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 "االول الدراسي لفصلا نهايةتجريبي " امتحان
               1028/1029الدراسيللعام                                        

 
 التوجيهي                                                       

 الادبي:  الفرع          : .............................................           الاسم

 1028:       /    /التاريخ                                                          : اليوم

 املاليه الثقافه :املادة                                                  ساعتان :الزمن
 

 .  ....3..و عدد الصفحات    (4.)االسئلة التي عددها عن أجبعزيزي الطالب مالحظة : 
 

 

 

 :ألاول  السؤال

 عقيق التجاريه كما يلي:ال مؤسسة في حدثت التي العمليات اليك
 

 

0البنك في اودعته مال كرأس دينار000005 مبلغ المؤسسه استلمت1/ 1 

0المؤسسه صندوق في اودع البنك من دينار00005 سحب تم2/1  

0نقدا دينار00002 بقيمة مكتبي اثاث المؤسسه اشترت 3/1  

0بشيك دينار00003 بقيمة بضاعه المؤسسه اشترت/ 4  

0الحساب على التجاريه التقوى لمؤسسه دينار000010 بقيمة بضاعه المؤسسه باعت 5/1  

0نقدا عليها ما التقوى مؤسسة سددت 7/1  

0بشيك االخر والنصف نقدا نصفها دينار000020 بقيمة بضاعه المؤسسه باعت 8/1  

0بشيك والباقي نقدا نصفها دينار000010  بقيمة بضاعه المؤسسه اشترت 9/1  

0 دينار20000 النقديه المبيعات بلغت 10/1  

المطلوب :*  

امليزانيه؟ معادلة إعداد.1   

اليوميه؟ القيود تسجيل.1  

العام؟ الاستاذ دفتر الى فقط الصندوق  حساب ترحيل.3  

 إدارة التعليم الخاص
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 :الثاني السؤال

  يلي كما التجاريه العقيق مؤسسة سجالت من املستخرجه التاليه الارصده اليك 

 20.000 الاسهم  0.000 الدائنون  20.000 البنك 

 20.000 املصروفات 00.000 راس املال 20.000 املشتريات

 0.000 املدينون  0.000 الاثاث  10.000 املبيعات 

   20.000 السيارات 0.000 الصندوق 

 املطلوب : اعداد ميزان املراجعه باالرصده؟

 السؤال الثالث:

 عرف كال من املصطلحات التاليه: (1

 دفتر الاستاذ -ميزان املراجعه     -املبادئ املحاسبيه     -املحاسبه    

 دليل الحسابات  -الدوره املحاسبيه    –الاصول الثايته 

 بالترتيب؟ املحاسبيه الدوره مراحل اذكر(2

 املراجعه؟ ميزان توازن  عدم يعني ماذا( 3

 املراجعه؟ ميزان اعداد من الهدف او اهمية اذكر( 4

 وامليزان؟ الاستاذ ودفتر اليوميه دفتر في الاخطاء انواع  اذكر( 5

 السؤال الرابع:

 اجب بنعم ام ال ؟

  املحاسبه والاداره املاليه تؤديان نفس الوظيفه

  املحاسبه توفر املدخالت الرئيسيه لالداره املاليه

  املدير املالي هو الذي يقوم بجمع البيانات املاليه

  املحاسب يقدم البيانات املاليه ويفسرها
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  على تقييم القوائم املاليه املحاسب يعمل

  املحاسبه اشمل من مسك الدفاتر 

  الاداره املاليه تعتمد على املحاسبه

 

 السؤال الخامس:

 حدد املبدأ املحاسبي الدال على كل حاله؟ أ.

  اعداد خططا احتياطيه تحسبا الي خسائر متوقعه

  قام املحاسب بعرض كل البيانات املاليه ونشرها 

  فقط 2102قام املحاسب بتحميل مصروفات عام 

  سجل املحاسب ايرادات مقابل تقديم خدمات للعمالء

 اعط مثاال واحدا على كل ممايلي ب. 

 عمليه ماليه ذات طابع نقدي .0

 مستندات داخليه .2

 حساب مدين .3

 حساب دائن .4

 السؤال السادس:

 اذكر الفروض املحاسبيه الاربعه ؟ موضحا واحدا منها؟ .0

 التوضيح؟ مع املاليه املعلومات من املستفيده الجهات اذكر .2

 التوضيح؟ مع املحاسبيه املعلومات خصائص اذكر .3

 للمحاسبه؟ الرئيسيه الانشطه اذكر .4

 الخطأ؟ العباره امام خطأ واشاره الصحيحه العباره امام صح اشارة ضع .5

  الشركه لعمل محدده زمنيه مده هناك ان تعني الاستمراريه

  مالكيها عن مستقله غير الشركه ان تعني املستقله املحاسبيه الوحده
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  للقياس اساسا النقد اعتماد تعني النقديه الوحده

 اذكرهما؟ ، شرطين الايراد لتحقق .6

 


