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 )نسخة للطالب( أسئلة وتمارين
 ( حسب 202 ) مبادئ التكاليف والمحاسبة اإلدارية مقرر

 ه 1440/  1439العام الجامعى – ثانيلاالفصل الدراسي 
--------------------------------------------------- 

 الخاصة بكل موضوع: من خالل الحاالت والتمارينالتالية المقرر يغطى الموضوعات األساسية 

وتمارين يتم  اسئلة الموضوعات الفرعية المطلوبة الموضوع الفصل
حلها بمعرقة القائم 

 بالتدريس

وتمارين يتم  اسئلة
 حلها بمعرقة الطالب

  )واجبات(

طبيعة محاسبة  األول
التكاليف 

والمحاسبة 
 االدارية

 االدارية والمحاسبة التكاليف محاسبة تعريف -1
  .منهما كالا  واهداف

،  6،  4،  1سؤال 
 19صفحة  14،  8

،  10،  7،  2سؤال 
 19صفحة   15

 محاسبة من وكالا  المالية المحاسبة بين الفرق -2
 .االدارية والمحاسبة التكاليف

 .النجاح لتحقيق المديرون يحتاجها التي المهارات -3

المحاسبة  الثاني
 اإلدارية

مفاهيم و
 التكاليف

 األصل وبين بينها والعالقة التكلفة تعريف -1
 .والخسارة والمصروف

 4، 3، 2، 1سؤال 
 48صفحة 16،  7،

 12، 10، 6، 5سؤال 
 48صفحة  17، 

 بيعية – صناعية تكاليف) للتكاليف العام التصنيف -2
 (إدارية –

 22تمرين   1تمرين 

 وتكاليف االنتاج تكاليف الى التكاليف تصنيف -3
 .الفترة

   2تمرين 

 بحجم العالقة اساس على تصنيفال -4
 (وفصلها مختلطة -ثابتة -متغيرة)االنتاج

، 10 ،8 ،3تمرين 
17 

 21، 12 ،4تمرين 

 بوحدة العالقة اساس على التكاليف تصنيف -5
 (مباشرة غير – مباشرة) القياس

 22،  16تمرين   24،  6تمرين 

 القرارات باتخاذ العالقة اساس على تصنيفال -6
 (البديلة الفرصة – غارقة– تفاضلية)

 9تمرين   7تمرين 

 الثالث

 الرابع)
في 

 الكتاب(

 بين العالقة
 والحجم التكلفة

 والربح

ا  والربح والحجم التكلفة بين العالقة تحليل -1  بيانيا
، وباستخدام طريقة هامش  معادلة صورة وفى

 المساهمة ، وافتراضات التحليل.

 13 ،4تمرين 

 144صفحة 

 18،  7تمرين 

 144صفحة 

 12تمرين  16، 6تمرين  .مستهدف ربح تحقق التي المبيعات تحديد -2

 11تمرين  8تمرين  .االمان هامش ونسبة االمان هامش تحديد -3

 المتغيرة اليفالتك في غيراتتال) الحساسية تحليل -4
 (وحجم المبيعات وسعر البيع الثابتةالتكاليف و

 20، 17تمرين  5تمرين 

 26، 21 تمرين 15،  9تمرين  درجة الرفع التشغيلي -5

      المنتجات تعدد  حالة في التعادل نقطة تحديد -6
 (يالبيع المزيج) 

 24،  23تمرين  14،  10تمرين 
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وتمارين يتم أسئلة  الموضوعات الفرعية المطلوبة الموضوع الفصل
حلها بمعرقة القائم 

 بالتدريس

يتم وتمارين أسئلة 
حلها بمعرقة الطالب 

 )واجبات(

 رابعال

)الخامس 
في 

 الكتاب(

 

 

طريقة 
التكاليف 
المتغيرة 
وتقارير 
 القطاعات

 التكاليف طريقة باستخدام االنتاج تكلفة قياس -1
 .الكلية التكاليف وطريقة المتغيرة

 صفحة 6، 1سؤال 
  6، 1تمرين    182

صفحة  7، 2ؤال س
               9،  7تمرين     182

 التكاليف طريقة باستخدام الدخل قائمة إعداد -2
، ومطابقة صافي  الكلية التكاليف وطريقة المتغيرة

 الدخل بين الطريقتين.

