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اسئلة مادة محاسبة
ضع دائرة حول االجابة الصحيحة :
 .1ئؽذٖ انًغزُذاد انزبنٛخ رؼزجش يصذسا غٛش يجبششا نهمٕٛد انًؾبعجٛخ :
ط) اعزالو يشزشٚبد د) فبرٕسح
ة) أيش انششاء
أ) أيش انجٛغ
ٚ .7زى ؽزف ثطبلخ يٕسد يٍ ثشَبيظ  ITACػُذيب :
ة) رزٕلف انًإعغخ ػٍ انزؼبيم يؼّ
أ) ٚكٌٕ سصٛذِ صفشا
د) عمف ئئزًبَّ ضؼٛف
ط) ػذو ٔعٕد نّ سلى ؽغبة ف ٙدنٛم انؾغبثبد
ٚ .3ظٓش عؼش انششاء ٔاإلعًبن ٙرهمبئٛب ثؼذ رؼجئخ سلى اعزالو انششاء ٔانكًٛخ ف ٙشبشخ :
ِ) سدٚبد انًجٛؼبد
د) سدٚبد انًشزشٚبد
أ) أيش انجٛغ ة) اعزالو انًشزشٚبد
 .4رزضًٍ انكشرَٕخ  1ػهت ٔٚزضًٍ انصُذٔق  8كشارٔ ٍٛرزضًٍ انؾبٔٚخ  177كشرَٕخ فاٌ يؼبيم
انزؾٕٚم انضبنش ْٕ :
د) 8777
ط) 877
ة) 87
أ) 17
ٚ .5زى انغًبػ ثخصى انجٛغ ٔخصى انششاء ف ٙشبشخ :
ة) يؼهٕيبد انًغزٕدع
أ) صٕاثذ انًإعغخ-يغزٕدع
د) ثطبلخ انًبدح انشئٛغٛخ
ط) يزغهغالد انًغزُذاد
 .0طهت انًذٚش رمشٚشا يخزصشا ػٍ سصٛذ انًٕسد عؼٛذ فاٌ انشبشخ انًُبعجخ نزنك ْ: ٙ
ة) كشف ؽغبة ئعًبنٙ
أ) كشف ؽغبة رفصٛهٙ
د) رمشٚش انؾشكبد انٕٛيٛخ
ط) اإلعزؼالو
ٚ .8مفم ؽغبة خصى انًجٛؼبد َٓبٚخ انغُخ ف ٙؽغبة :
ة) انذخم يغ اإلٚشاداد
أ) انذخم يغ انًصشٔفبد
د) انًغؾٕثبد انشخصٛخ
ط) سأط انًبل
 .9انششط األعبع ٙنهمٛبو ثؼًهٛخ اإلعزؼالو :
ة) انزؾذٚش انغُٕ٘
أ) انزؾذٚش انٕٛي ٙف ٙلبئًخ انًؾبعجخ انؼبيخ
د) عًٛغ يبركش صؾٛؼ
ط) انزؾذٚش انٕٛي ٙف ٙلبئًخ انًغزٕدػبد
 .17ئرا ظٓش خطأ ف ٙلٛذ يؾبعج ٙثؼذ طجبػزّ يٍ خالل ثشَبيظ  ITACفاٌ األيش انًُبعت نزصؾٛؼ انخطأ
ْٕ :
د) رؼذٚم
ط) ؽزف أعفم انشبشخ
ة) ؽزف ٚغبس انشبشخ
أ) رشاعغ
 .11انخٛبساد انظبْشح ف ٙيفزبػ (ؽبنخ انؾغبة) ف ٙشبشخ يؼهٕيبد دنٛم انؾغبثبد :
ط) يذئٍ  ،دائٍ د) ٚمجم انؾشكخ  ،ػُٕاٌ  -يغًٕع
أ) عبس٘  ،يٕلٕف ة) ٚذٔ٘  ،آنٙ
 .17يٍ انؾغبثبد انًشرجطخ ثؾغبة انًجٛؼبد :
ة) ػًٕنخ ٔكالء ثٛغ ط) خصى يجٛؼبد د) ركهفخ ثضبػخ يجٛؼخ
أ) َمم انًجٛؼبد
ٚ .13ظٓش ؽغبة ركهفخ انجضبػخ انًجٛؼخ ضًٍ انًصشٔفبد ثبعزخذاو َظبو انغشد :
د) ال شٙء يًب ركش صؾٛؼ
ط) كال انُظبيٍٛ
ة) انًغزًش
أ) انذٔس٘
 .14يٍ انزمبسٚش انغُٕٚخ :
أ) كشف ؽغبة رفصٛه ٙة) كشف اإلٚشاداد ط) رمشٚش انؾشكبد انٕٛيٛخ د) لبئًخ انذخم
 .15ششط ئضبفخ صثٌٕ ف ٙشبشخ يؼهٕيبد انضثبئٍ :
