السؤال االول :ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة.
 -1اذا نقص أصل فً معادلة المٌزانٌة ٌقابله فً الطرف اآلخر من المعادله:
ج) زٌادة فً الملكٌه
ب) نقصان التزام
أ) زٌادة أصل
 -2الفئة التً تستفٌد من المعلومات المالٌه فً معرفة نجاح المشارٌع فً تحقٌق األرباح :
ج) المقرضون
ب) الموظفون
أ) االدارة

د) زٌادة التزام
د) المالًك

 -3المعادلة التً ٌتحقق فٌها التوازن فً معادلة المٌزانٌة :
أ) استخدامات األموال = االلتزام تجاه المالَك – االلتزام تجاه اآلخرٌن .
ب) األصول = (راس المال  +االٌرادات – المصارٌف )  +االلتزامات.
ج) األصول = (راس المال – االٌرادات  +المصارٌف )  +االلتزامات.
د) األصول = (راس المال – االٌرادات  +المصارٌف ) – االلتزامات .
 -4اذا قصر أثر العملٌات المالٌه على طرفً معادلة المٌزانٌة فإن التأثٌر ٌكون:
ج) ثابته
ب) طردي
أ) عكسً
 -5سجل تدون فٌه القٌود المحاسبٌة للعملٌات المالٌه
ب) دفتر الوصوالت
أ) دفتر األستاذ

ج) دفتر الفواتٌر

د) نقصان

د) دفتر الٌومٌة

 -6بتارٌخ  2112/2/2اشترت الشركة سٌارات بمبلغ  15111دٌنار على الحساب فان الطرف المدٌن للقٌد المحاسبً هو:
د) اجله (على الحساب)
ج) دائنون
ب) مدٌونون
أ) سٌارات
 ) 2احدى اآلتٌة مثاالً عل العملٌات المالٌة.
ب -الشراء
أ -القبض

د -جمٌع ما ذكر

ج -الدفع

 ) 8تعتبر فن فً تسجٌل العملٌات المالٌة فقط وتعتبر أٌضا ً جزء من المحاسبة هً :
ج-دفتر االستاذ
ب -الوحدة المحاسبٌة المستقلة
أ -الموضوعٌة
ٌ )9تحقق االٌراد اذا توافر أحد الشروط اآلتٌة.
أ -وجود عملٌة مبادلة بٌن الشركة وجهات أخرى
ج -تسلٌم مبٌعات

د -جمٌع ما ذكر

ب -تقدٌم خدمة
د -جمٌع ما ذكر

 )11قائمة توضح نشاط الشركة من ربح أو خسارة عن طرٌق مقابلة االٌرادات بالمصروفات هً:
د -قائمة التدفقات النقدٌة
ج-قائمة المركز المالً
ب -قائمة حقوق الملكٌة
أ -قائمة الدخل
 )11تعد شهرة المحل مثاالً على أنواع :
ب -االصول غٌر الملموسة
أ -االصول المتداولة

ج -االلتزامات المتداولة

 )12تبٌن ما ٌطرأ من تغٌر على رأس المال للمؤسسة من خالل الفترة المالٌة وحتى نهاٌتها هً:
ج -قائمة المركز المالً
ب -قائمة حقوق الملكٌة
أ -قائمة الدخل
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د -االصول الثابتة

د -قائمة التدفقات النقدٌة

 )13بلغ مجموع االلتزامات لدى شركة خٌارات اكثر التعلٌمٌة  12111دٌنار ومجموع االصول  15111دٌنار ،فان مجموع حقوق
الملكٌة.
د15111 -
ج18111 -
ب3111 -
أ22111 -
 )14تلتزم بالحٌاد وتبتعد عن التقدٌر الشخصً  ،تعد خاصة لـ :
ج -الموضوعٌة
ب -الوضوح
أ -المالءمة

د -الدقة

 )15كلما قلت نسبة الخطأ فً المعلومات المالٌة كلما كانت أكثر فائدة فً اتخاذ القرارات الصحٌحة:
د -الدقة
ج -الموضوعٌة
ب -الوضوح
أ -المالءمة
 )16تم بٌع بضاعة نقداً الى التاجر علً  ،ما الطرف المدٌن فً دفتر التاجر علً:
ج -البنك
ب -الصندوق
أ -المبٌعات

د -المشترٌات

 )12اذا علمت ان مجموع الطرف المدٌن  11111دٌنار ومجموع الطرف الدائن  11111دٌنار كالهما متساوٌان فً دفتر األستاذ ،
عندها ٌكون رصٌد الحساب:
د -جمٌع ما ذكر
ج -حساب مقفل
ب 11111 -رصٌد مدٌن
أ 11111 -رصٌد دائن
ٌ )18طلق معظم الباحثٌن على المحاسبة مصطلح:
ب -لغة المال
أ -لغة االعمال

