
 

 

 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران
 ((PACTره )ــ، در محل ساختمان مرکزی مرکز آموزش حسابداران خب1396آذر  11)شنبه، 

 

 های مواد پرسش

 اتـیـریت: کلـدیـداری مـابـحس

 حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد

 (10:30تا  09:00)نشست اول: ساعت 

 
 

 
 

 

       است.  ها در مالکیت انجمن حسابداران خبره ایران همه حقوق مادی و معنوی این پرسش

حسابداران ی از انجمن به هر نحوی از انحاء بدون کسب مجوز کتبها  از این رو، استفاده از آن

 برخورد خواهد شد.  کشور ن مطابق قوانین و مقرراتممنوع است و با متخلفیخبره ایران 
 



 

 

 

 
 
 

 14از  2 صفحه

 (15تا  1) پرسش 15 -« کلیاتداری مدیریت: حساب»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

 1396 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون

  «کلیات: مدیریت حسابداری» های پرسش
 مرکب قلمداد کرد؟ ینۀتوان واحد/های هز موارد را می مورد یا  از موارد زیر، کدام –1

A. هزار واحد/ آجر 
B. کیلو وات/ ساعت 
C. تخت/ شب 
D. کوره/ پخت 

 

 A , C , Dموارد  (ب A , B , Cموارد  (الف

 Cفقط مورد  (د B , Cموارد  (ج

 

 ای است؟ شده به روش آحاد فعالیت، چه نوع هزینه استهالک محاسبه – 2

 ثابت (ب متغیر (الف

 متغیر غیر خطی (د نیمه متغیر (ج

 

های شرکت تازه تاسیس تولید محصوالت لبنی در یک منطقه آزاد معاف از  برای ارزیابی موجودی – 3

 کنید؟ مالیات، چه روشی را پیشنهاد می

 FIFO (ب LIFO (الف

 میانگین موزون (د منطبق با صنعت (ج

 

 حقوق و دستمزد شرکت تجارت جهانی استخراج شده است: فهرستاطالعات زیر از  – 4

 بخش فروش بخش اداری واحدهای پشتیبانی کارگران تولید به میلیون ریال بالغم

 6 4 12 40 حقوق و دستمزد پایه
 2 1 2 8 اضافه کار

 8/0 4/0 8/0 2/3 فوق العاده اضافه کار
 1 1 3 5 پاداش و کارانه

 ال است؟ شده به حساب باالسری )سربار( ساخت چند میلیون ریمبلغ دستمزد غیر مستقیم منظور

 34 (ب 2/50 (الف

 26 (د 12 (ج



 

 

 

 
 
 

 14از  3 صفحه

 (15تا  1) پرسش 15 -« کلیاتداری مدیریت: حساب»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

 کنید؟ های زیر توصیه می گیری شیوه بهایابی سفارش کار را برای کدام یک از سازمان کار به  – 5

A. ها بیمارستان 

B. های مجاز خودروها تعمیرگاه 

C. تولید محصوالت لبنی 

D. خدمات حسابرسی 

E. های پیمانکاری شرکت 

F. تولید لوازم خانگی 

 

 A , B, D , Eموارد  (ب A , B , Eموارد  (الف

 تمام موارد (د C , D , E , Fموارد  (ج

 

ها مجهز کرده است و برای استهالک آنها از مبنای  شرکت تولیدی یاقوت، خط تولید خود را به ربات – 6

کند. تمام خط در کنترل یک نفر مهندس تولید است. در این شرکت،  آالت استفاده می ساعات کار ماشین

 لیه شامل چه مواردی است؟بهای او
 مواد مستقیم، استهالک مستقیم (ب مواد مستقیم، دستمزد مستقیم (الف

 دستمزد مستقیم، سربار کارخانه (د مواد مستقیم، دستمزد مستقیم، استهالک مستقیم (ج

 

 گذرد. اطالعات دایره اول به شرح زیر است: محصول شرکتی از دو دایره ساخت می – 7

  ریال هر کیلوگرم 2500کیلوگرم به نرخ  20 000مواد وارده 

   میلیون ریال 15دستمزد مستقیم 

  درصد دستمزد مستقیم 150سربار ساخت 

  توان ضایعات را هر  درصد مواد وارده به تولید است. بدون انجام کار اضافی می 15ضایعات عادی

شود. محصول  ریال فروخت و حاصل فروش، صرف بازیافت بهای محصول می 1000کیلوگرم 

گونه کاالی درجریان ساخت وجود  کیلوگرم بوده است و هیچ 18 500دایره اول در این دوره 

 ندارد.

