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 السهضهع البحثي األول
 لمطالب من حرف )األلف( حتي حرف )الباء( مخرص

وضح مفههم وأهجاف محاسبة التكاليف ، ُمبيشًا السشهج السحاسبي لسحاسبة التكاليف  ( أ)
 والعالقة بين محاسبة التكاليف والسحاسبة السالية؟

جشيه عشج مدتهي نذاط  13000إذا بمغت تكاليف الريانة إلحجي السشذآت الرشاعية  ( ب)
 11000جشيه عشج مدتهي نذاط  38000تكاليف الريانة وحجة كسا بمغت  20000

وحجة ، وضح كيف يسكن فرل الذق الثابت عن الذق الستغير لتكاليف الريانة باستخجام 
 13000الطريقة البيانية، وتقجير تكاليف الريانة إذا عمست أن مدتهي الشذاط الستهقع 

 وحجة؟
 

 السهضهع البحثي الثاني
 حتي حرف )ش(مخرص لمطالب من حرف )ج( 

وضح مفههم التكمفة وعالقتها بالسفاليم السحاسبية األخري ، ُمبيشًا كيفية تبهيب عشاصر  ( أ)
 التكاليف ، باإلضافة إلي مفههم ومقهمات نظام محاسبة التكاليف؟

 كسايمي1020إذا كانت البيانات ربع الدشهية لتكاليف الريانة لذركة صشاعية عن العام  ( ب)
 تكاليف الريانة الشذاطمدتهي  الفترة الزمشية
 13000 20000 الربع األول
 25000 25000 الربع الثاني
 38000 11000 الربع الثالث
 30000 28000 الربع الرابع

وضح كيف يسكن فرل الذق الثابت عن الذق الستغير لتكاليف الريانة باستخجام طريقة      
إذا عمست  1010الستهقعة عن الربع األول لعام الحجين األعمي واألدني، مع تقجير تكاليف الريانة 

 وحجة؟ 13000أن مدتهي الشذاط الستهقع 

 



 السهضهع البحثي الثالث
 مخرص لمطالب من حرف )ص( حتي حرف ) ك(

 وضح أهجاف الرقابة والسحاسبة عن تكمفة السهاد ، ُمبيشًا الجورة السدتشجية إلقتشاء السهاد ( أ)
 وكيفية قياس تكمفة إقتشاء السهاد؟

 قامت مشذأة اإليسان بذراء األصشاف التالية: ( ب)
 السداحة سعر شراء الطن الكسية الرشف

 1م 100 ج 80 طن 200 س

 1م 200 ج 00 طن 240 ص

 1م 200 ج 200 طن 240 ع

% ، والرسهم الجسركية تعادل 1فإذا عمست أن مرروفات الذراء كانت : عسهلة الذراء 
 لكل صشف من األصشاف السذتراة؟ % ، حجد متهسط تكمفة اقتشاء الطن 14

 السهضهع البحثي الرابع
 مخرص لمطالب من حرف ) م ( حتي حرف ) ن (

وضحححح الحححجورة السدحححتشجية لمسحححهاد السشرحححرفة محححن السخحححازن ، ُمبيشحححًا كيفيحححة قيحححاس تكمفحححة  ( أ)
السحححححهاد السدحححححتخجمة فحححححي اإلنتحححححاج وأيزحححححًا تليحححححة السحاسحححححبة عحححححن تكمفحححححة التمحححححف والفقحححححج 

 السخزنى؟
 الجالء بذراء األصشاف التالية: قامت مشذأة ( ب)

 الخرم التجاري  الكيسة الكسية الرشفرقم 
 %4 10000 طن 200 202
 %1 24000 طن 40 201
 %2 30000 طن 240 202

جشية، وبمغت الرسهم الجسركية  2400فإذا عمست أن مرروفات الذراء كانت : مرروفات الشقل      
 تكمفة اقتشاء الطن لكل صشف من األصشاف السذتراة؟% عمي التهالي، حجد متهسط %4، %8، 20

 السهضهع البحثي الخامس



 مخرص لمطالب من حرف ) ه ( حتي تخر السدتججين
وضححححح تبهيبححححات تكمفححححة عشرححححر العسححححل ، ُمبيشححححًا السعالجححححة السحاسححححبية لعشاصححححر تكمفححححة  ( أ)

 العسل وأهجاف الرقابة والسحاسبة عن تكمفة عشرر العسل؟
جشيحححة  20سحححاعات، ويبمحححا أجحححر العامحححل  8الرسحححسية فحححي اليحححهم إذا كانحححت سحححاعات العسحححل  ( ب)

%، وقحححج قحححام أححححج العسحححال بالعسحححل لسحححجة  14لمدحححاعة، كسحححا تبمحححا عحححالوة األجحححر اإلضحححافي 
سححححاعات يهميححححًا ، حححححجد إاجسححححالي األجححححر السدححححتحق لمعامححححل، وتحميححححل األجححححهر إلححححي  20

 مباشرة واير مباشرة؟
 
 