ج -لغة التقارٌر المالٌة

 ) 19توفٌر البٌانات المناسبة للماضً والمستقبل للحاجة  ،تعد احدى واجبات :
ج -مدٌر المشترٌات
ب -المدٌر المالً
أ -المحاسب

د -جمٌع ما ذكر

د -جمٌع ما ذكر

 ) 21اذا علمت ان محموع االصول  1111دٌنار وراس المال  511دٌنار وكانت االٌرادات االخرى  411دٌنار وكانت اجمالً
المصارٌف  111دٌنار  ،فان قٌمة االلتزامات تكون :
د211-
ج511 -
ب611 -
أ111 -
 -21احدى العملٌات التالٌه لٌس لها اثر نقدي:
ب) بٌع بضاعه
أ) شراء أثاث

ج) دفع الرواتب

د) جودة المنتج

 -22المبدأ المحاسبً الذي ٌهدف الى عدم حجب أي معلومة تساعد فً اتخاذ القرار هو مبدأ:
د) االستحقاق
ج) الثبات
ب) الحٌطة والحذر
أ) االفصاح
 -9اذا كانت قٌمة األصول  18111دٌنار وقٌمة االلتزامات  14511دٌنار فان قٌمة حقوق الملكٌة المٌزانٌة
د)4511
ج) 2511
ب) 3551
أ) 3511
 -23المستفٌدون من المعلومات المالٌة داخل الشركه هم :
ب) االدارة والموظفون ج) االدارة والمقرضون
أ) المالك والمقرضون
 -24احدى العملٌات التالٌة لٌس لها أثر نقدي:
ب) بٌع بضاعة
أ) شراء أثاث

ج) مرض موظف

 -25من أمثلة المستندات الخارجٌة للعملٌات المالٌه:
ج) كشف الرواتب
ب) فواتٌر البٌع
أ) فواتٌر الشراء
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د) االجهزة الحكومٌة

د) اٌداع بموجب شٌك

د) استالم البضاعة

 -26تعتبر وظٌفة تسجٌل العملٌات المالٌة وتحدٌدها وتلخٌصها من مجال :
د) مسك الدفاتر والمحاسب
ب) المحاسب ج) االدارة المالٌة
أ) مسك الدفاتر
 -22جمٌع ما تحصل علٌه الشركه لقاء بٌع بضاعه أو تقدٌم الخدمات ٌسمى:
د) االلتزامات
ج) االٌرادات
ب) المصارٌف
أ) األصول
 -28المبدأ المحاسبً الذي ٌهدف الى ضمان الشفافٌة هو:
ج) الثبات
ب) الحٌطة والحذر
أ) االفصاح

د) االستحقاق

 -28الممتلكات التً لها كٌان مادي ملموس وتؤثر فً نشاط الشركة وتستخدم لالنتاج ولٌس للبٌع تسمى:
د) االصول غٌر الملموسة
ج) االلتزامات
ب) االٌرادات
أ) االصول الثابتة
 -29القائمة التً تحدد ما للمؤسسة من اصول وما علٌها من التزامات هً:
ب) قائمة حقوق الملكٌة ج) مٌزان المراجعة
أ) قائمة الدخل
 -31االستثمارات طوٌلة األجل تعتبر من اقسام االصول وتتكون من:
ج) االسهم
ب) القروض
أ) االرباح

د) قائمة المٌزانٌة

د) أوراق الدفع

 -31اذا كان القٌد المحاسبً ٌتكون من اكثر من حساب فً الطرف الدائن فان القٌد المستخدم ٌكون :

 -31اذا علمت أن قٌمة السٌارات  25111واالثاث  5111والبنك  2511والقروض  1111فان اجمالً االصول:
د) 31511
ج) 31111
ب) 32511
أ) 31111
 -32طبٌعة حساب المصارٌف:
ب) مدٌن
أ) دائن

ج) راس المال

 -33تعد الوفاة من مسببات الخطر :
ب) الطبٌعٌة
أ) الشخصٌة

ج) المادٌة

د) حقوق ملكٌة

د) الجماعٌة

 -34التأمٌن وسٌلة لتعوٌض الفرد عن الخسارة:
ج) المادٌة
ب) المعنوٌة
أ) االعتبارٌة

د) الروحٌة

 -35المؤمن منه فً عقد التأمٌن هو :
ب)الشركة
أ) الشخص
 -36من أنواع التأمٌن حسب عنصر التعاقد :
ب) تأمٌن المسؤولٌة
أ) تأمٌن الممتلكات

