

  مبلغ عيدي پايان سال                           -ج

  تعطيالت ومرخصي ها -د

  صلی كدام يك از دواير زير می باشد؟ستور العمل ها در طبقه اتهيه وتدوين ويا اصالح د-167

  ثبت اوقات كار -الف

  دايره زمان سنجي -ب

  دايره كارگزيني                                  -ج

  دايره برنامه ريزي -د

 كدام گزينه از اجزاء وعناصر كلی سيستم حقوق ودستمزد نمی باشد؟-168

                            ختدايره دريافت وپردا  -الف

  دايره ثبت ورودي وخروجي پرسنل -ب

  دايره كارگزيني -ج

  حقوق ودستمزددايره حسابداري و -د

  كار مختلط عبارت است از كاری كه ................. انجام شده باشد؟-169

  شب  22بامداد تا  6كه از  -الف

 در نوبت كار صبح وروز وشب  -ب

 .                        ديگر در روز ر درشب وقسمتقسمتي از كا  -ج

  در صبح وروز وشب -د

 ر طی كرده باشد ويك شب در محل مورد نظر اقامت كرده باشد.........كيلو مت 40اگر شخص برای ماموريت -170

  كيلو متر طي كرده است 50ماموريت به وي تعلق نمي گيرد زيرا كمتر از  -الف

                    ق  مي گيرد .      ماموريت به وي تعل  -ب

  بستگي به نظر كارفرما دارد -ج

  گيرد حق ماموريت كمتري به وي تعلق مي -د

 زمانی كه كاالی در جريان ساخت بدهکار وكنترل حقوق بستانکار شده باشد ،...............شده است.-171

  هزينه حقوق شناسايي -الف

  حقوق پرسنل توليدي پرداخت -ب

 .                  هزينه حقوق به حساب توليد منظور  -ج

  حقوق پرسنل توليدي وغير توليدي پراخت -د

  گزينه وظيفه دايره حسابداری حقوق ودستمزد را بيان می كند؟كدام -172

  تعيين ساعات كار پرسنل و ورود خروج آن ها -الف

  پرداخت دستمزد احتسابي -ب

  وتهيه دستور العمل استخدامتنظيم قرارداد كار با پرسنل  -ج

  تهيه ونظيم ليست حقوق و دستمزد ومحاسبه مبلغ خالص وناخالص حقوق پرداختي به پرسنل .                             -د

كاری را برای مدت موقت با مدت غير قرداد كتبی يا شفاهی كه موجب آن كارگردر قبال دريافت حق السعی -173

  دهد ............... می نامند. موقت برای كارفرما انجام

  توافق -الف

  قرار داد كار  -ب



  كار موقت -ج

  قراداد آموزشي -د

  جمع آوری و گزارش اطالعات مربوط به اوقات كار انجام شده از وظايف كدام دايره هاست؟-174

  زمان سنجي -الف

  برنامه ريزي توليد -ب

  حسابداري بهاي تمام شده -ج

  ات  كاردايره ثبت اوق  -د

 11ريال  است او17000ساعت كار انجام داده است نرخ دستمزد او ساعتی  215ه كارگری در طول بهمن ما-175

  انجام داده است ،مطلوبست محاسبه دستمزد كارگر مربوطه: 6تا  22ساعت از كار عادی خود را بين ساعات 

  1180550 -الف

  3985650  -ب

  663000 -ج

  265200  -د

  چند درصد اضافه كار بر مزد در يافت می كنند؟عه نيز كار می كنند روز های جم كارگرانی كه-176

  %30 -الف

  %35 -ب

   %40  -ج

  %45 -د

  در كارهای سخت و زيان آور ساعات كار نبايد از ..................... در هفته تجاوز كند.-177

  ساعت  36  -الف

  ساعت 44 -ب

  ساعت 48 -ج

 ساعت 30 -د

  هزينه دستمزد اوقات تلف شده صحيح است؟زيربرای تسهيم  ز ثبت هایكدام يك ا-178

  كنترل سربار ساخت بستانكار -حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد بدهكار -الف

  حساب كنترل هزينه حقوق ودستمزد  بستانكار -حساب كنترل سربار ساخت بدهكار   -ب

  ودستمزد بستانكاركنترل هزينه حقوق حساب  -حساب كنترل كاالي در جريان ساخت بدهكار  -ج

  حساب كنترل كاالي در جريان ساخت بستانكار -حساب كنترل كاالي درجريان ساخت بدهكار -د

  طبق قانون كار كار اضافی برای چه نوع كارهايی ممنوع است؟-179

  كارهاي غير توليدي -الف

  كارهاي سخت وزيان آور وشبانه .  -ب

  كارهاي روزانه -ج

  توليدي هايكار -د

 فوق العاده اضافه كاری كه برای كارهای غير توليدی می باشد به چه حسابی بدهکار می شود؟مبلغ -180

  حساب كنترل سربار بدهكار  مي شود  -الف

  حساب كنترل كاالي در جريان ساخت بدهكار مي شود -ب

  كنترل هزينه حقوق دستمزد بستانكار مي گردد -ج

  هكار مي شودي وتوزيع وفروش بدسربار اداري وتشكيالت -د

  حداكثر جمع مدت پرداخت مقرری بيمه بيکاری برای متاهلين چند ماه است؟-181

  ماه  50  -الف



  ماه 36 -ب

  ماه 24 -ج

  ماه 12 -د

  مرخصی استحقاقی كارگران مشاغل سخت وزيان آور چقدر است؟-182

  يكماه -الف

 پنج ماه -ب

  پنج  هفته  -ج

  چهار هفته -د

 كارگران در شبانه روز نبايد از  ..................ساعت تجاوز نمايد.ر ت كاساعا -183

  ساعت6 -الف

  ساعت 8  -ب

  ساعت10 -ج

  ساعت 12 -د

  به موجب قانون كارساعت كار عادی كارگران در روز و هفته چند ساعت است؟-184

  ساعت در  هفته 44ساعت در روز و  8  -الف

  هفته ساعت در 42ساعت در روز و 7 -ب

  ساعت در هفته 40ساعت در روز و 6 -ج

  ساعت در هفته 36ساعت در روز و  8 -د

بيماری وعدم توانايی موقت اشتغال به كار به جای مزد به بيمه شده پرداخت  به وجوهی كه در ايام بارداری-185

  می شود................. می گويند.

              غرامت  دستمزد  -الف

  مستمري -ب

  مقرري بازنشستگي -ج

  حقوق وظيفه -د

  مهلت پراخت ماليات حقوق و دستمزد هر ماه .................... خواهد بود.-186

  روز تنظيم ليست حقوق و دستمزد -الف

  حداقل يك ماه پس از تنظيم ليست -ب

  حداكثر تا پايان ماه  بعد  -ج

  حداكثر يك ماه پس از تنظيم ليست -د

  رای تخصيص هزينه حقوق ودستمزد مستقيم چه حسابی بدهکار خواهد شد؟بدر موسسات توليدی -187

  كنترل حقوق ودستمزد -الف

  كنترل سربار -ب

  كاالي درجريان  ساخت  -ج

  حساب هزينه حقوق -د

  پرداخت بخشی از حقوق قبل از آنکه كاری انجام شود را ................... گويند.-188

  مساعده -الف

                   پيش  پرداخت  -ب

  وام -ج

  هزينه حقوق -د

 نمی باشد؟ كدام گزينه از انواع كسورات قانونی وتوافقی -189



 ماليات حقوق ودستمزد  -الف

  حق بيمه اجتماعي سهم  كارفرما  -ب

  بدهي كارگر به صندوق اجرا -ج

  اقساط وام ضروري -د

  ترتيب عبارت است از: اضافه كاری كارگران بهفوق العاده شب كاری وفوق العاده -190

  %22/5و %40 -الف

  %30و  %35 -ب

  %30و %40 -ج

  %40و    %35  -د

حق بيمه كارگران جمعا معادل................ دستمزد مشمول بيمه است........................ آن به وسيله كارگر -191

  د.و..................بوسيله كارفرما تعيين می شو

 %13 -%7 -%30  -الف

 %20 -%7 - %27 -ب

 %23  -  %7  -  %30  -ج

   %18 -%7 -%25 -د 

 در پايان سال مالی حساب هزينه حقوق دستمزدبا چه حساب بسته می شود؟-192

  خالصه حساب سود و زيان  -الف

  برداشت -ب

  حقوق پرداختي -ج

  تراز اختتاميه -د

  ی شود؟صد اضافه مزد پرداخت ممطابق قانون كار به كار مختلط چند در-193

 %45 -الف

 %25  -ب

 %10  -ج

  %  35  -د

ريال بستانکار ،  300000حساب ذخيره سنوات خدمت  -ريال بدهکار  300000حساب هزينه سنوات خدمت  -194

 اين ثبت به معنای ................... می باشد.

 منظور نمودن  ذخيره سنوات  خدمت  -الف

  پرداخت حق سنوات خدمت -ب

  ارخدمت به سرب انتقال سنوات -ج

  پرداخت باز خريد خدمت -د

هزينه دستمزد ايام مرخصی كارگرانی كه بطور مستقيم در توليد كار می كنند ،در بدهکار كدام حساب ثبت -195

  می شود؟

  دستمزد مستقيم -الف

 ت .كنترل سربار  ساخ  -ب

  كنترل سر بار اداري -ج

 كاالي درجريان ساخت  -د

  بستانکار می شود؟شده عادی در چه حسابی  هزينه دستمزد اوقات تلف-196

 سود وزيان  -الف

 كنترل  حقوق  و دستمزد .  -ب



 هزينه اداري وتشكيالتي  -ج

 كنترل هزينه سربار ساخت  -د

  ليد هر واحد محاسبه می شود؟يك زمان استاندارد كار برای تو  در اين طرح تشويق-197

 . پارچه كاري -الف

 دسته  جمعي  -ب

 صددرصد.  -ج

 سهيم شدن در سود.  -د

  حق بيمه بيکاری چند درصد حقوق دستمزد بوده وتوسط چه كسی پرداخت می شود؟-198

  كارفرما - %7 -الف

  كارگر -%3 -ب

  كارگر - %7 -ج

 كارفرما  -%   3  -د

  ارتباط با قانون كار صحيح است؟در  كدام گزينه-199

 تجاوز نمايد مگر با موافقت كارگر وبالحاظ مواد قانون اضافه كارساعت  8ساعت كار كارگران در شبانه روز نبايد از  -الف

  ساعت مي باشد 36ساعت كار عادي كارهاي سخت وزيان آور در هفته  -ب

  ساعت مس باشد 44مجموع ساعات كارعادي در هفته  -ج

  هرسه مورد صحيح  مي باشد  -د

 از مزايای پرداخت حق بيمه نمی باشد؟ كدام گزينه-200

 % حق بيمه سهم كارفرما پس از  بازنشستگي             20افت دري  -الف

  استفاده از بيمه هاي درماني وحوادث -ب

  دريافت مستمري بازنشستگي -ج

  دريافت مستمري از كارافتادگي يا مرگ -د

  ه  نوبت كاری صبح وشب چند درصد می باشد؟فوق العاد-201

 %15 -الف

  %40 -ب

  % 22.5  -ج

  %10 -د

ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبت كار .................. اضافه بر مزد ساعات كار عادی تعلق  برای هر-202

 می گيرد.

