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العالمة المكتسبة

ملحوظة :عدد الصفحبت (  ، ) 4عدد األسئلة ( ) 3

الس ــؤال األول  17 ( :عالمة ).
أ ) وضح ادلقصود بكل مما أييت :

6عالمات )

(

 .1ادلبادئ احملاسبية

 .2قائمة الدخل

 .3األصول ادلتداولة

 .4التسوايت اجلردية

ب ) هناك العديد من الشروط الواجب مراعاهتا عند تسجيل القيود يف دفرت اليومية اذكر أربعة منها

( 4عالمات)

جـ ) هناك رلموعة من األخطاء ممكن أن حتصل يف دفرت األستاذ مما يؤثر على ميزان ادلراجعة اذكر أربعة منها

( 4عالمات )
(

د ) هناك ثالثة أنشطة رئيسية للمحاسبة اذكرها مع مثال لكل نشاط

3عالمات )

السـ ــؤال الثاين  18 ( :عالمة ) .
أ )علل العبارات التالية
-1احملاسبة ومسك الدفاتر ليس سيان
-2عدم توازن ميزان ادلراجعة
-3يعد رأس ادلال دائنا فيما تعد األصول مدينة
ب )هناك العديد من الفروض احملاسبية اذكر أربعة منها

(
( عالمتان )

 6عالمات )

جـ ) حيتوي اجلدول على رلموعة من احلساابت حدد نوع احلساب وطبيعة وانقلها إىل دفرت اإلجابة
اسم احلساب
ذمم مدينة

(

4عالمات )

اسم احلساب
(أصول متداولة ،مدين)

رواتب مستحقة الدفع

مسحوابت شخصية
إيراد فوائد غري مكتسب

شهرة احملل

د ) يتضمن اجلدول اآليت مواقف احملاسبية حدد ادلبدأ احملاسيب ادلستخدم يف كل حالة :
ادلوقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

( عالمتا

ن)

ادلبدأ احملاسيب

 .1شراء سيارة مببلغ  2000دينار وتسجيلها ابلدفاتر
 .2تقدمي مجيع ادلعلومات اليت تلزم ادلقرضون للمساعدة يف اختاذ القرار
 .3تقدمي خدمة يف شهر آذار وتسجيلها يف نفس الشهر علما أن حتصيل ادلبلغ قي شهر آب
 .4اضطر احملاسب إىل تغيري الطريقة احملاسبية ادلستخدم دلدة مخس سنوات

( 4عالمات)

هـ) اذكر مثال لكل مما يلي
-1عمليات ليس ذلا اثر نقدي على ادلؤسسة

-2مستندات خارجية

-3حساابت ومهية

-4أصول اثبتة

السؤال الثالث (40عالمة)
أ)إليك العمليات ادلالية التالية اخلاصة مبؤسسة األمل
يف  1/1ابتدأت ادلؤسسة أعماذلا برأس مال مقداره  30000دينار حيث أودع ابلصندوق
 1/2اشرتت ادلؤسسة أاثث مببلغ  5000دينار وذلك من مؤسسة الوحدة حيث سددت  2000نقدا والباقي على احلساب
 1/4عملت ادلؤسسة على تقدمي خدمة صيانة مببلغ  8000دينار دلؤسسة صاحل على احلساب
1/5استلمت ادلؤسسة ادلبالغ ادلستحقة على مؤسسة صاحل نقدا البالغة  8000دينار
 1/31دفعت ادلؤسسة مصروف دعاية وإعالن مببلغ  500دينار نقدا
ادلطلوب  -1 :بني اثر العمليات ادلالية السابقة ابدلعادلة احملاسبية
-2سجل القيود اليومية السابقة يف دفرت اليومية
-3تصوير حساب الصندوق لشهر كانون الثاين

( 5عالمات)
( 10عالمات)
(عالمتان)

ب)أشرتت مؤسسة امحد بضاعة مببلغ  2000دينار من مؤسسة خالد على احلساب ويف نفس اليوم ابعت ادلؤسسة بضاعة مببلغ
 3000دينار دلؤسسة األمانة مبوجب شيك مسحوب على البنك
ادلطلوب  -1:سجل القيود احملاسبية لدى مؤسسة امحد

(  6عالمات)

-2سجل القيود احملاسبية لدى مؤسسة األمانة

ج)إذا علمت أن رلموع االلتزامات  4000دينار ورأس ادلال  15000وكانت اإليرادات  2000وكانت ادلصاريف 1000
جد قيمة األصول مبينا طريقة احتساهبا

(عالمتان)

د)فيما يلي بعض أرصدة احلساابت ادلستخرجة من ميزان ادلراجعة دلؤسسة األمل كما يف 2015 12/31
أرصدة مدينة

أرصدة دائنة

اسم احلساب

5500

مصروف رواتب

11000

إجيار زلل
8000

إيراد مبىن مؤجر

500

أرابح بيع أاثث
أاثث

3000
إذا علمت
-1قدرت بضاعة أخر ادلدة مببلغ  2000دينار
-2راتب شهر كانون األول مل يدفع ومل يسجل ابلدفاتر
-3مبلغ إجيار احملل خيص الفرتة ما بني  2015/5/1إىل 2016 /3/31
-4هناك أرابح بيع أاثث مببلغ  200دينار مل تستلم ومل تسجل ابلدفاتر
-5إيراد ادلبىن ادلؤجر السنوي  4000دينار

( 10عالمات)

دلطلوب -1:أثبات قيود التسوية الالزمة
-2إظهار التغري يف احلساابت بعد التسوايت اجلردية

انتهت األسئلة
إعداد ادلعلم :بالل السعايدة

( 5عالمات)

