




237

100% تکمیل وازنظرهزینه های تبدیل 40% تکمیل باشد. قیمت تمام شده موجودی کاالی درجریان ساخت پایان 
دوره ازنظرمواد مصرفی چندریال است؟

ب( 1,000,000 ریال الف( 200,000 ریال  
د( 1,500,000 ریال ج( 500,000 ریال   

4ـ دریک واحد تولیدی بهای تمام شده کاالی فروش رفته مبلغ 12,500,000 ریال می باشد. وبهای تمام شده 
کاالی ساخته شده طی دوره مبلغ 14,200,000 ریال و بهای تمام شده موجودی کاالی ساخته شده درپایان دوره 

مبلغ 3,400,000 ریال است. بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش چند ریال است؟
ب( 9,100,000 ریال الف(12,500,000 ریال   
د( 17,600,000 ریال ج( 15,900,000 ریال   

5ـ درآمد حاصل از فروش ضایعات عادی انتهای یک مرحله از تولید به چه صورت طبقه بندی می شود؟
ب( کاهش هزینه های غیرعملیاتی الف( درآمد غیرعملیاتی    

د( کاهش هزینه های مرحله ج( کاهش بهای کاالی ساخته شده انتقالی  
تکمیل   %60 در  محصول  وبازرسی  تکمیل   %40 مالی  دوره  پایان  ساخت  درجریان  کاالی  موجودی  اگر  6ـ 

عملیات تولیدی مرحله صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی چگونه تقسیم می شود؟
الف( به موجودی کاالی درجریان ساخت پایان دوره اضافه می گردد.

ب( به صورت مساوی بین محصوالت ساخته شده وموجودی درجریان ساخت پایان دوره سرشکن می گردد.
ج( به بهای تمام شده محصوالت ساخته شده اضافه می گردد.

د( به تناسب بین محصوالت ساخته شده وموجودی پایان دوره سرشکن می گردد.
7ـ قیمت تمام شده ضایعات عادی به قیمت تمام شده کاالی ساخته شده اضافه می شود، اگر 
ب( در ابتدای عملیات ساخت شناسایی شود. الف( درانتهای عملیات ساخت شناسایی شود. 

د( قابل فروش باشد. ج( غیرقابل فروش باشد.   
8  ـ چنانچه بازرسی درپایان مرحله تولیدی صورت گیرد، واحدهای ضایع شده

الف( ازنظرمواد اولیه صددرصد وازنظرهزینه های تبدیل صفر درصد تکمیل است.
ب( ازنظرمواد اولیه وهزینه های تبدیل صددرصد تکمیل است.

ج( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل 50% تکمیل است.
د( ازنظرمواد اولیه و هزینه های تبدیل صفردرصد تکمیل است.

9ـ بهای فروش ضایعات عادی قابل فروش به کدام حساب بستانکارمی شود؟
ب( حساب کاالی درجریان ساخت الف( خالصه حساب سودوزیان  

د( حساب موجودی ضایعات ج( حساب فروش ضایعات عادی  
10ـ درآخرین مرحله ساخت کاال، قیمت تمام شده کاالی ساخته شده مبلغ 250,000 ریال قیمت تمام شده 
ضایعات عادی 20,000 ریال وقیمت فروش ضایعات عادی 5,000 ریال می باشد. حساب موجودی کاالی ساخته 

آزمون پایانی فصل 7آزمون پایانی فصل 3آزمون پایانی فصل 3