ج) المستفٌد

ج) التأمٌن االختٌاري

د) الخطر

د) تأمٌن األشخاص

 -32احد انواع التأمٌن فً االردن ٌشمل تعوٌض الخسائر واالضرار التً تلحق بالممتلكات وتنجم عن خطر الصواعق هو :
د) تأمٌن األشخاص
ب)التأمٌن من الحوادث ج) التأمٌن الهندسً
أ) التأمٌن من الحرائق
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 -38اذا كان تحلٌل نتائج خطة التدفق النقدي صفرا
ب) العجز
أ) الفائض

دل ذلك على وضع :
ج) الخسارة

 -39عندما ٌكون اجمالً المصارٌف أقل من اجمالً االٌرادات فإن الناتج هو:
ج) ربح
ب) فائض
أ)خسارة

د) التوازن

د) عجز

 -41تتكون قائمة المركز المالً من طرفٌن فً المعادله وٌكون فٌها الطرف األٌمن لحسابات:
د) االٌرادات
ب) االلتزامات ج) حقوق الملكٌه
أ) األصول
 -41تنقل نتٌجة قائمة الدخل من ربح او خسارة الى قائمة المركز المالً تحت بند:
ج) حقوق الملكٌة
ب) االلتزامات
أ) االصول

د) االٌرادات

 -42ان زٌادة المدفوعات على المقبوضات فً التدفقات النقدٌة ٌعنً وجود:
د) عجز
ب) فائض ج) خسارة
أ) ربح
 -43احد الحسابات التالٌة من الحسابات الدائمة:
أ) المسحوبات الشخصٌة ب) مصروف الرواتب

د) اٌراد خدمات

ج) االراضً

 -44احد الحسابات التالٌة من االصول المتداولة:
ج) اٌراد مستحق القبض
ب) دائنون
أ) سٌارات
 -45اذا كانت نسبة الخطر  %111فان ذلك:
ب) ال ٌوجب التعوٌض
أ) ٌوجب التعوٌض

د) العالمة التجارٌة

ج) تعوٌض شخصً

 -46احدى طرائق سد العجز النقدي:
أ) الحصول على قرض ب) زٌادة االنتاج ج) تقدٌم خدمات اضافٌه

د) تعوٌض معنوي

د) تعجٌل المدفوعات

 ) 42قائمة تبٌن ما ٌطرأ من تغٌر على رأس مال المؤسسة خالل الفترة المالٌة وحتى نهاٌتها هً قائمة:
د -التدفقات النقدٌة
ج -الدخل
ب -حقوق الملكٌة
أ -المركز المالً
 )48تظهر قٌمة األصول الثابتة لألجهزة فً قائمة المركز المالً بصافً:
ج -القٌمة االسمٌة
ب -القٌمة السوقٌة
أ -القٌمة الدفترٌة

د -ال شًء مما ذكر صحٌح

 )49عند تحلٌل النتائج النهائٌة لخطة التدفق النقدي  ،فإذا كان الناتج صفراً ٌدل ذلك على وضع :
د -ال شًء مما ذكر صحٌح
ج -العجز
ب -الفائض
أ -التوازن
 )51اذا علمت أن صافً حقوق الملكٌة التجارٌة لمؤسسة خٌارات أكثر التعلٌمٌة للفترة المنتهٌة فً  2118/12/31كانت  985211وأن
رأس المال فً بداٌة العام كان  25111دٌنار وأن المسحوبات الشخصٌة خالل العام بلغت  21111دٌنار  ،حٌنها ٌكون صافً الربح:
د965211 -
ج231111 -
ب255211 -
أ1115211 -
 )51اذا علمت أن تدفقات اول المدة لشركة العمٌد التجارٌة كانت  14111لشهر  1وتدفقات اخر المدة كانت  11951لشهر  ، 1فإن
التدفقات النقدٌة ألول المدة لشهر  2تكون :
د14111 -
ج3151 -
ب11951 -
أ24951 -
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 )52من أنواع التأمن حسب موضوع التأمٌن :
ب -االلزامً
أ -االختٌاري
 )53التأمٌن من الزالزل والبراكٌن ٌعد مثاالً على :
ب -تأمٌن األشخاص
أ -تأمٌن الحٌاة

د -ال شًء مما ذكر صحٌح

ج -االشخاص

د -تأمٌن المسؤولٌة المدنٌة

ج -تأمٌن الممتلكات

 ) 54اذا علمت أن مجموع االٌرادات لشركة العمٌد فً الثقافة المالٌة كانت  58211ومجموع المصارٌف لدٌها كانت كما ٌلً ( 2111
مصارٌف ودعاٌة وإعالن  21111 ،مصارٌف ورواتب ) فان الناتج لها حسب قائمة الدخل:
د 135211 -صافً خسارة
ب 18811 -صافً خسارة ج 135211 -صافً ربح
أ 18811 -صافً ربح
 55احدى الحسابات اآلتٌة ال ٌوجد استهالك علٌها:
ب -االثاث
أ -األراضً