 %10   -الف

  %15 -ب

  %30 -ج

  % 35  -د

 نمی باشد؟ كدام گزينه از شرايط قانونی اضافه كاری -203

 دساعت در روز تجاوز نماي 4ساعات كار اضافي به كارگر نبايد از   -الف

  اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي %40پرداخت  -ب

  ساعت اضافه كارمحسوب  مي شود 6ساعت كار بيش از  -ج

  موافقت كارگر مبني بر انجام كار -د

  و همکاری گروهی از مزايای طرح تشويقی ............... است. ايجاد تعامل-204

  صد درصد -الف



  دسته  جمعي  -ب

  پارچه كاري -ج

  عادي -د

 در مورد ذخيره سنوات كدام گزينه درست نيست؟-205

  از بدهي هاي بلند مدت است -الف

  ماهيت بستانكار مي باشد -ب

  از حساب هاي موقت  است  -ج

  روزمزد حساب مي شود 45با تعليق كار براساس  -د

  هنگام پرداخت پاداش كدام حساب بدهکار می شود؟-206

  هزينه حقوق -الف

  صندوق -ب

  پاداش ذخيره    -ج

  هزينه پاداش -د

  جريمه دير كرد كدام است؟ در صورت تاخير در پرداخت ماليات-207

  % 20  -الف

  %2 -ب

  %25 -ج

  %10  -د

  حداكثر زمان خدمت آزمايشی برای كارگران ماهر كدام است؟-208

  ماه 3  -الف

  ماه  1 -ب

  ماه2 -ج

  ماه4 -د

  خيره كند؟كارگر حداكثر چند روز مرخصی خود را می تواند ذ-209

  20 -الف

  12  -ب

  9 -ج

  7 -د

  ................... می باشد.مرخصی استحقاقی كارگران ساالنه -210

 روز20  -الف

  ماه 1  -ب

  روز 15 -ج

  توافقي است -د

  حقوق ومزايای ناخالص عبارتست از :-211

  حقوق عاي ، حقوق اضافه كاري وپاداش -الف

  كسوراتحقوق عادي ومزايا قبل از كسر    -ب

  حقوق عادي  وحقوق اضافه كاري پس از كسر كسورات -ج

  عادي وحقوق اضافه كاريحقوق  -د

به قسمتی از دستمزد ساعات اضافه كاری كه عالوه بر نرخ ساعات عادی به كارگر پرداخت می شود را چه -212

  می گويند؟



  فوق العاده شب كاري -الف

  فوق العاده اضافه  كاري  -ب

  ه نوبت كاريفوق العاد -ج

  پادش اضافه كاري -د

  جمعی چه مزايايی دارد؟ استفاده از طرح تشويقی پاداش دسته-213

  ايجاد اتفاق وهمكاري گروه -الف

  هزينه هاي سرپرستي واحد توليد را تقليل مي دهد -ب

  كاهش ضايعات توليد -ج

  همه  موارد  -د

ريال  200000تمزد غير مستقيم مشمول بيمه جمعا ريال ودس 600000اگر دستمزد مستقيم مشمول بيمه جمعا -214

  بايد به حساب سازمان تامين اجتماعی طی اظهار نامه بيمه واريز گردد كدام است؟باشد مبلغی كه 

  184000 -الف

  240000  -ب

  180000 -ج

  60000 -د

پيش بينی در ابتدای  ريال می باشد . مطابق 6000000متوسط حقوق پايه ماهانه كارگران توليدی يك كارخانه -215

سط حقوق پايه می باشد . در هنگام تنظيم ليست دستمزد در پايان ماه ماه متو 2دوره مالی پاداش ساالنه معادل 

  هزينه پاداش به كدام حساب وبه چه مبلغی بدهکار می شود؟

  ريال 6000000به حساب كنترل حقوق ودستمزد به مبلغ  -الف

  ريال  1000000مزد  به مبلغ به حساب كنترل حقوق ودست  -ب

 ريال 6000000مبلغ  به حساب كنترل سربار ساخت به -ج

 ريال 1000000به حساب كنترل سربار ساخت به مبلغ  -د

 مهم ترين هدف به كارگيری طرح های تشويقی چيست؟ -216

 افزايش نرخ ساعتي دستمزد در برابر كاهش توليد هر نفر ساعت  -الف

  بل صرفه جويي در هزينه هاي توليدپرداخت پاداش در مقا -ب

  كنترل بيشتر بر هزينه هاي دستمزد با يكنواخت كردن هزينه هر واحد  محصول  -ج

  رسيدن به سطح استاندارد از طريق پرداخت دستمزد بيشتر -د

 ساعات كار اضافی در روز حداكثر ................ ساعت می باشد. -217

  4  -الف

 3  -ب

 6 -ج

 داردمحدوديت ن -د

 وپايان كار روزانه ................... است.مطابق قانون كار شروع  -218

 شب12تا  1  -الف

  صبح 6تا 22 -ب

  24تا  12 -ج

  22صبح  تا    6  -د

  كسورات توافقی عبارتند از:-219

 بدهي به تعاوني -ماليات  -بيمه  -الف

  اجرائيات -مساعده-بدهي به تعاوني -ب



 اقساط وام مسكن -مساعده -اجرائيات   -ج

  اقساط وام  ضروري  -مساعده   -تعاوني بدهي به   -د

مبلغی كه طی قانون وبموجب احکام صادره از سوی مراجع بايد توسط كارفرما از حقوق كارگر كسر شود به -220

  حساب ............... واريز می گردد.

 صندوق اجرا                 -الف

  خزانه دولت -ب

  ن اجتماعيسازمان تامي -ج

  رگرانصندوق رفاه كا -د

  حداقل نرخ دستمزد چگونه تعيين می شود؟-221

  از طريق سازمان تامين اجتماعي -الف

  بموجب قانون  كار  -ب

  براساس توافق بين كارگر وكارفرما -ج

  براساس نرخ تورم -د

سفارشات ی به محصوالت يا هزنه هايی كه مستقيما به ساخت محصول ارتباط ندارد ونمی توان آن را به آسان-222

 معين ارتباط داد كدام است؟

  هزينه هاي  سربار                -الف

  اصوال چنين هزينه هايي وجود ندارد -ب

  هزينه هاي متفرقه هستند -ج

  هزينه هاي نا مشخص ونامعين مي باشند -د

 كدام يك از حساب های زير حساب های مربوط به سربار كارخانه نمی باشد؟-223

 غير مستقيمدستمزد   -الف

  مواد مستقيم -ب

  هزينه اجاره كارخانه -ج

                     االمتياز حق   -د

هزينه هايی كه در طول دوره مالی به صورت واقعی وعينی به مصرف رسيده وبهای آن نقدا پرداخت شده ويا -224

  تعهد گرديده است چه نام دارد؟

  سربار جذب شده -الف

  واقعي سربار   -ب

  ار پيش بيني شدهسرب -ج

  سربار مستقيم وغير مستقيم -د

  شناسايی هزينه ها ی سربار معموال به چه صورت است؟-225

  شناسايي حين تحقق هزينه -الف

  شناسايي بعد از تحقق  هزينه                -ب

  شناسايي ويژه -ج

  اليفو وميانگين -شناسايي از روش هاي فايفو  -د

 نيست؟بينی هزينه های سربار  نه جزء علل پيشكدام گزي -226

  ايجاد زمينه مناسب براي مقايسه -الف

  مشخص نبودن مبلغ واقعي بعضي از هزينه هاي سربار -ب

   شناسايي قبل از تحقق  هزينه  -ج

  اختالف بين مقدار توليد واقعي با توليد برنامه ريزي شده -د



  چيست؟سربار دليل استفاده از نرخ های پيش بينی شده -227

  كارايي را مشخص نمي نمايد -الف

  تسريع در محاسبات قيمت تمام شده محصوالت را فراهم نمي كند  -ب

  باعث تعيين نوسانات منطقي قيمت تمام شده يك واحد محصول نميشود -ج

  ادل  مي سازد.گر متعنوسانات غير منطقي وغير قابل كنترل قيمت تمام شده يك واحد محصول را از يكماه به ماه دي  -د

 در مراحل توليد كدام مورد به حساب كاالی در جريان ساخت انتقال نمی يابد؟-228

  از دستمزد مستقيم كاركنان -الف 

  مواد مصرفي مستقيم -ب

                    دستمزد سرپرستان  -ج

  سربار جذب شده -د

ربار اداری وتشکيالتی وسربار توزيع وفروش جزء سسربار ساخت به حساب ............... منظور می گردد ولی -229

  ................ است وبه حساب ................ انتقال می يابد.