 شود؟ چه مبلغی بابت ضایعات عادی به حساب دایره اول بستانکار می 

 ریال 4 070 000 (ب صفر (الف

 ریال 5 250 000 (د ریال 3 000 000 (ج

 



 

 

 

 
 
 

 14از  4 صفحه

 (15تا  1) پرسش 15 -« کلیاتداری مدیریت: حساب»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

درصد از لحاظ  60واحد )با درجه تکمیل  500در ابتدای دوره  موجودی کاالی درجریان ساخت – 8

درصد  60واحد است که از لحاظ تبدیل تا  800تبدیل( و موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره 

 تکمیل شده است.

واحد  200شود. تعداد ضایعات عادی در این دوره  درصد تکمیل، شناسایی می 75هرگونه ضایعات در نقطه 

واحد نیز ضایعات غیر عادی شناسایی شده است. معادل آحاد تکمیل شده از لحاظ تبدیل  300ست و بوده ا

 واحد است. 6850

 کاالی تکمیل شده در این دوره چند واحد است؟

 5870 (ب 5995 (الف

 6145 (د 6295 (ج

 :ندیر برخوردارهای ز شود که از ویژگی هایی ایجاد می در فرایندهای شرکت شیمیایی پارس، خروجی – 9

  فروش  ریال به 1000و در حجم باال و با نرخ هر واحد  استآلفا = از اهداف تاسیس کارخانه

 رسد. می

  ریال به فروش  100و در حجم باال و با نرخ هر واحد  استبتا = از اهداف تاسیس کارخانه

 تولید کرد. جای آن بهآلفا را توان  می نیز رسد. در صورت نبود مشتری می

 شود. ریال فروخته می 90بندی با نرخ  نیست و پس از بستهاما = هدف تولید گ 

  شود. و به دلیل عدم امکان مصرف، معدوم می نیستامگا = هدف تولید 

  ولی هرگاه ایجاد  .های تولید وجود ندارد و انتظار ایجاد آن در همه دوره نیستدلتا = هدف تولید

 شود. ها فروخته می ریال به سایر شرکت 50شد، به نرخ 

 کدام خروجی/ها ویژگی محصول فرعی را دارد؟ 

 گاما و امگا (ب بتا و گاما (الف

 فقط گاما (د امگا و دلتا (ج

 

 های بهایابی جذبی و متغیر )نهایی(، تابعی است از: سود در شیوه – 10

 (یی)نها ریمتغ یابیبها وهیسود ش یجذب یابیبها وهیسود ش 

 از فروش یتابع و فروش دیاز تول یتابع (الف

 از فروش یتابع دیاز تول یتابع (ب

 دیاز تول یتابع از فروش یتابع (ج

 دیاز تول یتابع و فروش دیاز تول یتابع (د



 

 

 

 
 
 

 14از  5 صفحه

 (15تا  1) پرسش 15 -« کلیاتداری مدیریت: حساب»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

لیون ریال بوده می 8درصد و سود شرکت  25گر نسبت حاشیه امن در دوره گذشته  در شرکت تحلیل – 11

 ند میلیون ریال است؟های ثابت شرکت در دوره مزبور چ نهاست. هزی

 5/1 (ب 18 (الف

 2 (د 24 (ج

 

شرکت فراسو دچار محدودیت در تامین مواد اولیه مشترک تولیدات شده است. اطالعات زیر مربوط  – 12

 به این محصوالت است:
 C T W محصوالت

    د محصول:مقدار مصرف مواد برای هر واح
 4 3 1 کیلوگرم –ماده الف 

 7 3 5 کیلوگرم –ماده ب 
 110 160 120 واحد –تعداد تقاضا 

 17500 12000 15000 ریال –حاشیه فروش هر واحد 

شود. حداکثر امکان تحویل  به دلیل فسادپذیری محصوالت، کاالی تکمیل شده در انبار نگهداری نمی

 کیلوگرم است. 1220ب  کیلوگرم و ماده 1040ماده الف 

 

 های زیر است؟ یک از گزینه بهترین ترکیب تولید و فروش محصوالت، کدام
 C T W 

 110 160 120 (الف
 88 - 120 (ب
 20 160 120 (ج
 110 150 - (د

 

 ؟صحیح نیستبندی متحرک  کدام گزینه در مورد شیوه بودجه – 13

بینی  های آینده به دقت قابل پیش ها یا فعالیت است که هزینهویژه زمانی  مورد استفاده این بودجه، به (الف

 نباشد.