د -المعدات

ج -السٌارات

السؤال الثاني  :امنت فداء على منزلها من الحريق لدى احدى شركات التأمين بمبلػ  05555دينار لمدة  05سنوات وكان االتفاق
للشركة ** استخرج:
أ) الطرف المؤمن له ................................. :ب) الطرف المؤمن ................................. :
ج) مبلغ التأمٌن  ...................................... :د) المؤمن علٌه ..................................... :
هـ) المؤمن منه ...................................... :و) مدة التأمٌن ....................................... :
ز) قسط التأمٌن ...................................... :
السؤال الثالث  :اذكر الفرض المحاسبي امام العبارة التي يناسبها في ما يلي :
أ) اصدار قوائم سنوٌة او نصف سنوٌة الصحاب العالقة والمستفٌدون( .
ب) ترجمة جمٌع العملٌات المالٌه الى فئة الدٌنار االردنً( .
)
ج) معاملة المالك مثل غٌره من الدائنٌن( .
د) اهالك االصول من سنه مالٌة الى أخرى وابرازها بالتكلفة التارٌخٌة ( .

)
)
)

السؤال الرابع  :ضع اشارة صح امام العبارة الصحيحة واشارة خطأ امام العبارة الخاطئة في ما يلي:
).
ٌ - 1قوم المدٌر المالً باتخاذ القرارات المالٌه الهامة (
).
 -2قائمة حقوق الملكٌة تمثل التزام الشركة اتجاه المالك (
).
 -3قائمة الدخل تحدد ما للمؤسسة من اصول وما علٌها من التزامات (
).
ٌ -4عتبر القرض الذي ٌستحق سدادة اكثر من  5سنوات (
)
 -5تعد المحسوبات الشخصٌة من الحسابات الدائمة(.
)
 -6تعد المصروفات من الحسابات المؤقتة (
)
ٌ -2قفل حساب المحسوبات الشخٌصة باستخدام حساب وسٌط ٌسمى ملخص الدخل (
)
ٌ -8قفل حساب االٌرادات مباشرة من حساب رأس المال (
)
 -1تعد المحسوبات الشخصٌة من الحسابات الدائمة(
)
 -2تعد المصروفات من الحسابات المؤقتة (
)
ٌ -3قفل حساب المحسوبات الشخٌصة باستخدام حساب وسٌط ٌسمى ملخص الدخل (
)
ٌ -4قفل حساب االٌرادات مباشرة من حساب رأس المال (
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السؤال الخامس  -في ما يلي خصاىص العمليات الماليه ضع كال منها امام العبارة التي تناسبها في ما يلي:
(الدقة  /المدة الزمنية /المالءمة  /الموضوعية  /الوضوح)
)
 -1عرض المعلومات بطرٌقة سهلة وبسٌطة (
)
 -2خلو األخطاء من المعلومات (
)
 -3الحصول على المعلومات فً الوقت المناسب (
)
 -4الحصول على المعلومات المناسبة الخاصة بالمشكلة(
)
 -5الحٌاد واالبتعاد عن التقدٌر الشخصً (
السؤال السادس  -صنف الحسابات التالية ال حقيقية او اسمية:
مباني /عقارات  /ايجارات  /قرطاسية /رواتب  /دائنون /مدينون  /مبيعات
حسابات حقٌقٌة

حسابات اسمٌة

السؤال السابع  -اذكر طبيعة الحساب لكل من ما يلي ( مدين أو دائن)
أ) براءة االختراع ............................... :
ب) المعدات ..................................... :
ج) قروض  9شهور ............................ :
د) سندات ........................................ :
ج)أرباح االستثمارات............................ :
السؤال الثامن  - :اكمل الفراغ في العبارات التاليه:
 -1لكل عملٌة مالٌه طرفان متساوٌان فً  ...................مختلفان فً .....................
ٌ -2رمز للطرف المدٌن من القٌد بكلمة  ...............والطرف الدائن بكلمة ..................
 -3عند شراء اثاث نقدا بمبلغ  2511دٌنار فإن الطرف المدٌن من القٌد هو ..............................والطرف الدائن هو
..............................
السؤال التاسع  -صنف الحسابات التاليه الى حسابات ( مؤقتة ودائمة) :
األثاث ...................................
اٌراد خدمات استشارٌة .............................
رأس المال .................................
مصروف الرواتب ........................
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