 تراز اختتامي -سربار ساخت -كاالي درجريان ساخت   -الف

  خالصه سود  و زيان  -هزينه هاي دوره مالي    -كاالي در جريان ساخت   -ب

  تراز اختتامي -زينه هاي غير عملياتيه -كاالي در جريان سااخت -ج

  تراز اختتامي -هزينه هاي مالي -خالصه سود وزيان -د

ساعت وساعت كار مستقيم برآورد شده  5000ريال ساعات كار مستقيم واقعی  180000سربار جذب شده -230

  ريال می باشد  نرخ جذب سر بار چند ريال می باشد؟ 4500

  22 -الف

  40  -ب

 50 -ج

  36 -د

 5500)برای هر دو دايره(وكار انجام شده واقعی در دايره توليد راديو 180اگر نرخ سربار محاسبه شده برابر -231

  ساعت باشد  سربار جذب شده هر دايره به ترتيب كدام است؟ 6200ساعت ودايره تلويزيون 

  1116000و تلويزيون  990000راديو    -الف

  990000وتلويزيون 1116000راديو -ب

  110000وتلويزيون  990000اديو ر -ج

  1216000و تلويزيون  1116000راديو  -د

ساعت وساعت كار  3000ريال وساعت كار مستقيم برآورد شده  6000000سربار پيش بينی شركت زرين -232

  ساعت می باشد، سربار جذب شده چند ريال می باشد؟ 2800مستقيم انجام شده 

  ريال  5600000(    -الف

  0600000  -ب

  ريال8400000 -ج

  هيچكدام -د

 3180ساعت ونرخ جذب سربار  5000در كارخانه آرمين ساعات كار مستقيم واقعی در دايره توليدی الف-233

  محاسبه گرديده است، سربار جذب شده اين دايره كدام است؟

                             ريال 15900000  -الف

 ريال15730000 -ب

  

  ريال 8180 -ج



  ريال1820  -د

 اختالف سربار جذب شده وسربار واقعی هر دايره توليدی چه ناميده می شود؟-234

  كسر جذب سربار -الف 

  كسر جذب سربار -ب

                    كسر يا اضافه جذب  سربار  -ج

  سربار پيش بيني شده -د

  بستانکار می شود؟بابت سربار ساخت جذب شده كدام حساب -235

  خام به فروشنده برگشت مواد -الف

  كالي درجريان ساخت -ب

  كاالي ساخته شده -ج

  كنترل  سربار                       -د

  در كدام يك از موارد زير حساب كنترل سربار بدهکار می شود؟-236

  برگشت مواد خام به فروشنده -الف

  ارسال مواد غير مستقيم به خط توليد -ب

 ه انباربرگشت مواد خام از خط توليد ب -ج

  ثبت سربار جذب شده -د

  حساب كسر يا اضافه جذب سربار ،به چه حسابی بسته می شود؟-237

  كاالي ساخته شده -الف

  كاالي درجريان ساخت -ب

  حساب خريد كاال -ج

  قيمت تمام شده كاالي فروش  رفته                   -د

  حساب اضافه يا كسر جذب سربار چه نوع حسابی است؟-238

  اب دائميحس -الف

                        حساب  موقت  -ب

  حساب دارايي -ج

  حساب بدهي -د

  مناسب ترين مبنای محاسبه ی نرخ جذب سربار كدام است؟-239

  ساعات كار  مستقيم                    -الف

  ساعات كار غير مستقيم -ب

  دستمزد مستقيم -ج

  دستمزد غير مستقيم -د

ريال باشد، مانده نهايی  67500و55000ستانکار حساب كنترل سربار ساخت به ترتيب اگر مانده بدهکار وب-240

  ...... می باشد؟اين حساب .................... ونشان دهنده ..................

  ،كسر جذب سربار 12500 -الف

  ،  اضافه جذب  سربار               12500  -ب

  ،كسر جذب سربار 15200 -ج

  ،اضافه جذب سربار  15200 -د

  هنگام جذب سربار كدام حساب بستانکار می شود؟) انتقال به كار در جريان ساخت(-241

  حساب كسر يا اضافه جذب سربار -الف

  اب كنترل سربار  ساخت حس  -ب



  حساب كنترل مواد -ج

  حساب بانك -د

  ربار جذب شده چند ريال است؟ريال می باشد ، س 250000ريال واضافه جذب سربار  4350000سربار واقعی -242

  ريال 4100000 -الف

  ريال              4450000  -ب

  ريال4600000 -ج

  ريال4250000 -د

 نمی باشد؟كدام گزينه صحيح -243

 
  كنترل مواد در زمان خريد بدهكار مي باشد -الف

  كنترل كاالي در جريان ساخت در زمان جذب سربار بدهكار مي باشد -ب

                     . است  ربار در زمان ثبت سر بار واقعي بستانكاركنترل س  -ج

  بدهكار استكنترل كاالي ساخته شده در زمان تكميل  -د

اگر جذب سربار بر اساس ساعت كار انجام شده تعيين شده باشد هرچه ساعات كار مستقيم انجام شده -244

  افزايش يابد انتظار می رود سربار....................

  كمترشود -الف

  بيشتر  شود                   -ب

 نمي توان اظهار كرد -ج

  واقعي تر باشد -د

  شده برچه اساس به حساب كاالی در جريان ساخت انتقال خواهد يافت؟سربار پيش بينی --245

  نرخ جذب  سربار                     -الف

  برآورد مديريت -ب

  تحقق سربار -ج

  جذب سربار اضافه يا كسر -د

  كدام گزينه، از علل پيش بينی وبرآورد سربار می باشد؟-246

  زياد بودن هزينه سربار -الف

  هزينه سرباراصلي بودن  -ب

  اختالف بين مقدار توليد وافعي با توليد برنامه ريزي  شده                     -ج

  كمبودن هزينه سربار -د

  به وسيله ماشين ساخته می شود؟ در موسساتی كه تمام يا قسمتی از محصول-247

  اساسا نرخ جذب سربار محاسبه نمي گردد -الف

 براي كار انجام شده به وسيله ماشين يك نرخ جذب سربار بر اساس ساعت كار ماشين محاسبه  مي گردد                  -ب

  نرخ جذب سذبار اساس ساعت كار مستقيم برآورد شده محاسبه مي گردد -ج

  ذب سربار بر اساس تعداد كاركنان محاسبه مي گرددنرخ ج -د

  اضافه جذب سربار كارخانه يعنی:-248

  مازاد هزينه هاي متغير سربار كارخانه به هزينه هاي ثابت -الف

  مازاد هزينه هاي ثابت سربار كارخانه به هزينه هاي متغير -ب

  .                    هزينه هاي سربار واقعي كمتر هزينه هاي سربار جذب شده  باشد  -ج

  ده باشد هزينه هاي سربار واقعي بيشتر ازهزينه هاي سربارجذب ش -د

  كدام گزينه صحيح می باشد؟-249



  حساب كسر يا اضافات سربار وجود ندارد. -الف

  اگر سربار جذب شده بيشتر از سربار واقعي باشد ، كسر جذب وجود دارد -ب

  ب شده باشد ، اضافه جذب  وجود  دارد .اگر سربار واقعي كمتر سربار جذ  -ج

  اگر سربار واقعي بيشتر از سربار جذب شده باشد ، اضافه جذب وجود دارد. -د

  سربار جذب شده عبارت است از :-250

  مبلغي كه در ابتداي دوره مالي به محصول سرشكن مي شود -الف

  عي جذب توليد مي گرددمبلغي بر اساس هزينه هاي واق -ب

  كه با توجه به نرخ هزينه هاي واقعي ومبناي مناسب به محصول سرشكن مي گردد مبلغي -ج

            مبلغي كه با توجه به نرخ جذب سربار از پيش تعيين شده سربار ومبناي واقعي به محصول سرشكن  مي گردد. -د

  زير بناء می باشد؟ كدام يك از هزينه های زير مبنای تسهيم آن مساحت-251

                          ه  اجارههزين  -الف

  هزينه آب -ب

  تعمير ماشين آالت  -ج

  هزينه بيمه ساختمان -د

  دوايری كه بطور مستقيم در توليد محصوالت دخالت ندارند ولی می توانند مركز هزينه باشند ............-252

  دايره توليدي -الف

  دايره مونتاژ -ب

  دايره خدماتي -ج

 .  وجود ندارد كه دايره اي در توليد دخالت مستقيم نداشت باشد ومركز هزينه  باشدچنين چيزي   -د

قسمتی از يك واحد توليدی كه در آنجا برای توليد محصول يا ارائه خدمات هزينه هايی به مصرف می رسند -253

  چه نام دارد؟

  دايره توليدي -الف

  دايره خدماتي -ب

      مركز  هزينه                      -ج

  كارگاه -د

  مشخص نمودن سهم هر دايره را در ايجاد هزينه سربار را چه می گويند؟-254

  جذب سربار -الف

  تفكيك سربار -ب

  سربار تسهيم   -ج

  مبناي سربار -د

  چه گويند؟ سرشکن كردن هزينه  های دواير خدماتی به دواير توليدی بر اساس مبنای مناسب را-255

  تسهيم اوليه -الف

                      ثانويه  سهيمت  -ب

  تسهيم يكطرفه -ج

  تسهيم مستقيم -د

  كدام مبنا جهت تسهيم هزينه اجاره مناسب تر است؟-256

  ساعات كار ماشين آالت -الف

  مساحت  زير بنا                         -ب

  تعداد كاركنان -ج

  توليدتعداد  -د



  ن اجتماعی كارگران) سهم كارفرما( صحيح است؟كدام گزينه برای تسهيم هزينه بيمه تامي-257