ة) أٌ ركٌٕ عُغٛخ انضثٌٕ أسدَٛخ
أ) أٌ ٚكٌٕ عمف ئئزًبٌ انضثٌٕ ػبنٙ
د) أٌ ٚزى يؼشفخ انًؼهٕيبد انشخصٛخ نهضثٌٕ
ط) أٌ ٚكٌٕ ضًٍ شغشح ؽغبثبد انًإعغخ
 .16يٍ طشق انجٛغ انز ٙرؾذس ػهٗ انجضبػخ :
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ة) انجٛغ ثشٛك ط) انجٛغ ػهٗ انؾغبة ط) عًٛغ يبركش صؾٛؼ
أ) انجٛغ َمذا
 .10انطشٚمخ انز ٙرزًٛض ثٕعٕد عغم رفصٛه ٙػٍ كم فبرٕسح نًزبثؼخ انضثبئٍ :
ة) ؽغبة ئعًبن ٙط) انفٕارٛش انًؼهمخ د) يزبثؼخ انضثبئٍ
أ) ؽغبة رفصٛهٙ
 .18انٕصٛمخ انز ٙرإٚذ انؼًهٛبد انًبنٛخ انز ٙنٛظ فٓٛب لجض أٔ دفغ :
ط) يغزُذ لٛذ د) فبرٕسح
ة) يغزُذ لجض
أ) يغزُذ صشف
 .19انجضبػخ انزٚ ٙزى ششاؤْب يٍ أؽذ انًٕسد ٍٚنٛؼبد ثٛؼٓب ثٓذف رؾمٛك انشثؼ رغًٗ :
أ) يشدٔداد انًشزشٚبد ة) يصبسٚف انششاء ط) انًشزشٚبد د) ركهفخ انجضبػخ انًجٛؼخ
 .77انًغزُذ انز٘ ٚزى ثًٕعجّ دفغ يجهغ يؼَ ٍٛمذا أٔ ثشٛك نطشف ٚذػٗ انًغزفٛذ :
د) انفبرٕسح
أ) يغزُذ لجض ة) يغزُذ لٛذ ط) يغزُذ صشف
ٚ .71طهك ٔصف (ػهٗ اٜعم  ،ػهٗ انؾغبة ،ريى) ػهٗ :
أ) انؼًهٛبد انًبنٛخ انز ٙنٛظ فٓٛب لجض أٔ دفغ ة) انؼًهٛبد انًبنٛخ انُمذٚخ
ط) رشًم عًٛغ انؼًهٛبد انًبنٛخ
ط) انؼًهٛبد انًبنٛخ ثشٛك
 .77ػًهٛخ َمم طشف ٙانمٛذ انًؾبعج ٙيٍ دفزش انٕٛيٛخ نذفزش األعزبر ف ٙانُظبو انؾبعٕث:ٙ
د) انزغغٛم
ط) انزصٕٚش
ة) انزشؽٛم
أ) انزؾذٚش
 .73رظٓش ثطبلخ انصُف انجٛبَبد انًزؼهفخ ثبنًبدح :
د) انذُٚبس يضشٔثب ف ٙانٕؽذح
ط) ثبنذُٚبس ٔانٕؽذح
ة) ثبنٕؽذح
ا) ثبنذُٚبس
 .74انؾغبة انًإلذ انز٘ ٚمفم ف ٙيهخص انذخم :
ة) انًشزشٚبد ط) سأط انًبل د) ثضبػخ آخش انًذح
أ) انًغؾٕثبد انشخصٛخ
 .75انمبئًخ انز ٙرظٓش يغًم انشثؼ ْ: ٙ
ة) انذخم راد انخطٕح انٕاؽذح
أ) انذخم يزؼذدح انخطٕاد
د) انًشكض انًبنٙ
ط) ؽمٕق انًهكٛخ
 .76انكشف انز٘ ٚج ٍٛيؾًٕع يب عغم ػهٗ انطشف انًذٔ ٍٚيب عغم ػهٗ انطشف انذائٍ :
د) كشف اإلٚشاداد
ة) ؽغبة ئعًبن ٙط) انًصشٔفبد
أ) ؽغبة رفصٛهٙ
ٚ .70ؼزجش يصشٔف انشٔارت يضبال ػهٗ :
ط) انًصبسٚف انجٛؼٛخ د) انًصبسٚف األخشٖ
أ) انًصبسٚف اإلداسٚخ ة) ركهفخ انجضبػخ انًجٛؼخ
 .78رؼزجش يصشٔف ئٚغبس يذفٕع يمذيب يضبال ػهٗ :
د) اإلٚشاداد
ط) األصٕل
ة) انًطهٕثبد
أ) انًصشٔفبد
ٚ .79زى ئػذاد يغزُذ اعزالو انجضبػخ ثُبء ػهٗ :
د) يغزُذ لجض
ط) انفبرٕسح
أ) أيش انششاء ة) طهت انششاء