 ها، از روش متحرک استفاده شود. الزم است در تمام بودجه (ب

 های بودجه در تمام سال فعال هستند. بندی، کمیته در این شیوه بودجه (ج

 ریزی کنند. مهطور پیوسته برنا شوند به بندی، مدیران وادار می در این شیوه بودجه (د



 

 

 

 
 
 

 14از  6 صفحه

 (15تا  1) پرسش 15 -« کلیاتداری مدیریت: حساب»های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

انحراف نرخ مواد مستقیم در شرکت کوشا در یک دوره زمانی، مساعد و رقم آن قابل توجه است.  – 14

 کدام گزینه زیر در مورد این موضوع صحیح است؟
 نرخ استاندارد خیلی کمتر پیش بینی شده است. (الف

 مواد با کیفیت بسیار باالتری خریداری شده است. (ب

 ت نقدی خرید در زمان مناسب استفاده نشده است.از تخفیفا (ج

 خریدها با حجم باال و نرخ مناسب انجام شده است. (د
 

کند، برمبنای ساعات کار  سربار در شرکت سهامی دقیق که از بهایابی استاندارد استفاده می – 15

درصد  40است که  میلیون ریال 14شده شرکت سال مالی جاری  سربار بودجه شود. آالت جذب می ماشین

تن محصول است. هر تن محصول به صورت  20 000ای شرکت، تولید  شود. ظرفیت بودجه آن ثابت تلقی می

 آالت دارد. ساعت کار ماشین 200نفر/ساعت کار مستقیم و  70استاندارد نیاز به 

 

که از لحاظ  استتن در جریان ساخت باقی مانده  1000شده و  تکمیل تن محصول 9000ماهه اول  در شش

          که است تن بوده  1500درصد تکمیل است. موجودی در جریان ساخت اول دوره نیز  60تبدیل تا 

 نیز    آالت ماشینساعات نفر/ ساعت و  600 000درصد تکمیل بوده است. ساعات واقعی کار مستقیم  80تا 

 ساعت بوده است. 1 700 000

 

میلیون ریال باشد، انحراف حجم سربار ثابت کدام  8/2ماهه مزبور  شش در صورتی که رقم سربار واقعی دوره

 گزینه زیر است؟

 ریال نامساعد 448 000 (ب صفر (الف

 ریال مساعد 28 000 (د ریال نامساعد 3 248 000 (ج

 



 

 

 

 
 
 

 14 از  7 صفحه

 (50تا  16) پرسش 35 -« ارزیابی عملکردحسابداری مدیریت: »های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

 1396 سال خبره مدیریت حسابدار آزمون
  «ارزیابی عملکرد: مدیریت حسابداری» های پرسش

هنگام تولید و  نهایی( در شرایط برقراری نظام بهتفاوت سود در شیوه بهایابی جذبی و متغیر ) – 16

 چگونه خواهد بود؟ (JIT)ها  موجودی
 یر )نهایی( است.بیشتر از سود بهایابی متغ همواره سود بهایابی جذبی (الف

 بیشتر از سود بهایابی جذبی است. مواره سود بهایابی متغیر )نهایی(ه (ب

 خواهد بود.  کمتردر شرایط بیشتر بودن تعداد تولید نسبت به فروش، سود بهایابی جذبی،  (ج

 تفاوت سود دو روش، به صفر نزدیک است. (د

پذیرایی شرکت  ویژۀیک ساله، تولید شکالت شرکت تولیدی شکالت شیرین طعم، طی قراردادی  – 17

 و تحویل دهد. کندآن را در مقادیر هفتگی تولید  است هواپیمایی بهشت را پذیرفته است و مقرر شده

 تر است؟ های بهایابی زیر برای این قرارداد مناسب کدام یک از روش
 بهایابی سفارش کار (ب ای بهایابی مرحله (الف

 بهایابی استاندارد (د (Batch)ای  بهایابی دسته (ج

کند. در دایره دوم، موجودی ابتدای  ای استفاده می بهایابی مرحله روششرکت تولیدی پرتالش، از  – 18

 2000واحد و موجودی پایان دوره  9000شده  %(، محصوالت تکمیل40درجه تکمیل  واحد )با 1500دوره 