  ساعات كار ماشين آالت -الف

                          كاركنان تعداد   -ب

  حقوق كاركنان -ج

  تعداد توليد -د

  در تسهيم ثانويه:-258

  تسهيم مي شود 1به دواير توليدي  2هزينه دواير توليدي  -الف

  ماتي تسهيم مي شودهزينه دواير خدماتي به دواير خد -ب

  هزينه دواير توليدي به دواير خدماتي تسهيم مي شود -ج

  مي شود هزينه دواير خدماتي به دواير توليدي تسهيم   -د

  كدام دايره خدماتی در تسهيم اولويت دارد؟ در روش تسهيم يك طرفه-259

  از دواير خدماتي ديگر عرضه داشته باشددايره اي كه كمتر  -الف

              . باشد  اي كه كمتر از دواير خدماتي ديگر سرويس دريافت داشته دايره  -ب

  دايره اي كه هزينه هاي آن بيشتر از دواير خدماتي ديگر باشد -ج

  دايره اي كه هزينه هاي آن كمتر از دواير خدماتي ديگر باشد. -د

 روش های زيرجزء روش های تسهيم ثانويه نيست؟كدام يك از -260

  مستقيم روش -الف

  روش يكطرفه -ب

  روش دو طرفه -ج

  روش اوليه                        -د

 1500(1ريال می باشد اگر ماشين آالت دايره توليدی) 3000000هزينه استهالك ماشين آالت توليدی شركتی -261

الك ماشين ( از هزينه های استه2ر كرده باشد سهم دايره توليدی )ساعت كا 3500( 2ساعت ودايره توليدی )

  آالت چقدر است؟ 

  900000 -الف

  3000000 -ب

  1400000 -ج

  2100000  -د

ريال می باشد . با توجه به برآوردهای صورت  2500000در كارخانه توليدی مهتاب هزينه حرارت مركزی -262

حرارت مركزی ( هزينه 2متراست ،سهم دايره ) 25( 3متر ودايره ) 35 (2متر دايره ) 40( 1گرفته مساحت دايره) 

  چقدر است؟

  875000  -الف

  1000000 -ب

  625000 -ج

  250000 -د

سهم دايره  %20ريال می باشد با توجه به برآوردهای فنی سهم دايره الف 1800000هزينه حرارت مركزی -263

ه شده پس تسهيم هزينه چه مبلغی از هزينه حرارت مركزی بتعيين  %10وسهم دايره د %30وسهم دايره ج  %40ب

  دايره ج تعلق دارد؟

  ريال720000 -الف

  ريال  540000  -ب



  ريال360000 -ج

  ريال180000 -د

ريال می باشد با توجه به اينکه هزينه ی استهالك  2500000هزينه استهالك ماشين آالت توليدی شركت نور -264

ساعت ودايره توليدی  3750ماشين آالت تسهيم می گردد وماشين آالت دايره توليدی يك بر اساس ساعت كار 

از هزينه استهالك را  3ساعت كاركرده است سهم دايره توليدی  3750سااعت ودايره توليدی سه  4500دو 

  محاسبه نماييد؟

  625000 -الف

  750000 -ب

                              781250  -ج

  13750000 -د

 باشد؟نمی  كدام گزينه زير از روش های تعيين نرخ جذب سربار -265

 
  ساعات كار مستقيم -الف

  ساعات كار ماشين آالت -ب

  مقدار محصول توليد شده -ج

  ارزش محصوالت  توليد  شده                      -د

ساعت ساعات كار مستقيم  5000ساعات كار مستقيم واقعی 500000اگر سربار ساخت برآورد شده  شده -266

  جهت تعيين نرخ جذب سر بار كدام است؟ ريال باشد، مبنای مناسب 4000برآورد شده 

  تعداد توليد محصول -الف

  مواد مستقيم -ب

  ساعات كار  مستقيم  -ج

  مواد غير مستقيم -د

267-AAكدام يك از موارد زير فرمول محاسبه نرخ سربار می باشد؟  

  يم بر ساعات كار مستقيم واقعيسربار واقعي تقس -الف

  عات كار مستقيم پيش بيني شدهسربار ساخت واقعي تقسيم برسا -ب

  سربار ساخت پيش بيني شده تقسيم بر ساعات كار مستقيم پيش بيني  شده  -ج

  سربار ساخت برآورد شده تقسيم بر ساعات كار واقعي -د

  ك رابطه .........................برای تسهيم هزينه سرباربراساس مبنای مناسب بايد ي-268

  ه ودايره خددماتي باشد.مستقيم در ايجاد هزين -الف

  منطقي بين هزينه ومبنا ي تسهيم به دايره مورد نظر  باشد                    -ب

  غير مستقيم در ايجاد هزينه و دايره  توليدي باشد -ج

  ودايره خدماتي باشدغير مستقيم وبسيار در ايجاد هزينه  -د

ريال می باشد،  300000دستمزد مستقيم واقعی دستمزد مستقيم است.  %80نرخ جذب سربار كارخانه ای -269

  ثبت سربار برآوردی در دفتر روزنامه كدام است؟

  كنترل  سربار  )بس (  -كاالي درجريان ساخت)بد(    -الف

  )بس(كنترل سربار جذب شده -كاالي در جريان ساخت)بد(  -ب

  كنترل سربار جذب شده )بس( -كنترل سربار)بد( -ج

  كنترل سربار)بس( -ذب شده )بد( كنترل سربار ج -د

  روش های اصلی هزينه يابی را نشان می دهد؟ كدام گزينه-270

              مرحله اي هزينه يابي سفارش كار و هزينه يابي   -الف



  هزينه يابي مرحله اي وهزينه يابي توليد -ب

  هزينه يابي سفارش كار وهزينه يابي مراحل توليد -ج

  كار وهزينه يابي مشترك هزينه يابي سفارش -د

  روش هزينه يابی سفارش كار جهت كدام صنايع مناسب تر می باشد؟-271

                    .  پيمانكاري صنايع كشتي سازي ، هواپيما ، تعمير كارگاه هاوصنايع   -الف

  صنايع پيمانكاري، بيمارستان ها ، نوشابه سازي ورنگ سازي -ب

  چوب والستيك صنايع توليد قند، فوالد، -ج

  كليه صنايع مي توانند از روش هاي هزينه يابي سفارش كار استفاده كنند. -د

 گزينه زير صحيح نيست؟ كدام-272

 كارت هاي سفارش بر اساس برگ هاي درخواست مواد وكارت هاي ساعت اوقات كار تكميل مي شود -الف

  ار مي باشد.كارت هزينه سفارش  شامل اطالعات مواد مصرفي ، دستمزد وسرب -ب

                        مي شود.  كارت هاي سفارش بر اساس برگ هاي قبض انبار وكارت هاي ساعات اوقات كار تكميل  -ج

  به ازاي هر سفارش اخذ شده كارت سفارش تهيه مي شود -د

وش بهای تمام شده سفارش است فر %40ريال  سود ناويژه سفارش  10000بهای تمام شده يك سفارش -273

  خالص چه مبلغی است؟

  4000 -الف

  6000 -ب

  10000 -ج

                            14000  -د

 561كارگاه توليدی سينا از روش هزينه يابی سفارش كار استفاده می كند اطالعات مربوط به سفارش شماره -274

 بشرح زير است

ريال  4000ساعت به نرخ ساعتی 200تقيم دستمزد مس -ريال 3000كيلو به نرخ هر كيلو  450مواد مصرف شده 

هزينه تبديل وهزينه  %20هزينه های اداری وتشکيالتی بهای اوليه جذب می شود  %80سربار ساخت بر مبنای 

 ريال می باشد. 6000000بهای كارخانه وفروش  %30توزيع وفروش 

 .مطلوب است : تهيه كارت هزينه سفارش وتعيين سود وزيان ويژه سفارش

  سود174000 -الف

                              465000  -ب

  سود180000 -ج

  زيان180000 -د

  ام يك از صنايع زير از هزينه يابی مرحله ای برای تعيين قيمت تمام شده استفاده می نمايد؟كد-275

 صنايع كشتي سازي -الف

  كارگاه توليد مبلمان ودكوراسيون -ب

               تلويزيون صنايع توليد   -ج

  تعميرگاه اتومبيل -د

ترتيب است كه مقداری از آناناس های خريداری شده در يك شركت توليد كمپوت محصول توليد شده بدين -276

به منظور تهيه ی آب آناناس به قسمت آبميوه ومقدار ديگر اين ميوه جهت توليد كمپوت به قسمت برش فرستاده 

اناس وقطعات آن به بخش بسته بندی ارسال می شود در اين شركت می شودودر نهايت برای توليد كمپوت  آب ان

  به چه صورت است؟ جريان گردش محصول

  متوالي -الف



  موازي -ب

                         انتخابي  -ج

  مورب -د

زمانی كه ساخت محصول دو دايره موازی آغاز ودر مرحله آخر به صورت يك كاالی ساخته شده با يکديگر -277

  وتركيب می شوند..................ادغام 

  ته استجريان گردش متوالي محصول صورت پذيرف -الف

  جريان گردش انتخابي محصول صورت پذيرفته است -ب

                             .جريان گردش موازي محصول صورت پذيرفته است  -ج

  جريان گردش متواتر محصول صورت پذيرفته است -د

 ؟نمی باشد صحيح زير كدام گزينه -278

استفاده مي نمايند در كنار توليد، محصوالت فرعي وجانبي نيز معموال در موسساتي كه از روش هزينه يابي مرحله اي  -الف

  توليد مي گردد.