 .37ئرا كبَذ انٕؽذح األٔنٗ لطؼخ ٔانٕؽذح انضبَٛخ ػهجخ ٔانٕؽذح انضبنضخ كشرَٕخ ؽٛش رؾزٕ٘ انؼهجخ ػهٗ (
 17لطغ ) ٔ رؾزٕ٘ انكشرَٕخ ػهٗ (  57ػهجخ ) فاٌ يؼبيم انزؾٕٚم انضبَٚ ٙجهغ :
د) 67
ط) 577
ة) 57
أ) 17
 .31انشبشخ انزٚ ٙزى يٍ خالنٓب رؾذٚذ انٕعٛهخ انًغزخذيخ كأداح نمٛبط ٔؽذح انًخضٌٔ ْ: ٙ
ة) شبشخ يزغهغالد انًغزُذاد
أ) شبشخ صٕاثذ انًغزٕدع
د) شبشخ يؼهٕيبد انًغزٕدػبد
ط) شبشخ يؼهٕيبد انٕؽذاد
 .37انخٛبساد انظبْشح ف ٙيفزبػ (َٕع انؾغبة) ف ٙشبشخ يؼهٕيبد دنٛم انؾغبثبد :
ط) يذثٍ  ،دائٍ  ،غٛش يؾذد د) ٚمجم انؾشكخ  ،ػُٕاٌ –
أ) عبس٘  ،يٕلٕف ة) ٚذٔ٘  ،آنٙ
يغًٕع
 .33انًغزُذ انز٘ ٚإصش ػهٗ انًخبصٌ ثبنُمصبٌ ْٕ :
د) يشزشٚبد
ط) سدٚبد يجٛؼبد
أ) أيش ششاء ة) يجٛؼبد
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ٚ .34غًٗ انؾذ األػهٗ نالئزًبٌ انًًُٕػ يٍ لجم انًٕسد :
ة) عمف االئزًبٌ ط) رغٓٛالد د) فزشح انصالؽٛخ
أ) فزشح األيبٌ
ٚ .35ظٓش انؾذ األػهٗ ٔاألدَٗ ف ٙثطبلخ انًبدح انشئٛغٛخ رؾذ انشبشخ انفشػٛخ انز ٙرغًٗ :
أ) يؼهٕيبد انًبدح ة) انٕؽذاد ٔاألصُبف ط) األعؼبس ٔانكًٛبد د) عًٛغ يبركشصؾٛؼ
ٚ .36زى اخزٛبس شبشخ يزغهغالد انًغزُذاد يٍ خالل لبئًخ :
د)االعزؼالو
ط) انًغزٕدػبد
ة) انزيى
أ) انًؾبعجخ انؼبيخ
 .30أصغش يكٌٕ يٍ يكَٕبد انًخضٌٔ ٚغًٗ :
ط) صُف د) فئخ
ة) يبدح
أ) ٔؽذح
 .38رظٓش خٛبساد ٚ :ذٔ٘  ،آنٚ ، ٙذٔ٘ آن ، ٙال ٚمجم انؾشكبد ف ٙشبشخ دنٛم انؾغبثبد ضًٍ يفزبػ :
ة) كشف انؾغبة ط) لجٕل انؾشكبد د) ؽبنخ انؾغبة
أ) َٕع انؾغبة
 .39يؼشفخ سصٛذ أ٘ ؽغبة ثزبسٚخ يؾذد يٍ خالل انفشق ث ٍٛانًذٔ ٍٚانذائٍ ؽبعٕثٛب رشٛش نًفٕٓو :
د) رشصٛذ
ط) االعزؼالو
ة) انزشؽٛم
أ) انزؾذٚش
 .47يٍ انؾغبثبد انز ٙرإصش ػهٗ صبف ٙؽمٕق انًهكٛخ :
أ) اإلضبفبد نشأط انًبل ة) االؽزٛبطٛبد ط) انًغؾٕثبد انشخصٛخ د) عًٛغ يبركش صؾٛؼ
 .41ئرا اعزهًذ انًإعغخ سعبنخ يٍ أؽذ انضثبئٍ ٚخجشْب ثؼُٕاَّ انغذٚذ فؼهٗ أي ٍٛانًغزٕدع أٌ ٚمٕو ثزُفٛز :
ة) أيش رؼذٚم يٍ شبشخ يؼهٕيبد انضثبئٍ
أ) أيش رؼذٚم يٍ شبشخ يؼهٕيبد انًٕسدٍٚ
د) أيش ئضبفخ يٍ شبشخ انضثبئٍ
ط) أيش ئضبفخ يٍ شبشخ يؼهٕيبد انًٕسدٍٚ
ٚ .47زى اخزٛبس طشٚمخ ئؽزغبة انزكهفخ (انًزٕعظ انًشعؼ ) يٍ خالل شبشخ :
ة) يؼهٕيبد انًغزٕدع
أ) صٕاثذ انًإعغخ-يغزٕدع
د) ثطبلخ انًبدح انشئٛغٛخ
ط) يزغهغالد انًغزُذاد

