المبحث :ثقافة مالية
التاريخ1019/4/ 4 :
مدة االمتحان :ساعتين
الصف :ثاني ثانوي ادبي
امتحان التجريبي نهاية الفصل الدراسي (الثاني)  /العام الدراسي 1019/1018
العالمة ( ) 100
اسم الطالب____________________ :
ملحوظة  :علما ان عدد الصفحات (  ) 4و عدد األسئلة ( ) 5

السؤال األول  40 ( :عـــــالمـــــة )
أ  -وضح المقصود بكل مما يلي (  18عالمة )
 -1األصول المتداولة
 -1المبادئ المحاسبية
 -5التدفق النقدي
 -4عقد التامين

 -3قائمة الدخل
 -6مسببات الخطر

ب -هناك العديد من الشروط الواجب مراعاتها عند التسجيل في دفترا ليومية اذكر أربعة منها ؟ (  8عالمات )
جـ  -اذكر  4من األخطاء التي يمكن ات تحصل في دفتر األستاذ في ميزان المراجعة ؟ (  8عالمات )
د – عدد األنشطة المحاسبية الرئيسية ؟ (  6عالمات )

السؤال الثاني  18 ( :عـــــالمـــــة )
أ -اذكر مثاال على كل مما يلي (  8عالمات )
 عمليات لها اثر نقدي في الشركة -مستندات خارجية

 مستندات داخلية -أصول ثابتة

ب  -فيما يلي بعض العمليات المتعلقة بشركة سعيد للتجارة العامة (  02عالمة)
 )1بدات الشركة نشاطها التجاري بتاريخ  0212/1/1براس مال قدره  02222دينار اودع  02222في البنك و
الباقي في صندوق
 )0بتاريخ  0212/1/4اشترت الشركة اثاث بمبلغ  12222دينار نقدا
 )3بتاريخ  0212/1/12دفعت الشركة اجور عمال بمبلغ  0222دينار بموجب شيك
 )4بتاريخ  0212/1/10اشترت الشركة قرطاسية بمبلغ  022دينار نقدا
 )0بتاريخ  0212/1/02اشترت الشركة سيارات بمبلغ  02222دينار على الحساب
المطلوب
 -1تحليل العلمليات المالية باستخدام معادلة الميزانية
 -0تسجيل القيود المحاسبية للصندوق
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السؤال الثالث  48 ( :عـــــالمـــــة )
أ -تتمتع نظرية القيد المزدوج بمجموعة من الخصائص اذكرها ؟ (  12عالمات )
ب -ادرس دفتر اليومية التالية ثم اجب عن األسئلة التي تلية (  02عالمة )

المطلوب :
 -1ترحيل دفتر اليومية الى دفتر األستاذ و ترصيده
 -1اعداد ميزان المراجعة بالمجاميع
جـ  -اذكر الخطوات الرئيسية لعملية الترصيد ؟ (  6عالمات )
د -ضع اشارة صح عند العبارات الصحيحة و اشارة خطا عند العبارات الخاطئة (  10عالمات )
 -1اذا كان اثر العمليات المالية في طرفي المعادلة ميزانية فان التاثير يكون طرديا
 -0اذا كان اثر العمليات المالية في احد اطراف المعادلة ميزانية فان التاثير يكون طرديا
 -3تعد االلتزامات و حقوق الملكية و االيرادات من الحسابات ذات طبيعة مدينة
 -4اجمالي الميزانية يزداد بزدياد االلتزامات
 -5معادلة الميزانية دائما متوازنة
 -6زيادة في االصل هو نقصان في االلتزام
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السؤال الرابع  40 ( :عـــــالمـــــة )
أ – ادرس ميزان المراجعة التالي ثم اجب عن األسئلة التي تليه (  10عالمات )
الرصيد المدين
1500

اسم الحساب
صندوق
قرض طويل االجل
مصروفات
مدينون
مصروفات ادارية
إيرادات
المجموع

الرصيد الدائن
8000

11000
3500
1500
10500

11500
10500

 -1اعد قائمة الدخل للسنة المنتهية في 1012/11/31؟
 -1اعداد قائمة المركز المالي عن السنة المنتهية في 1012/11/31؟
ب -صنف الحسابات التالية الى نقد داخل الى الشركة و نقد خارج من الشركة (  8عالمات )
 -1شراء مواد غذائية  1500دينار نقدا
 -1دفع ضرائب مستحقة بقيمة  5000دينار نقدا
 -3تحصيا ايراد  3000دينار نقدا
 -4تحصيل فؤائد و ودائع  8000نقدا
جـ  -عدد اهداف اعداد قيود االقفال و وقت اعدادها ؟ (  6عالمات )
د -فيما يلي حسابات التي تمثل التدفقات الداخلة و الخارجة لشركة احمد في شهر أيلول (  10عالمات )
القروض  1000 :دينار
إيرادات  1600 :دينار
مبيعات  500 :دينار
مصروف رواتب  1000 :دينار
مصروف ايجار  500 :دينار
شراء سيارة  1000 :دينار
اذا علمت ان التدفقات في بداية المشروع  10000دينار قم باعداد قائمة التدفق النقدي لشهري أيلول و تشرين األول ؟

هـ  -عالم تدل كل الحاالت التاية (  6عال مات )
 -1ناتج التدفق النقدي يساوي صفر
 -1ناتج التدفق النقدي موجب
 -3ناتج التدفق النقدي سالب
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السؤال الخامس  48 ( :عـــــالمـــــة )
أ  -عدد  5من إجراءات التعويض في تامين السيارات ؟ (  10عالمات )

د -اذكر إجراءات اصدار وثيقة التامين في التامين الشامل او التكميلي ؟ (  5عالمات )

هـ  -فسر يعد قطاع التامين دافع للتنمية االقتصادية و االجتماعية ؟ (  4عالمات )
و – عدد اركان الخطر التي يمكن تعويضة ؟ (  3عالمات )

انــــــتــــــــــــهــــــــــت االســـــــــــــئلة

4

5