  معموال در روش هزينه يابي سفارش كاربه  هر سفارش يك شماره اختصاص مي دهند -ب

  فارش در واقع يك مركز هزينه محسوب مي شوددر روش هزينه يابي سفارش كار هر س -ج

  هزينه يابي مرحله اي كار استفاده  مي شود .                      در صنايع كشتي سازي از سيستم   -د

 كدام گزينه از انواع جريان گردش محصول در موسسات توليدی نمی باشد؟-279

  متوالي  -الف 

                              متواتر  -ب

  موازي -ج

  انتخابي -د

 لحاظ مواد كدام گزينه می باشد؟با توجه به اطالعات زير معادل آحاد تکميل شده از -280

، كه از 4000واحد، تعداد كاالي در جريان ساخت 6000واحد، تعداد كاالي تكميل شده  10000تعداد كاال ي اقدام به توليد 

 مي باشد.تكميل  %50واز نظر هزينه هاي تبديل  %20نظر مواد

  6000 -الف

  10000 -ب

                             6800  -ج

  9200 -د

ريال  1400ساعت هر ساعت100ريال ودستمزد برای  190000اگر مواد مصرفی مرحله اول شركت توليد نور -281

به اينکه  دستمزد مستقيم باشد ،هزينه يك واحد برای سربار با توجه %75پرداخت شده باشد سربار توليد معادل 

  واحد باشد چند ريال است؟ 1300معادل آحادآن 

  89 -الف

  98 -ب

  146 -ج

                          81  -د

قيمت تمام شده توليد وهزينه مواد مصرفی ودستمزد وسربار يك واحد كاال در كدام بخش از گزارش هزينه -282

  توليد ارائه می شود؟

                          دايره حساب بخش هزينه هاي منظور شده به   -الف

  جدول مقداري توليد -ب

  ص هزينه هاي دايرهبخش تخصي -ج

  هيچكدام -د



 با توجه به اطالعات داده شده هزينه يك واحد كاال كدام است؟-283

اخت كاالی در جريان س -عدد 8000كاالی تکميل شده وانتقال به مرحله بعد  - -عدد 10000كاالی اقدام به توليد "

تکميل  %20واز لحاظ سربار  %50دستمزد تکميل واز لحاظ  %100كاالی در جريان ساخت از لحاظ مواد  -عدد 2000

 "ريال 420000سربار  -ريال 450000دستمزدپرداختی  -ريال 655000مواد مصرفی  -

  ريال755 -الف

  ريال655 -ب

                         ريال  165.5  -ج

  ريال6.190 -د

 گزينه خواهد بود؟ا توجه به اطالعات زير معادل آحاد تکميل شده از لحاظ سربار كدام ب-284

عدد تعداد كاالی درجريان ساخت  20000تعداد كاالی تکميل شده  -عدد 25000تعداد كالی اقدام شده به توليد 

 عدد 1000ضايعات  -عدد 4000

 تکميل می باشد%75وسربار  %20ستمزد تکميل واز لحاظ د %100كاالی در جريان ساختاز لحاظ مواد 

  20000 -الف 

  25000 -ب

  24000 -ج

                      23000  -د

 نمی باشد؟ ضايعات كدام گزينه از انواع -285

  ضايعات عادي -الف

  ضايعات غير عادي -ب

                   جبران  ضايعات غير قابل  -ج

 ضايعات عادي و غير عادي -د

واحد نيز در طی مراحل توليد به  20واحد آن تکميل شده و 400واحد كه  500های اقدام به توليد تعداد واحد--286

  عنوان ضايعات كنار گذاشته شد ،تعداد واحدهای در جريان ساخت پايان دوره كدام است؟

  100 -الف

  600 -ب

                            80  -ج

  420 -د

 نمی باشد؟مد موسسات كدام گزينه از شروط شناسايی درآ-287

 
 باشد گيري اندازه قابل درآمد -الف

 باشد پذيرفته صورت اي معامله -ب

 باشد افتاده اتفاق مالي رويداد -ج

 باشد  وجه خدمات دريافت شده  -د

افزايش دربهای تمام شده كاالی فروش رفته به ترتيب باعث  -كاهش در موجودی كاالی آخر دوره -288

 سود می شود................... در 

 كاهش  -  كاهش  -الف

 افزايش -كاهش  -ب

 كاهش -افزايش  -ج

 افزايش -افزايش  -د



اين كارخانه جزو كدام يك از موسسات ذيل  كارخانه اتصاالت پی وی سی با سرمايه آقای وحيدی ايجاد شده-289

 می باشند؟

 خصوصي-خدماتي -الف

 تعاوني-بازرگاني -ب

 دولتي-توليدي  -ج

 خصوصي  -  توليدي -د

 زير محسوب می شوند؟بنکداران )عمده فروشان( جزو كدام يك از موسسات -290

 خدماتي -الف

 توليدي -ب

 بازرگاني  -ج

 دولتي -د

 كد مناسب حساب هزينه تعميرات كدام گزينه است ؟-291

 100 -الف

 200 -ب

 300 -ج

              500  -د

 از كدام اصل تبعيت  می كند؟ "طی دوره مالیشناسايی استهالك دارايی ثابت به شکل معقول و منظم در "-292

 اي تمام شدهاصل به -الف

 اصل تطابق هزينه با  در  امد  -ب

 اصل اهميت -ج

 اصل رويداد مالي -د

 ايجاد روشهای كنترل هزينه و ارزيابی موجودی هااز وظايف كدام يك از شاخه های حسابداری است ؟-293

 حسابداري مالي -الف

 حسابداري دولتي -ب

 حسابداري بهاي تمام  شده  -ج

 حسابرسي -د

 گزينه، در ارتباط با موسسات توليدی صحيح است ؟كدام -294

 اين موسسات به اراِئه خدمات مي پردازند . -الف

 اين موسسات كاالي مصرفي توليد مي نمايند . -ب

 اين موسسات به خريد و فروش مواد خام و كاالي ساخته شده مبادرت مي ورزند . -ج

 اده از نيروي انساني و ماشين آالت توليد  مي نمايند .موسسات كاالي مصرفي و با دوام را ،با استف اين  -د

 مهمترين كاربرد حسابداری بهای تمام شده در موسسات توليدی كدام است ؟-295

 محاسبه هزينه سفارش يا فروش يك تن كاالي خريداري شده يا فروش رفته -الف

 ش آموز براي گذراندن يك واحد درسيمحاسبه هزينه آموزش يك دان -ب

 به بهاي تمام شده محصوالت ساخته شده در موسسات  توليديمحاس  -ج

 محاسبه هزينه حمل و نقل يك تن بار در موسسات توليدي -د

 ؟ نمی باشدجزء حسابهای توليد  كدام گزينه-296

 مواد مصرفي -الف

 سپرده حسن انجام كار  -ب

 دستمزد مستقيم -ج



 تسربار ساخ -د

 موجودی مواد در پايان دوره است ؟مانده كدام حسابها نشان دهنده -297

 حساب كنترل  مواد  -الف

 حساب كاالي در جريان ساخت -ب

 حساب كاالي ساخته شده -ج

 حساب كاالي فروش رفته -د

 دستمزد مستقيم عبارت است از:-298

 دستمزد كارگران ، سركارگران و تعميركاران ماشين آالت توليدي -الف

 ساخت محصول اشتغال  دارند .دستمزد كارگراني كه مستقيما به   -ب

 حقوق و دستمزد كليه كاركناني كه در كارخانه مشغول به كار هستند -ج

 كليه حقوق و فوق العاده هايي كه بابت انجام كار به كارگران كارخانه تعلق مي گيرد -د

 ی است ؟دستمزد پرداختی به كارگران انبار موادجزء كدام دسته بند-299

 هزينه هاي اداري -الف

 دستمزد مستقيم -ب

 دستمزد غير  مستقيم  -ج

 هزينه هاي فروش -د

 افتتاح می شود ؟ در يك موسسه توليدی » حساب كار در جريان ساخت « در كدام مرحله از چرخه عمليات-300

 خريد مواد اوليه -الف

 توليد  -ب

 انبارداري -ج

 فروش -د

 ار می شود ؟خت تکميل شود كدام حساب بستانکزمانی كه كاالی در جريان سا-301

 حساب فروش -الف

 حساب كاالي در جريان  ساخت  -ب

 حساب كاالي ساخته شده -ج

 بهاي تمام شده كاالي فروش رفته -د

بعد از فروش كاالی ساخته شده بهای تمام شده كاالی فروش رفته از حساب موجودی كاال به كدام حساب -302

 منتقل می شود ؟

 الي ساخته شدهكا -الف

 ان ساختكاالي در جري -ب

 كاالي فروش  رفته  -ج

 خالصه حساب سود و زيان -د

 در زمان مصرف مواد غير مستقيم چه حسابی بستانکار می شود؟-303

                                 مواد  كنترل  -الف

 كنترل كاالي درجريان ساخت -ب

 كنترل سربار ساخت -ج

 مواد غير مستقيم -د

 دام گزينه صحيح می باشد؟ك-304

 ارسال مواد به خط توليد در حساب مواد بدهكار مي باشد -الف

 ارسال مواد به خط توليد به بدهكار حساب كاالي ساخته شده منظور مي شود. -ب



 . ارسال مواد به خط توليد به بدهكار حساب كاالي درجريان ساخت منظور ميشود  -ج

 منظور مي شودستانكار حساب سربار ارسال مواد به خط توليد به ب -د

 در ثبت مواد برگشتی به انبار كدام حساب بستانکار می شود؟-305

 اصالح مواد -الف

                              ساخت كاالي در جريان   -ب

 كاالي ساخته شده -ج

 كنترل مواد -د

می باشد اعمال روش ارزيابی  هرگاه بين مواد برگشتی به فروشنده و مبلغ ثبت شده در حساب كه ناشی از-306

 اختالف وجود داشته باشد اين اختالف در كدام حساب ثبت می گردد؟

 كاالي در جريان ساخت -الف

                                    مواد حساب اصالح   -ب

 كنترل مواد -ج

 كاالي ساخته شده -د

 كدام گزينه در مورد بستن حساب اصالح مواد درست است؟-307

 اد به حساب كاالي ساخته شده انتقال داده شده و بسته مي شودمانده حساب اصالح مو -الف

 مانده حساب اصالح مواد به حساب كاالي رد جريان ساخت انتقال داده شده و بسته مي شود -ب

 م مي گرددمانده حساب اصالح مواد به تناسب به بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و موجودي مواد پايان دوره تسهي  -ج

.                                

 مانده حساب اصالح مواد به حساب خالصه سود و زيان بسته مي شود -د

 در ثبت مربوط به بستن حساب پيش بينی هزينه های تهيه مواد كدام حساب بستانکار می شود؟-308

 پيش بيني هزينه تهيه مواد -الف

 كنترل مواد -ب

 كاالي درجريان ساخت -ج

                               .مواد كنترل هزينه تهيه   -د

برگشت مواد با كدام نرخ  fifoهرگاه مقداری از مواد خريداری شده به فروشنده برگشت داده شود در روش -309

در ستون صادره محاسبه می شود و اختالف بين مبلغ دريافتی از فروشنده و مبلغ كسر شده از حساب مواد ،در 

 منظور می گردد؟كدام حساب 

 به نرخ نوبت صدور مواد از قديمي ترين موجودي و اختالف در حساب اصالح مواد بدهكار يا بستانكار مي گردد  -الف

 به نرخ نوبت مواد و اختالف در حساب كنترل كاالي در جريان ساخت بدهكار يا بستانكار مي گردد. -ب         .