اند.  که در پایان فرایند شناسایی شده استواحد  500%( است. ضایعات غیر عادی 30واحد )با درجه تکمیل 

درصد تکمیل است. دستمزد  20واحد است که محل شناسایی آن در نقطه  1000 نیز ضایعات عادی

 کند.  ، تدریجی و یکنواخت تحقق پیدا می)سربار( مستقیم و اقالم باالسری

 معادل آحاد تولید شده در مرحله دوم از لحاظ تبدیل کدام است؟

 9500 (ب 9700 (الف

 10100 (د 10300 (ج

میلیون ریال است. در نتیجه عملیات ساخت،  6در شرکت شیمیکو، بهای ساخت در مرحله مشترک  – 19

واحد محصول فرعی  500واحد محصول اصلی بتا و  1500واحد محصول اصلی آلفا،  4000دوره گذشته، 

 شده است.  تولیدگاما 

ارد درآمد محصول فرعی را هنگام فروش شناسایی کند، چه مبلغی از در شرایطی که شرکت قصد د

 شود؟ بهای مشترک به محصول فرعی تخصیص داده می
 صفر (ب هزار ریال 500 (الف

 معادل ارزش فروش محصول فرعی (د معادل ارزش خالص بازیافتنی محصول فرعی (ج



 

 

 

 
 
 

 14 از  8 صفحه

 (50تا  16) پرسش 35 -« ارزیابی عملکردحسابداری مدیریت: »های  پرسش 1396آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 

 انجمن حسابداران خبره ایران

 

 

 پرسش( 50)مجموعاً  10:30تا  9:00نشست اوّل: ساعت 

دهد. در تحلیل این  ا اهمیتی را نشان میدر دوره گذشته، رقم مساعد ب Aانحراف کل ماده اولیه  – 20

 انحراف، کدام گزینه زیر صحیح است؟
 مدیریت از مساعد بودن انحراف رضایت دارد و نیازی به تحلیل بیشتر نیست. (الف

 رقم نرخ استاندارد خرید مواد به اشتباه کمتر پیش بینی شده است. (ب

 قیمت است. خرید ارزان وان واحد بازرگانی درتنها دلیل این انحراف، ت (ج

 ممکن است انحراف مصرف نامساعد وجود داشته باشد. (د

 

       نما، ساعات کار مستقیم برای تولید هر واحد محصول کارت استاندارد محصول شرکت دقیق در – 21

شده و  واحد محصول تکمیل  8000ریال درج شده است. در دوره گذشته،  4000ساعت به نرخ هر ساعت  3

درصد در پایان دوره باقی مانده است. موجودی کاالی در جریان ساخت  40واحد نیز با درجه تکمیل  2000

 درصد بوده است. 30واحد با درجه تکمیل  1500اول دوره نیز 

ساعت باشد، انحراف کارایی  25000میلیون ریال و ساعات کار مستقیم  100اگر دستمزد مستقیم 

 است؟ مبلغی چهدستمزد 
 هزار ریال نامساعد 200 (ب هزار ریال مساعد 200 (الف

 میلیون ریال نامساعد 4 (د صفر (ج

 

 اساس اطالعات پرسش قبل، انحراف نرخ دستمزد چه مبلغی است؟ بر – 22

 هزار ریال نامساعد 200 (ب هزار ریال مساعد 200 (الف

 میلیون ریال نامساعد 4 (د صفر (ج

 

 ؟استنادرست کدام گزینه زیر  – 23

 بهایابی استاندارد به دلیل عدم رعایت اصول حسابداری، قابل استفاده نیست. (الف

 آورد. بهایابی استاندارد، امکان مدیریت مبتنی بر مستثنیات را فراهم می (ب

 تر خواهد شد. کارگیری بهایابی استاندارد، عملیات دفترداری حسابداری بها ساده با به (ج

 توانند در طول دوره مالی بازنگری و تجدید نظر شوند. تانداردها میدر صورت لزوم، اس (د

 

 :آمیزد میلیتر محصول در کارت استاندارد خود، مواد زیر را با هم  500شرکت آمیزه برای تولید  – 24

  مادهA 400 ریال 100به نرخ  لیتر 

  مادهB 200 ریال 150به نرخ  لیتر 
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لیتر  22000شرکت توانسته است  Bلیتر  10 000و   Aیتر ل 14000گذشته، با مصرف  ماه در یک

