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ترقبوا اقوى دورة لمادة الثقافة المالية بداية الفصل الثاني  ....لالستفسار 0788322507
للمتابعة على الفيس بوك  //////االستاذ عمار تيم

السؤال االول  :علل ما يلي
• يطلق معظم الباحثين على المحاسبة لغة االعمال ( ص ) 2
• يعد المالك أحد المستفيدون من المعلومات المحاسبية من خارج الشركة ( ص ) 4
• لألجهزة الحكومية دور كبير وفائدة من الشركات ( ص ) 4
السؤال الثاني :
-

اذكر ثالث أمثلة على العمليات المالية التي لها أثر نقدي بالشركة ( ص ) 2
اذكر واجبات كالً من المحاسب والمدير المالي ( ص ) 3ا
اذكر اربعة من أهداف المحاسبة  ( .ص ) 3
اذكر المبادئ والفروض المحاسبية ( ص ) 5
اذكر اقسام كال من االصول وااللتزامات ( ص ) 7
تتمثل اولى خطوات الدورة المحاسبية في تحديد العملية واثباتها عن طريق عدة
مستندات ،اذكرها ( ص ) 28

السؤال الثالث :
أ  .قارن بين انواع الحسابات الحقيقية واالسمية ( ص ) 13
ب  .بدأت شركة العميد برأس مال قدره  30000دينار اودع في البنك كامالً.
المطلوب  /تحليل العملية وفقا السلوب معادلة الميزانية
السؤال الرابع :
في ما يلي بعض العمليات التجارية التي حدثت في مؤسسة المجد التجارية :
* بتاريخ 2015/11/5اشترت المؤسسة  10أجهزة حواسيب من مؤسسة التطور
لاللكترونيات بسعر 300دينار للجهاز الواحد على الحساب.
* بتاريخ  2015/11/6دفعت المؤسسة المصاريف االتية نصفها نقدا والنصف االخر بشيك:
 6000دينار رواتب  100،دينار دعاية واعالن 100،دينار كهرباء
* بتاريخ  2015/11/15باعت المؤسسة  3أجهزة حواسيب لمؤسسة التوكل التجارية بسعر
 400دينار للجهاز الواحد بشيك.
المطلوب-:
 تسجيل القيود المحاسبية في دفاتر مؤسسة المجد التجارية. تسجيل القيود المحاسبية في دفاتر مؤسسة التوكل التجارية. -اذكر الشروط الواجب االلتزام بها عند التسجيل في دفاتر اليومية ( ص ) 29

السؤال الخامس :
في ما يلي قيود يومية مستخرجة من دفتر اليومية العام لمؤسسة اشبال بيت المقدس
التجارية :
1000من حـ/المشتريات
1000الى حـ/البنك
150من حـ/الصندوق
150الى حـ/المبيعات
1500من حـ/المشتريات
الى مذكورين
 500حـ/البنك
 1000حـ/الصندوق
المطلوب :تصوير حـ/البنك للصفحة المقابلة له في دفتر االستاذ.
السؤال السادس :
في ما يلي ارصدة مستخرجة من سجالت شركة التوجيهي
عقارات  ، 120000راس مال  ، 200000صندوق ، 23000رواتب مستحقة ، 3000
مسحوبات شخصية  ، 30000خسائر بيع اسهم . 30000
المطلوب-:
-1اعداد ميزان المراجعة باالرصدة.
-2اذكر االسباب التي من أجلها يتم اعداد ميزان المراجعة ( .ص ) 52
 -دراسة مثال (  ) 1من صفحة  56من دوسية العميد (أ.عمار تيم) دراسة جيدة متمكنة ((.هام جدااااا )