 بدهكار يا بستانكار مي گردد.اصالح مواد  به نرخ صدور مواد و اختالف در حساب -ج

 به نرخي كه از فروشنده خريداري گرديد و اختالف در حساب اصالح مواد بدهكار يا بستانكار مي گردد. -د

تفاوت مبلغ بهای معامالتی برگشت از خريد مواد و ثبت آن به يکی از روش های متداول در كارت حساب -310

 د؟مواد ،به چه حسابی منظور می گرد

 كسري و اضافات انبار -الف

 تعديل هزينه هاي تهيه مواد -ب

                            .اصالح مواد  -ج

 كنترل مواد -د

 حساب اصالح مواد چه موقع در دفاتر ثبت می شود؟-311

 برگشت مواد از توليد به انبار به دليل عدم كيفيت -الف

 باشد.  Lifoروش ارزيابي كاال -ب



د برگشتي به فروشنده و مبلغ ثبت شده در حساب كه ناشي از اعمال ارزيابي كاال مي باشد اختالف مبلغ مواهرگاه بين   -ج

                             . باشد  وجود داشته

 باشد fifoاز روش ارزيابي كاال  -د

ر خواهد ی نزديکتدرمبنای قيمت تمام شده با اعمال كدام روشارزش كاالی موجود در انبار به قيمت جايگزين-312

 بود؟

 شناسايي ويژه -الف

 fifo  -ب

 ميانگين -ج

 Lifo -د

 كدام روش ارزيابی مناسب است، هنگامی كه نرخ مواد در بازار نوسان شديد داشته باشد؟--313

 ميانگين  -الف

 lifo -ب

 تفكيك خريد -ج

 fifo -د

 توليد نمی باشد؟كدام گزينه از روش های ارسالی مواد به خط -314

 fifo -الف

 Lifo  -ب

 متناوب -ج

 ميانگين -د

وميانگين محاسبه كنيم ،عدد حاصل   Fifo  ،Lifoروش  3در شرايط تورمی اگر موجودی پايان دوره را به -315

 در كدام روش بيشتر خواهد بود؟

                      ساده  ميانگين  -الف

 Fifo -ب

 Lifo -ج

 ميانگين موزون -د

 شود؟ در چه زمانی قبض انبار تهيه می-316

                             وارده تحويل گرفتن مواد   -الف

 ارسال تقاضاي خريد كاال به اداره خريد -ب

 تهيه گزارش مواد كم مصرف -ج

 قرار دادن مواد و كاال در جاي مناسب -د

كور ذدايره همکاری می كنندكدام يك از موارد زير جزء دايره های م4در موسسات بزرگ برای تهيه مواد -317

 نمی باشد؟

 توليد  -الف

 كنترل كيفيت -ب

 حسابداري مواد -ج

 خريد -د

كدام يك از واحدهای زير وظيفه نگهداری و حفاظت موجودی های مواد از حيف و ميل ،فاسد و ضايع شدن -318

 را به عهده دارد؟

 نگهداري -الف



 حسابداري -ب

 انبار  -ج

 حمل و نقل -د

 ؟نمی باشدل كننده مواد ركدام يك از موارد زيرجزء دواير كنت-319

 كارگزيني  -الف

 دايره خريد -ب

 دايره انبارها -ج

 دايره كنترل كيفيت و بازرسي -د

استعالم بها از فروشندگان و صدور برگ سفارش موقت خريد و انتخاب مناسب ترين فروشنده از وظايف -320

 كدام دايره در ارتباط با تهيه و خريد مواد است؟

 خريد دايره   -الف

 ايره انبارد -ب

 دايره حسابداري مواد -ج

 دايره كنترل كيفيت و بازرسي -د

 است.----------مجوز انباردار برای صدور كاال يا مواد-321

                                حواله انبار  -الف

 سفارش خريد -ب

 قبض انبار -ج

 كارت مواد -د

 كدام مورد مجوز خروج كاال از انبار می باشد؟-322

 اله انبارحو  -الف

 قبض انبار -ب

 كارت مواد -ج

 سفارش جديد -د

 انباردار در مقابل دريافت حواله انبار چه اقدامی می كند؟-323

 مواد را تحويل گرفته و وارد انبار مي كند -الف

 گزارش انبارگرداني تهيه مي كند -ب

                          . اقدام به صدور مواد و تحويل به متقاضي مي كند  -ج

 گزارشي از مواد كم مصرف تهيه مي كند -د

 كدام يك از موارد زير جزء وظايف دايره خريد می باشد؟-324

 صدور برگ موقت سفارش خريد-بررسي قيمت هاي پيشنهاد شده و انتخاب بهترين ها -الف

 پرداخت وجه خريد-بررسي قيمتهاي پيشنهاد شده و انتخاب بهترين ها -ب

 خريد وجه پرداخت-خريد سفارش موقت برگ صدور-ها بهترين انتخاب و سده دپيشنها يها قيمت بررسي  -ج

 پرداخت وجه خريد-صدور برگ موقت سفارش خريد -د     .

عدد 150روز در شركت توليدی جهان باشد و حداكثر مصرف روزانه مواد 45اگر حداكثر مدت تحويل سفارش-325

 باشد ،حد تجديد سفارش چند واحد خواهد بود؟

 11250 -لفا

 4500 -ب

                               6750  -ج

 5625 -د



كيلو و موجودی مواد  100000كيلو موجودی مواد در ابتدای دوره 540000مصرف يك سال مواد در موسسه ای-326

 كيلو است،دوره گردش موجودی مواد چند روز است؟80000در پايان دوره

                      60  -الف

 54 -ب

 45 -ج

 30 -د

عدد باشد 45روز و حداكثر مصرف روزانه مواد  40-50اگر مدت وصول مواد در شركت توليدی آرش بين -327

 ،حد تجديد سفارش چند واحد خواهد بود؟

                            2250  -الف

 11250 -ب

 50 -ج

 45 -د

و حداكثر 60زانه بين حداقل روز به انبار می رسد و مصرف رو 12-20توليدی مواد اوليه بيندر يك كارخانه -328

 كيلو متغير است حداقل موجودی مواد چه مقدار است؟80

                               830  -الف

 720 -ب

 1120 -ج

 1600 -د

 .با توجه به داده های زير دفعات گردش موجودی مواد را به دست آوريد-329

 500000موجودي اول دوره مواد2000000مصرف مواد طي دوره 

 300000وجودي پايان دوره مواد م

 4 -الف

 5  -ب

 67/6 -ج

 5/2 -د

مقدار موادی كه به منظور به حداقل رساندن هزينه های ساالنه مربوط به موجودی ها سفارش داده می شود، -330

 چه نام دارد؟

 حدتجديد سفارش -الف

 مواد حداكثر موجودي -ب

 باصرفه ترين مقدار سفارش                      -ج

 حداقل موجودي مواد -د

 نمی باشد؟كدام گزينه از عوامل موثر در تکميل و ارسال برگ درخواست سفارش -331

 حدتجديد سفارش مواد -الف

 باصرفه ترين مقدار سفارش -ب

 حداقل موجودي -ج

 باصرفه ترين بهاي تبديل  .                             -د

 حداقل موجودی مواد ،به كدام عامل بستگی دارد؟-332

 حداكثر مصرف روزانه -الف

 حداكثر مدت تحويل مواد -ب

 حداقل مدت تحويل مواد -ج



 متوسط مصرف روزانه مواد.                          -د

 روز باشد، زمان متوسط وصول كدام است؟ 26تا18د در روز و مدت آن واح 160تا  80گر مصرف مواد بين -333

 8 -الف

                               22  -ب

 44 -ج

 80 -د

عدد باشد  35روز و حداكثر مصرف روزانه مواد  30-40اگر مدت وصول مواد در شركت توليدی آرش بين -334

 ،حد تجديد سفارش چند واحد خواهد بود؟

 700 -الف

 40 -ب

 350 -ج

                               1400  -د

 هزينه نگهداری به چه عواملی بستگی دارد؟-335

 ارداري ،بيمههزينه انب -الف

 هزينه بيمه ،حمل و نقل در داخل انبار -ب

 انبارداري  ، بيمه ، حمل و نقل در داخل انبار                   -ج

 هزينه تاخير در تحويل مواد -د

 می گويند. --------عات جايگزين شدن هر ماده اوليه در طول يك دوره را ،تعداد دف-336

                 دفعات گردش موجودي مواد .      -الف

 دوره گردش موجودي مواد -ب

 باصرفه ترين مقدار سفارش -ج

 متوسط موجودي مواد -د

 نمی شود؟كداميك از موارد زير جز مزد ثابت ويا مزد مبنا محسوب -337

 حق مسكن -الف

 خواربار -ب

 حق اوالد -ج

 اضافه  كاري                        -د

 ميکنند چند در صد اضافه بر مزد دريافت می كنند ؟كارگرانی كه روزهای جمعه نيز كار -338

 %30 -الف

 %35 -ب

          %                    40  -ج

 %45 -د

 در كارهای سخت و زيان اور ساعت كار نبايد از ....... در هفته تجاوز كند .-339

 ساعت                                    36  -الف

 ساعت 44 -ب

 ساعت 48 -ج

 اعتس 30 -د

 طبق قانون كاركار اضافی برای چه نوع كارهايی ممنوع است ؟-340

 كارهاي غير توليدي -الف

 اي سخت و زيان  اور  و  شبانه                 كاره  -ب



 كارهاي روزانه -ج

 كارهاي توليدي -د

 مرخصی استحقاقی كارگران مشاغل سخت و زيان آورچقدر است ؟-341

 يكماه -الف

 پنج ماه -ب

 فته                           پنج  ه  -ج

 چهارهفته -د

 اعت تجاوز كند .از ...... س نبايدساعت كار كارگران در شبانه روز -342

 ساعت 6 -الف

 ساعت                        8  -ب

 ساعت 10 -ج

 ساعت 12 -د

بيمه شده پرداخت به وجوهی كه در ايام بارداری بيماری و عدم توانايی موقت اشتغال به كار به جای مزد به -343

 ميشود .... می گويند.