 ریال بوده است. 145هر لیتر  Bریال و  110هر لیتر   Aمحصول تولید کند. میانگین نرخ خرید 

 چند ریال است؟ Bانحراف ترکیب ماده 
 هزار ریال نامساعد 300 (ب هزار ریال مساعد 300 (الف

 ر ریال مساعدهزا 180 (د هزار ریال نامساعد 180 (ج

 چه مبلغی است؟ Aبراساس اطالعات پرسش قبل، انحراف بازده از لحاظ ماده  – 25

 هزار ریال نامساعد 200 (ب هزار ریال مساعد 200 (الف

 هزار ریال نامساعد 160 (د هزار ریال مساعد 160 (ج

 

 اطالعات تولید و فروش محصوالت شرکت راستی به شرح زیر است: – 26

 ساعت کار غیربهای مت 
 ماشین

 تعداد فروش نرخ فروش
 بودجه شده

 5000 2000 2 1000 محصول آلفا
 5000 1800 3 800 محصول بتا

واحد  5000ریال است. در دوره گذشته  200نرخ جذب سربار ثابت به ازای هر ساعت کار ماشین 

ریال تولید شد.  3 000 000واحد بتا با بهای متغیر  4000ریال و  5 200 000آلفا با بهای متغیر 

       و تمام محصول آلفا به مبلغاست بوده  4 500 000هزینه ثابت واقعی در دوره مزبور بالغ بر 

 ریال به فروش رسیدند. 7 000 000ریال و تمام محصول بتا به مبلغ  11 000 000

 انحراف حجم حاشیه فروش آلفا چه مبلغی است؟
 میلیون ریال نامساعد یک (ب یک میلیون ریال مساعد (الف

 صفر (د هزار ریال مساعد 600 (ج

 براساس اطالعات پرسش قبل، انحراف بهای متغیر محصول بتا چند ریال است؟ – 27

 هزار ریال نامساعد 200 (ب هزار ریال مساعد 200 (الف

 ریال مساعد 2 600 000 (د صفر (ج

% استفاده 30یدی خود از روش نزولی با نرخ آالت تول شرکت ابزار دقیق برای استهالک ماشین – 28

سال کامل محاسبه شده باشد، کدام  آالت در سال اول برای یک که استهالک ماشین  کند. با فرض این می

 گزینه در مورد استهالک مزبور صحیح است؟
 استهالک در سال دوم مبلغ ویژگی هزینه 

 درصد بهای تمام شده 21 متغیر (الف

 د بهای تمام شدهدرص 21 ثابت (ب

 درصد بهای تمام شده 30 ثابت (ج

 درصد ارزش دفتری ابتدای سال دوم 30 متغیر (د
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شده، فروش  های انجام بینی کند. بر اساس پیش ذیر استفاده میپ نگر از بودجه انعطاف شرکت آینده – 29

واحد و بهای  1750ماه  ریال و فروش خرداد 41 150 000واحد و بهای تمام شده آن  2450اردیبهشت ماه 

 ریال است.  36 250 000تمام شده آن 

واحد محدود شده باشد، بهای تمام شده آن باید چه  2400اگر فروش واقعی اردیبهشت ماه به 

 مبلغی باشد؟

 ریال 40 800 000 (ب ریال 40 310 000 (الف

 کدام هیچ (د ریال 49 714 000 (ج

در ماه %، 40میلیون ریال و نسبت حاشیه فروش  200ثابت ماهانه های  کردار با هزینه شرکت خوش – 30

 میلیون ریال دست یافته است. 40به سود گذشته 

 است؟مبلغ فروش ایمنی )حاشیه امن( شرکت چه مبلغی 

 میلیون ریال 500 (ب میلیون ریال 600 (الف

 میلیون ریال 100 (د 333 333 333 (ج

میلیون  50میلیون ریال، به  300درصد ظرفیت خود و فروش  40 گستر با فعالیت درشرکت بازار – 31

تواند بدون تغییر در  ریال سود دست یافته است. با فراهم شدن امکان صادارت محصول، فروش شرکت می

 ها، به دو برابر برسد.  ترکیب هزینه

درصد است، با فروش جدید، سود چه مبلغی  30که نسبت حاشیه فروش شرکت  با آگاهی از این

 خواهد بود؟

 میلیون ریال 90 (ب میلیون ریال 100 (الف

 میلیون ریال 320 (د میلیون ریال 140 (ج

روی یک نوع بر ها  کند که همه آن شرکت پریشان سه نوع محصول با مشخصات زیر تولید می – 32

