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الثقافة المالية
امتحان شامل بالوحدة االولى ( مدخل الى المحاسبة ) – 2019
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدد االسئلة (  _ ) 5عدد الصفحات ( ) 4
سـ  1ـــؤال :
ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة في ما يلي :
 .1تعد فواتير الشراء احد االمثلة على المستندات :
أ  .الداخلية

ب  .الخارجية

د  .ال شي ء مما ذكر

جـ  .الداخلية والخارجية

 .2من واجبات المحاسب :
ب  .ينمي بيانات اضافية

أ  .تقييم القوائم المالية

جـ  .اتخاذ قرارات للتحليل

د  .ال شيء مما ذكر

 .3من أهداف المحاسبة:
أ  .تحديد نتيجة عمل المؤسسة من ربح أوخسارة
جـ  .التأثير على أداء الموظفين وجهودهم

ب  .تحديد مدى كفاءة ادارة الشركة
د  .ال شيء مما ذكر

 . 4قائمة تبين ما تملكه الشركة من أصول وما عليها من التزامات :
ب  .قائمة الدخل

أ  .قائمة المركز المالي

جـ  .قائمة حقوق الملكية

د .ال شيء مما ذكر

 . 5تعد قروض طويلة االجل مثاال على :
ب  .حقوق الملكية

أ  .االلتزامات

جـ  .االصول

د  .ال شيء مما ذكر

 . 6بلغ مجموع االلتزامات لدى العميد لالستشارات المالية  10000دينار وحقوق الملكية  ، 8000فإن قيمة االصول :
أ 18000 .

ب 2000 .
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سـ  2ــــؤال :
أ  .صنف االصول االتية الى  :أصول ثابتة  ،اصول متداولة  ،اصول غير ملموسة  ،استثمارات طويلة االجل ،
االسهم  ،العمالء(المدينين)  ،الصندوق  ،شهرة محل  ،المباني  ،السندات  ،االثاث  ،حقوق براءة االختراع  ،سيارات ،
عالمة تجارية  ،بضاعة اخر المدة  ،استثمارات قصيرة االجل  ،حقوق النشر .

ب  .صنف العمليات االتية وفقا لمن يؤديها (المحاسب ،ماسك الدفاتر  ،المدير المالي ):
 . 1عرض البيانات وتجميعها (

)

 . 2استخراج نتائج االعمال فقط (

)

 . 3اعتماد القرارات المبنية على تحليل البيانات ودراستها (
 . 4تسجيل العمليات المالية فقط (
 .5اعداد القوائم المالية (

)
)

)

صفحتنا الرسمية
على الفيس بوك
االستاذ عمار تيم

سـ  3ــــؤال :ـ علل ما يلي :
أ  .يجب تصنيف العمليات المالية المسجلة وتلخيصها .
ب  .لالجهزة الحكومية دور كبير وفائدة من الشركات .

سـ  4ــــؤال:ـ
 . 1بناءا على دراستك لمعادلة الميزانية  ،أجب عما يلي :ـ
*بلغ مجموع االصول في شركة االهل لصيانة االجهزة  100000دينار  ،وبلغ مجموع االلتزامات  65000دينار ،
جد حقوق الملكية .
*جد مجموع االصول في شركة الراجح  ،علما أن مجموع االلتزامات  40000دينار وحقوق الملكية 36000
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 . 2في ما يأتي أهم خصائص البيانات المالية  ،ضع كأل منها ازاء العبارة التي تناسبها مما يلي :
الدقة  ،المدة الزمنية  ،المالئمة  ،الموضوعية  ،الوضوح
* تعلق المعلومات بالموضوع او المشكلة التي يراد اتخاذ القرار بخصوصها (
* عرض المعلومات بطريقة سهلة الفهم (

)

* مدى خلو المعلومات من الخطأ (
*

)

)
)

الحصول على المعلومات بالوقت المناسب (

 . 3ما الفرق بين االلتزامات الثابتة وااللتزامات المتداولة :ـ

ســ  5ــــؤال :ـ
أ  .اذكر الفرض المحاسبي الدال على كل مما يأتي :
• تقييم االصول الثابتة مثل السيارة بكلفتها التاريخية .
•

معاملة المالك مثل غيره من الدائنين .

• اصدار قوائم سنوية او نصف سنوية .
ب  .حدد المبدأ المحاسبي الدال على كل مما يأتي :ـ
• شراء سيارة بمبلغ  6400وتسجيل ثمنها بهذه القيمة في سجالت الشركة .
•

تقديم شركة العميد في الثقافة المالية جميع المعلومات التي تلزم المستفيدين والتي تساعدهم على اتخاذ القرار.

• قامت شركة القدس بإعداد خطة احتياطية تحسبا ألي خسائر مستقبلية وعدم وضعها خططا مستقبلية بناءا على
االرباح المتوقعة .

االجابات موجودة على الصفحة الرسمية على الفيس بوك
االستاذ عمار تيم
مدرس مادة الثقافة المالية
االستاذ عمار تيم
0788322507
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