 غرامت  دستمزد                     -الف

 مستمري -ب

 مقرري بازنشستگي -ج

 حقوق وظيفه -د

 مهلت پرداخت ماليات حقوق و دستمزد ....... خواهد بود.-344

 روز تنظيم ليست حقوق و دستمزد -الف

 حداقل يكماه پس از تنظيم -ب

 پايان تيرماه سال بعد -ج

                   حداكثر يكماه پس از تنظيم  ليست     -د

 دستمزد اوقات تلف شده كارگران قسمت فروش به كدام حساب ميرود؟-345

 هزينه اوقات تلف شده -الف

 سربار  فروش                               -ب

 سربار ساخت -ج

 كاالي در جريان ساخت -د

حسابی بدهکار حقوق ودستمزد مستقيم به حساب توليد چه در موسسات توليدی برای تخصيص هزينه -346

 خواهد شد ؟

 كنترل حقوق ودستمزد -الف

 كنترل سربار -ب

 كاالي در جريان  ساخت                                    -ج

 حساب هزينه حقوق -د

 پرداخت بخشی از حقوق قبل ازآنکه كا ری انجام شود را، ..... گويند.-347

 مساعده -الف

 پيش  پرداخت                        -ب

 وام -ج

 هزينه حقوق -د

 كدام گزينه ازانواع كسورات قانونی و توافقی می باشد ؟-348



 ماليات حقوق ودستمزد -الف

 حق بيمه اجتماعي سهم كارفرما -ب

 بدهي كارگر به  صندوق  اجرا                       -ج

 اقساط وام ضروري -د

 رتيب كدامند؟فوق العاده اضافه كاری كارگران، به ت فوق العاده شب كاری و-349

 %5/22و  %40 -الف

 %30و  %35 -ب

 %30و  %40 -ج

 % 40%  و  35  -د

حق بيمه كارگران جمعا معادل ....... دستمزد مشمول بيمه است ... ان به وسيله كارگر و .... بوسيله كارفرما -350

 تعيين می شود.

 %13  _ %7  _  %30 -الف

 %20 _ %7 _ %27 -ب

                            %23  _  %7  _  %30  -ج

 %18_%7 _%25 -د

 درپايان سال مالی حساب هزينه حقوق و دستمزد با چه حسابی بسته ميشود؟-351

 خالصه حساب سود  و  زيان                     -الف

 برداشت -ب

 حقوق پرداختي -ج

 تراز اختتاميه -د

ريال بستانکار. اين 300000سنوات خدمت حساب ذخيره  _ريال بدهکار300000حساب هزينه سنوات خدمت -352

 ثبت به معنای ........ می باشد؟

 منظور نمودن ذخيره  سنوات  خدمت                   -الف

 پرداخت حق سنوات خدمت -ب

 انتقال سنوات خدمت به سربار -ج

 پرداخت باز خريد خدمت -د

توليد كار ميکنند، در بدهکار كدام حساب ثبت انی كه بطور مستقيم در هزينه دستمزد ايام مرخصی كارگر-353

 ميشود؟

 دستمزد مستقيم -الف

 كنترل سربار  ساخت                           -ب

 كنترل سربار اداري -ج

 كاالي در جريان ساخت -د

کار كدام حساب ثبت هزينه دستمزد ايام مرخصی كارگرانی كه بطور مستقيم در توليد كار ميکنند ،در بده-354

 د؟ميشو

 دستمزد مستقيم -الف

 كنترل سربار  ساخت                        -ب

 كنترل سربار اداري -ج

 كاالي در جريان ساخت -د

 هزينه دستمزد اوقات تلف شده عادی در چه حسابی بستانکار می شود؟-355

 كنترل حقوق ودستمزد -الف



          هزينه اداري  و تشكيالتي              -ب

 نه سربارساختكنترل هزي -ج

 سود وزيان -د

 در اين طرح تشويق يك زمان استاندارد برای توليد هر واحد محاسبه می شود ؟-356

 پارچه كاري -الف

 دسته  جمعي                         -ب

 صددرصد -ج

 سهيم شدن -د

 خت ميشود ؟حق بيمه بيکاری چند در صد حقوق و دستمزد بوده و توسط چه كسی پردا-357

 ارفرماك _ %7 -الف

 كارگر _ %3 -ب

 كارگر _ %7 -ج

 كارفرما  _%  3  -د

 ؟نمی  باشد كدام گزينه از مزايای پرداخت حق بيمه -358

 حق بيمه سهم كارفرما پس از  بازنشستگي %20دريافت    -الف

 استفاده از بيمه هاي درماني و حوادث -ب

 دريافت مستمري بازنشستگي -ج

 افتادگي يا مرگتمري از كار دريافت مس -د

 فوق العاده نوبت كاری صبح و شب چند در صد می باشد ؟-359

 %15 -الف

 %40 -ب

 %                            5/22  -ج

 %10 -د

 برای هر ساعت كار در شب تنها به كارگران غير نوبت كار ...... اضافه بر مزد ساعات كار عادی تعلق ميگيرد.-360

 %10 -الف

 %15 -ب

 %                     30  -ج

 %35 -د

 نمی باشد ؟كدام گزينه از شرايط قانونی اضافه كاری -361

 ساعت در روز تجاوز نمايد 4ساعت كار اضافي به كارگر نبايد از  -الف

 ساعت اضافه كار محسوب  ميشود .                     6ساعت كار بيش از   -ب

 موافقت كارگر مبني بر انجام كار -ج

 اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي %40پرداخت  -د

 حقوق كارگران خط توليد كه به منظور ساخت محصول ايجاد شود را چه می نامند؟-362

 دستمزد غيرمستقيم -الف

 اضافه كار -ب

                            مستقيم  دستمزد  -ج

 مزاياي كار -د

 شوددر اصطالح چه می نامند؟ تعهد می يابه دستمزدی كه مستقيما به جهت ساخت محصول پرداخت -363

 دستمزد غيرمستقيم -الف



                      مستقيم دستمزد   -ب

 مزد -ج

 دستمزد استحقاقي -د

 های زير دستمزد غير مستقيم كارخانه نيست؟ كدام يك از هزينه-364

 دستمزد سرپرستان و مهندسان توليد -الف

 كارخانهدستمزد تعميركاران ماشين آالت  -ب

                        توليد دستمزد كارگران خط   -ج

 دستمزد اوقات تلف شده كارگران به علت دير رسيدن مواد -د

 دستمزد مستقيم عبارتست از:-365

 دستمزد كارگران و سركارگران و تعميركاران ماشين آالت كارخانه -الف

                                .دارند  دستمزد كارگراني كه مستقيما به ساخت محصول اشتغال  -ب

 حقوق و دستمزد كليه كاركناني كه در كارخانه مشغول به كارند -ج

 گيرد_كليه حقوق و فوق العاده هايي كه بابت انجام كار به كارگران كارخانه تعلق مي -د

 آن راچه میصطالحا در صورتی كه مزد كارگر بر اساس تعداد توليد و بدون توجه به ساعات كاركرد باشد ا-366

 گويند؟

 روزمزد -الف

                            كارمزد  -ب

 نوبت كار -ج

 دستمزد مستقيم -د

 چه دستمزدی است؟ بافی دستمزد كارگران بافنده در يك كارگاه فرش-367

                                    مستقيم  -الف

 غير مستقيم -ب

 توزيع و فروش -ج

 توليديغير  -د

 سرپرستان توليد از كدام هزينه هاست؟دستمزد -368

 مستقيم -الف

 معين -ب

                                مستقيم غير  -ج

 متغير -د

 كدام مورد از دواير مرتبط حقوق و دستمزد نمی باشد؟-369

 ثبت اوقات كار -الف

 كارگزيني -ب

 حسابداري صنعتي -ج

 تداركات  -د

 نمی باشد؟ينی كدام يك از وظايف زير جزء وظايف كارگز-370

 استخدام و ترفيعات -الف

 آموزش و تهيه آيين نامه هاي استخدامي -ب

                                شده  گيري و محاسبه اوقات تلف_اندازه  -ج

 بندي_نقل و انتقاالت و اجراي طرح طبقه -د

 دواير زير است؟ی ساخت يك محصول از وظايف كدام يك از بررسی و محاسبه زمان استاندارد برا-371



                             سنجي  دايره زمان  -الف

 دايره كارگزيني -ب

 دايره حسابداري -ج

 دايره برنامه ريزي توليد -د

 شود. میها توسط .............. نشان داده  حضور هر يك از پرسنل در محل كار و ساعت شروع و پايان كار آن-372

 ليست حقوق و دستمزد -الف

                               ساعت كارت   -ب

 دايره كارگزيني -ج

 دايره حسابداري حقوق و دستمزد -د

 باشد؟ نمیكدام گزينه از موارد قابل تعيين در قرارداد كار -373

 محل انجام كار -الف

 تاريخ انعقاد قرارداد -ب

 سال  پايان مبلغ عيدي   -ج

 ها_تعطيالت و مرخصي -د

 ن استاندارد انجام كار از  وظايف كدام دايره است؟محاسبه و تعيين زما-374

 كارگزيني -الف

                             سنجي زمان   -ب

 ريزي توليد_برنامه -ج

 حسابداري حقوق و دستمزد -د

 باشد؟_دواير زير میها در طبقه اصلی كدام يك از  تهيه و تدوين و يا اصالح دستورالعمل-375

 ثبت اوقات كار -الف

 ايره زمان سنجيد -ب

                           كارگزيني دايره   -ج

 ريزي_دايره برنامه -د

 باشد؟ نمیكدام گزينه از اجزاء و عناصر كلی سيستم حقوق و دستمزد -376

                           پرداخت  و دايره دريافت   -الف

 ثبت ورودي و خروجي پرسنلدايره  -ب

 دايره كارگزيني -ج

 يره حسابداري حقوق و دستمزددا -د

 ماموريت به موردی اطالق ميشود كه، حداقل ................ از محل اصلی كار دور شود.-377

 كيلومتر60 -الف

 كيلومتر20 -ب

 كيلومتر                      50  -ج

 كيلومتر53 -د

 ست.ان نوجوان .................... كمتر از ديگران امدت زمان انجام كار كارگر-378

 يك ساعت -الف

 دو ساعت -ب

 نيم  ساعت                        -ج

 يك ساعت و نيم -د

 كار مختلط عبارت است از كاری كه ...................... انجام شده باشد.-379



 شب 22بامداد تا  6كه از  -الف

 در نوبت كار صبح و عصر و شب -ب

                       قسمتي از كار در شب و قسمت ديگر  در روز      -ج

 در صبح و روز و شب -د

 زمان استاندارد انجام كار عبارتست از:-380

 زماني كه براي انجام كار توليدي معين ميشود -الف

 زمان عادي انجام كار  +  اوقات استراحت و تاخيرات  احتمالي                       -ب

 ميزان كار مورد انتظار هر كارگر در زمان معين -ج

 اوقات استراحت و تاخيرات احتمالي -د

وز مرخصی با كليه كارگران در موارد ازدواج، فوت همسر، پدر، مادر و فرزند حق برخورداری از ................ ر-381

 استفاده از مزد را دارند.