 13، 6،  3تمرين  12، 10، 2تمرين 

 إعداد قائمة دخل القطاعات )التقارير القطاعية( -3

 

 15، 14، 8تمرين  ، 11  ،4تمرين 

 خامسال

)السابع 
في 

 الكتاب(

 

 التحليل
 التفاضلى
 وإتخاذ

 القرارات

 (قرارين فقط)

 القرارات بإتخاذ يتعلق فيما التكاليف مفاهيم -1
 (المالئمة وغير المالئمة التكاليف)

 6، 5،  2 ، 1سؤال 
 1تمرين 277صفحة 

  ، 10،  4،  3سؤال 
 277صفحة  16

 االوامر) خاصة طلبية رفض أو قبول قرار -2
 (الخاصة

 تكفي للطلبية.حالة وجود طاقة عاطلة  -
 حالة عدم وجود طاقة عاطلة تكفي للطلبية. -

 21،  14،  1تمرين   17 ، 4تمرين

 .الشراء أو التصنيع قرار -3

 

 25،  22، 16مرين ت  12، 3ن تمري

 السادس

)الثالث 
في 

 الكتاب(

 

 نظام تكاليف

 أوامر اإلنتاج 

 تكاليف قائمة) االنتاج أوامر تكلفة تحديد كيفية -1
 (االوامر

،  9 ،7 ،1تمرين 
12 

 96صفحة 

،  10،  3،  2تمرين 
15 

 96صفحة 

 19،   4مرين ت 21،  11تمرين  إعداد قيود اليومية لتسجيل بيانات التكاليف. -2

 23، 19،  17تمرين  16،  5تمرين  تصوير حسابات المراقبة. -3

  تدفق التكاليف في نظام تكاليف األوامر -4
قائمة تكلفة ، قائمة تكلفة البضاعة تامة الصنع )

 (، قائمة الدخل البضاعة المباعة

 25 ، 13 ،6 تمرين 22، 8 تمرين

 السابع

)السادس 
في 

 الكتاب(

تخطيط 
 األرباح

الموازنات )
 (التقديرية

 4،  3،  1سؤال  .الموازنات وضع ومزايا اسباب -1
 229صفحة 

  10،  5سؤال 

 229 ةصفح

  :التالية  الرئيسية الموازنات عدادإ -2

 .المبيعات موازنة .1
 . االنتاج موازنة  .2
 . المباشرة المواد موازنة .3
 . المباشرة األجور )العمالة( موازنة .4
 .المباشرة غير الصناعية التكاليف موازنة .5
 .موازنة تكلفة البضاعة المباعة  .6

، 3، 2،  1تمرين 
4 ،5 ،6  ،7  

، 11، 10، تمرين 
12 ،13 ،14  ،15  ،
19 
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 موازنة المصروفات البيعية واإلدارية. .7
 الموازنة النقدية. .8
 موازنة قائمة الدخل. .9

وتمارين يتم أسئلة  الموضوعات الفرعية المطلوبة الموضوع الفصل
حلها بمعرقة القائم 

 بالتدريس

وتمارين يتم أسئلة 
حلها بمعرقة الطالب 

 )واجبات(

إعداد قرارات  الثامن
الموازنة 
 الرأسمالية

 )طريقتين فقط(

الطرق التالية تقييم المشروعات االستثمارية باستخدام 
 :فقط

 طريقة فترة االسترداد. -1            
 طريقة صافى القيمة الحالية. -2            

 11 ، 8،  5  تمرين
، 13  ،15 

 330صفحة 

،  14 ، 12 ،1تمرين 
21 

 330صفحة 

 