ساعت محدود  6000شوند. به دلیل مشکالت قطعات یدکی، ساعات کار ماشین به  شین خاص تکمیل میما

 شده است.
 گاما بتا آلفا 

 12000 15000 25000 ریال –نرخ فروش هر واحد 
 3000 5000 8000 ریال  -بهای متغیر ساخت 

 3000 1000 2000 ریال –های متغیر فروش  هزینه
 4000 10 000 5000 ریال –و اداری  های ثابت ساخت هزینه

 3000 2000 1500 تعداد تقاضای بازار
 5/0 1 2 ساعت کار ماشین برای هر واحد
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 دهد؟ کدام گزینه زیر، بهترین ترکیب تولید و فروش را در این شرایط نشان می
 گاما بتا آلفا 

 4000 2000 1000 (الف
 3000 - 1500 (ب
 2000 2000 1500 (ج
 3000 1500 1500 (د

 

 ها تهیه خواهد شد؟ در تهیه بودجه جامع، ابتدا کدام یک از بودجه – 33

 بودجه تولید (ب بودجه فروش (الف

 بودجه عامل محدود کننده (د بودجه خرید (ج
 

که در شهریور ماه است متوجه شده ، آیندهبودجه جامع سال پس از تهیه نگر،  شرکت آیندهمدیریت  – 34

 کنید؟ را پیشنهاد میزیر  های، کدام راهکارکسریاین برای جبران ینگی مواجه خواهد شد. با کسری نقد
A. دریافت وام کوتاه مدت 
B. عدم خرید مواد اولیه 
C. افزایش درصد تخفیفات نقدی فروش 
D. تالش در استفاده از تمام تخفیفات نقدی خرید 
E. آالت تولید فروش بخشی از ماشین 
F. کاهش سطح تولید 

 A , D , F (ب A , C (الف

 A , D , E , F (د A , B , C , D , E , F (ج

 

 ک:بندی متحرّ بودجه – 35

 پذیر است. همان بودجه انعطاف (الف

 شود. آخر آن اضافه می بهای است که در آن با پایان هر دوره فرعی، یک دوره مشابه  بودجه (ب

 گیرند. مانده مورد تجدید نظر قرار می قیهای با بندی است که با پایان هر ماه، ماه ای از بودجه شیوه (ج

 بندی است. روشی است که در آن ارقام گذشته، مبنای اصلی بودجه (د

 شود؟ ها استفاده می بندی بر مبنای برنامه، در کدام سازمان از بودجه – 36

 هنگام های دارای نظام تولید درست به در شرکت الف(

 تفاعیهای غیر ان در بخش عمومی و سازمان ب(

 های خدماتی فقط سازمان ج(

 های انتفاعی بزرگ شرکت د(
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، ساعات Hاست که در آن  H16  =TC+  7200 آیندهای سربار شرکت آلفا برای سال  رفتار بودجه – 37

واحد محصول برآورد شده است. زمان  960کار ماشین فرض شده است. بودجه تولید اردیبهشت سال آینده 

 کدام است؟ آیندهدقیقه است. بودجه سربار اردیبهشت سال  5واحد محصول استاندارد ساخت هر 

 ریال 84000 (ب ریال 12 000 (الف

 ریال 2250 (د ریال 8480 (ج

یک از موارد زیر  گیری، بر کدام ها و تفویض اختیار تصمیم ترین تالش در طراحی مجدد سازمان بیش – 38

 شود؟ متمرکز می
A. هموار کردن هرم سازمانی 
B. ها مهندسی مجدد چرخه 
C. جا انداختن کار گروهی 

 A , B (ب A (الف

 A , B , C (د B , C (ج

 ؟شود محسوب نمیبندی  های مدل فراسوی بودجه یک از موارد زیر، از ویژگی کدام – 39

 کند. های مدیریت پیشگیرانه موثر را ایجاد می این مدل، سیستم (الف

های  بینی کند انعطاف الزم را در پیش ذاری، مدیران را مجبور میگ این مدل در چرخه مدیریت سرمایه (ب

 خود درنظر گرفته و اقدامات الزم را در دیرترین زمان ممکن صورت دهند.