 5 -الف

 3  -ب

 7 -ج

 40 -د

 شود؟_طرح تشوقی دستمزد بر اساس قرارداد بين چه كسانی منعقد می-382

 يس حسابداري و كارگررئ -الف

 مدير  عامل                     -ب

 كارگر و كارفرما -ج

 كارگران -د

 از ................. تجاوز كند. جمع ساعت نوبت كاری در چهار هفته متوالی نبايد-383

 ساعت                        176  -الف

 ساعت 44 -ب

 ساعت 180 -ج

 ساعت 220 -د

 يره كارگزينی ميباشد؟كدام گزينه از وظايف دا-384

 هاي آموزشي و شرايط نقل و انتقال  پرسنل_تعيين برنامه  -الف

 كنترل ورود و خروج كاركنان -ب

 حقوق و دستمزد تعيين مبلغ ناخالص -ج

 ج( د( پرداخت حقوق پرسنل -د

 ........كيلومتر طی كرده باشد و يك شب در محل مورد نظر اقامت كرده باشد.. 40اگر شخص برای ماموريت -385

 كيلومتر طي  كرده  است 50گيرد زيرا كمتر از _ماموريت به وي تعلق نمي  -الف

 گيرد_ماموريت به وي تعلق مي -ب

 بستگي به نظر كارفرما دارد -ج

 گيرد_حق ماموريت كمتري به وي تعلق مي -د

 ه است.زمانی كه كاالی در جريان ساخت بدهکار و كنترل حقوق بستانکار شده باشد، ...... شد-386

 هزينه حقوق شناسايي -الف

 هزينه حقوق به حساب توليد  منظور                   -ب

 حقوق پرسنل توليدي پرداخت -ج

 حقوق پرسنل توليدي و غيرتوليدي پرداخت -د



 كدام گزينه وظيفه دايره حسابداری حقوق و دستمزد را بيان ميکند؟-387

 اتعيين ساعت كار پرسنل و ورود و خروج آنه -الف

 داخت دستمزد احتسابيپر -ب

 تنظيم قرارداد كار با پرسنل و تهيه دستورالعمل استخدام -ج

 تهيه و تنظيم ليست حقوق و دستمزد و محاسبه مبلغ خالص و ناخالص حقوق پرداختني  به  پرسنل             -د

 در زمان پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل كدام ثبت زير صورت ميپذيرد؟-388

 بانك بستانكار -دستمزد بدهكار حقوق و هزينه  -الف

 بانك  بستانكار                         -حقوق و دستمزد پرداختني  بدهكار    -ب

 حقوق و دستمزد پرداختني بستانكار -هزينه حقوق و دستمزد بدهكار  -ج

 ماليات و وام و ساير كسورات بستانكار -حقوق و دستمزد پرداختني بدهكار  -د

كاری را برای مدت موقت يا  يا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعیی كتبی قرارداد-389

 مدت غير موقت 

 نامند._براي كارفرما انجام دهد ................ مي

 توافق -الف

 قرارداد  كار                         -ب

 كار موقت -ج

 قرارداد آزمايشي -د

ريال ميباشد،  15000نرخ دستمزد او ساعتی  ر انجام داده استساعت كا 57كارگری در طول يك هفته -390

 مطلوبست محاسبه 

 دستمزد كارگر؟

 660000 -الف

 195000 -ب

 1128000 -ج

                 933000  -د

 زمانی كه هر كارگر برای ساخت و تکميل هر سفارش مصرف ميکند ،در كدام مورد زير ثبت خواهد شد؟-391

 غيابو كارت حضور  -الف

 كارت  اوقات  كار                        -ب

 كارت سفارش ساخت -ج

 كارت حساب مواد -د

 جمع آوری و گزارش اطالعات مربوط به اوقات كار انجام شده از وظايف كدام دايره است؟-392

 زمان سنجي -الف

 برنامه ريزي توليد -ب

 حسابداري بهاي تمام شده -ج

 دايره ثبت  اوقات  كار  -د

 صندوق بستانکار( -ح ثبت زير كدام است؟  )ذخيره پاداش بدهکار شر-393

 برآورد پاداش -الف

 پرداخت  پاداش                         -ب

 تسهيم پاداش -ج

 تسهيم پاداش به خط توليد -د

 15ساعت از كار عادی در روز جمعه و  6ساعت كار انجام داده است كه  150هفته متوالی  3كارگری در طی -394



ريال است مطلوبست محاسبه دستمزد  24000نرخ دستمزد ساعتی  انجام شده است 6تا  22عت بين ساعات سا

 كارگر؟

                         3956400  -الف

 2664000 -ب

 360000 -ج

 230400 -د

 ذخيره سنوات از كدام حسابهاست و چه ماهيتی دارد؟-395

 بستانكار -بدهي جاري  -الف

 بستانكار                         -بدهي ثابت    -ب

 بدهكار -دارايي ثابت  -ج

 بدهكار -دارايي جاري  -د

 11ريال است او  17000ساعت كار انجام داده است نرخ دستمزد او ساعتی  215كارگری در طول بهمن ماه -396

 ساعت از كار 

 ط:انجام داده است. مطلوبست محاسبه دستمزد مربو 6تا  22عادی خود را بين ساعت 

 1180550 -الف

                              3985650  -ب

 663000 -ج

 265200 -د

 100و كارگران توليدی عدد  300پرسنل اداری  200كدبندی هزينه حقوق برای حقوق پرسنل فروش عدد در -397

 انتخاب شده

 ؟ند استمشخص ميشودكد دستمزد اضافه كاری پرسنل فروش چ 40ضمنا دستمزد اضافه كاری با عدد  

 420 -الف

 540 -ب

 402 -ج

                     240  -د

 نميشود؟جزء مزد ثابت و يا مزد مبنا محسوب كدام يك از موارد زير -398

 حق مسكن -الف

 خواربار -ب

 حق اوالد -ج

 اضافه  كاري                             -د

 روش طبقه بندی هزينه ها ا ست؟ مبنای طبقه بندی هزينه ها به ثابت و متغير متنا سب با كدام-399

 طبقه بندي طبيعي -الف

 حجم توليد  ارتباط با تغييرطبقه بندي هزينه ها در   -ب

 طبقه بندي هزينه ها از طريق ارتباط آنها با محصول -ج

 محصول ساخته شده -د

 چه ناميده می شوند؟ كليه هزينه های مربوط عمليات توليد در يك شركت-400

 يههزينه هاي اول -الف

 هزينه هاي مستقيم -ب

 محصول هزينه هاي توليد  -ج

 تبديل هاي هزينه -د



 :ثابت های هزينه و متغير های هزينه جمع حاصل-401

 مستقيم هاي هزينه -الف

 سربار هاي هزينه -ب

 ساخت محصول  هزينه هاي  -ج

 حسابداري كنترل هزينه است -د

كيف  10تعداد توليد عادی كارگاه روزانه متر چرم مصرف شود و  5/1چنانچه جهت دوخت هر عدد كيف -402

عدد افزايش يابد، مقدار چرم مصرفی برای هر كيف  15وليد روزانه به باشد، مشخص كنيد در صورتی كه تعداد ت

 چقدر خواهد بود؟

 متر 5/7 -الف

 متر 15 -ب

 متر 5/22 -ج

 متر 5/1  -د

 محصول خواهد داشت؟چنانچه ميزان توليد افزايش يابدچه تاثيری در هزينه يك واحد -403

 هزينه هاي متغير يك واحد محصول كاهش مي يابد -الف

 هزينه هاي متغير هر واحد محصول ثابت مي ماند -ب

 مي ماند  هزينه هاي ثابت يك واحد محصول ثابت  -ج

 هزينه هاي ثابت هر واحد محصول افزايش مي يابد -د

واحد كاال توليد  1250ريال می باشد چنانچه  8000000واحد  10000هزينه ثابت كارخانه ای در سطح توليد -404

 كاال چند ريال است؟شود، هزينه ثابت يك واحد 

 6400  -الف

 6400000 -ب

 8000 -ج

 8000000 -د

مواد -500000دستمزد مستقيم -200000با توجه به اطالعات زير بهای اوليه را محاسبه كنيد. سربار ساخت -405

موجودی پايان -30000موجودی مواد اول دوره -10000خريد و تخفيفات  برگشت از-310000اوليه خريداری شده 

 25000دوره 

 200000 -الف

 305000 -ب

 805000  -ج

 105000 -د

، 800000ريال، دستمزد پرداختی  300000ريال، مواد خريداری شده  25000موجودی مواد اول دوره  406-1000000

 ريال بهای اوليه چند ريال می باشد؟ 45000ريال موجودی پايان دوره  350000سربار ساخت

 1080000  -الف

 1125000 -ب

 1430000 -ج

 1475000 -د

 