در این مدل محور اصلی، چرخه مدیریت است و تمام اجزای سازمان باید مطابق بودجه حرکت کرده و  (ج

 ارسال کنند. های کنترل برای مدیریت ارشد سازمان گزارش

نحوی  این مدل، ایجاد کننده سیستم پاداش دهی مبتنی بر عملکرد نسبی در سطح شرکت است، به (د

 کند.  که عملکرد گروهی در تمام سطوح را تشویق می

 مبنای فعالیت: بندی بر در بودجه – 40

 شود. بینی شده فعالیت مرتب می های پیش های بودجه برحسب هزینه هزینه (الف

 شود. های بودجه بر حسب محصول، خدمت یا منابع مرتب می هزینه (ب

 شود. ایجاد می ERPکارگیری  امکان استفاده، تنها با به (ج

 شود. بودجه بر اساس مراکز هزینه طراحی می (د

 شود؟ منجر می  (ROI)کار رفته  یک از موارد زیر به بهبود بازده سرمایه به کدام – 41

 فروشافزایش نرخ  (الف

 های ساخت و عملیات صرفه جویی در هزینه (ب

 ها های کمتر جهت استفاده بهینه از ظرفیت کارگیری دارایی به (ج

 هر سه مورد (د
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های راهبردی، به  ای که در آن ارائه اطالعات به مدیریت در جهت تنظیم و اجرای سیاست شیوه – 42

گرایانه  ی مربوط به عملکرد در فضایی واقعها تمام حوزه ربارهدشود که ترکیبی از اطالعات  ای انجام می گونه 

 شود؟ طرفانه را در برگیرد، به چه عنوانی شناخته می و بی
 مدیریت مبتنی بر مستثنیات (ب بودجه جامع (الف

 ارزیابی متوازن (د حسابداری سنجش مسئولیت (ج

 گیرد؟ ر نمیقراهای زیر در زنجیره ارزش سازمان  یک از گزینه کدام – 43

 انبار داری (ب تحقیق و توسعه (الف

 طراحی (د بازاریابی (ج

 ؟نیست (TQM)های مدیریت کیفیت جامع  کدام مورد زیر، از مشخصه – 44

 دنبال کردن بهبود مستمر (ب کسب رضایت مشتری (الف

 تاکید بر پیشگیری از مشکالت و خطاها (د حد بهینه ضایعات (ج

 شرح عناوین ذکر شده، صحیح است؟ کدام گزینه در – 45

 سفارش مشتری برش چوب دایره برش 

 موضوع بهایابی فعالیت/ در سطح واحد محصول مرکز هزینه (الف

 مرکز هزینه فعالیت/ در سطح واحد محصول موضوع بهایابی (ب

 موضوع بهایابی فعالیت/ در سطح پشتیبانی مرکز هزینه (ج

 مرکز هزینه سطح پشتیبانیفعالیت/ در  موضوع بهایابی (د

 

های انتقالی در صورت وجود بازار رقابتی و در شرایط استقرار سیستم حسابداری مسئولیت،  قیمت– 46

 های زیر خواهد بود؟ یک از گزینه کدام
 بهای متغیر )نهایی( (ب بهای استاندارد (الف

 مبتنی بر قیمت بازار (د بر اساس نظر مدیریت ارشد سازمان (ج

 

 هزینه فرصت )گذشت( عبارت است از: – 47

 های نقدی و غیر نقدی سازمان مجموع هزینه (الف

 های متغیر تفاوت بین ارزش بازار و مجموع هزینه (ب

 شده در اثر انتخاب یک راهکار نظر های صرف درآمدها و مزیت (ج

 های غیر نقدی سازمان مجموع هزینه (د
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میلیون ریال و  40شده  گرفته کار درصد است. مجموع سرمایه به 15بازده فروش شرکت سودآور  – 48

 شده چند درصد است؟ کارگرفته به  میلیون ریال است. بازده سرمایه 100فروش بالغ بر 

 5/37 (ب 250 (الف

 60 (د 25 (ج

 

 تواند انتخاب شود.  یکی میاز چهار پروژه پیشنهادی زیر  – 49

 A B C D 
 4000 3000 2000 15 000 سرمایه الزم

 500 600 600 1500 سود

 شود؟ شده، کدام پروژه انتخاب می کارگرفته براساس بازده سرمایه به

 B (ب A (الف

 D (د C (ج

 

مانده(، کدام پروژه انتخاب  بر اساس اطالعات پرسش قبل، مطابق با روش سود اضافی )سود باقی – 50

 شود؟ می

 B (ب A (الف

 D (د C (ج
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