إدارة التعليم الخاص

الاسم :

مدارس العقيق العالمية
امتحان نهاية الفصل الدراسي االول
للعام الدراسي1010/1029

قيم موروثة ،أفكار ابداعية

الصف 21 :ثانوي أدبي

...........................................................

التاريخ:

اليوم :

2020/ 2 /

100

املادة :الثقافة املالية

الزمن :ساعتان

مالحظة  :عزيزي الطالب أجب عن االسئلة التي عددها )6(.و عدد الصفحات . ....4..

السؤال الاول :
أ.اليك العمليات التي حدثت في مؤسسة الفجر التجارية كما يلي :
1/1استلمت المؤسسه مبلغ 000555دينار كرأس مال اودعته في البنك0
1/2تم سحب 250555دينار من البنك اودع في صندوق المؤسسة.
 1/3اشترت المؤسسه اثاث مكتبي بقيمة 30555دينار نقدا0
 1/0باعت المؤسسه بضاعه بقيمة 050555دينار لمؤسسه التقوى التجاريه على الحساب0
 1/7سددت مؤسسة التقوى ما عليها نقدا0
 1/8دفعت المؤسسة 1555دينار مصروف قرطاسية نقداً.
 1/9اشترت المؤسسه بضاعه بقيمة 120555دينار نصفها نقدا والباقي بشيك0

 1/15بلغت المبيعات النقدية 20555دينار 0
*المطلوب  :بيان أثر العمليات املالية في معادلة امليزانية؟
ب.صنف الحسابات التاليه الى مدين ودائن حسب طبيعة الحساب:
البنك

البضاعه

املبيعات

راس املال

الارباح

املصروفات

السندات

الاثاث

العالمه
التجاريه

القروض

الايرادات

اوراق الدفع

الخساره

مسحوبات
شخصيه
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السؤال الثاني:
اليك العمليات التي حدثت في مؤسسة القيسي التجاريه كما يلي:

 6116/6/1قدمت املؤسسة خدمات دعائيه لشركة النور مقابل 0666دينار على الحساب
 6116/6/7اشترت املؤسسة اثاث بقيمة 1111دينار نقدا
 1/16دفعت املؤسسة مصروف رواتب بقيمة 1011دينار نقدا
املطلوب:
( .1صمم ) صفحة يوميه ،تسجيل قيود يوميه في دفتر يومية املؤسسة؟
 .6حلل كل عملية مالية الى طرفيها املدين والدائن؟
َ .3
صمم صفحة استاذ عام ورحل حساب الصندوق؟
السؤال الثالث:
ح /الصندوق

اليك دفتر الاستاذ التالي :

له

منه
مبلغ

بيان

مستند

711
011

الى ح/املبيعات

قبض 1/6
قبض 1/3

الى ح /الايرادات

تاريخ

1611

مبلغ

بيان

مستند

011

من ح /مصروف شحن

صرف 1/7

؟؟؟؟؟

رصيد ؟؟؟؟

1611

 .1ما اسم الحساب املرحل ؟
 .6ما هي مصادر املقبوضات للحساب؟
 .3ما هي اوجه املصروفات للحساب؟
 .0كم املجموع املدين للحساب ؟
 .0كم املجموع الدائن للحساب؟
 .6كم الرصيد ؟ وما هو طبيعته مع التبرير؟
2

تاريخ

السؤال الرابع:
انقل الى دفتراجابتك  ،رمز الاجابة الصحيحة:
 .1بلغ مجموع الالتزامات لشركة الفرقان 010111وحقوق امللكية 610111فما قيمة
الاصول :
أ 610111.ب100111.

ج 1610111.د1610111.

 .6ممتلكات ليس لها كيان مادي ملموس وترفع من أداء املؤسسة :
د.الاصول غير امللموسة
ج .الايرادات
ب.املصروفات
أ.الالتزامات
 .3إحدى العمليات التاليه ليس لها أثر نقدي  ،وال تعتبر عملية نقدية:
أ.بيع بضاعة ب .تعيين مدير مالي ج .شراء بضاعه د .ايداع شيكات
 .0فرض محاسبي يفصل بين املالك واملؤسسة :
ج .الفتره املحاسبيه
ب .الاستقالليه
أ.الاستمراريه

د .وحده النقد

 .0ان عملية ايجاد الفرق بين مجموع الطرف املدين ومجموع الطرف الدائن تسمى:
د.تسجيل
ج .تدوير
أ الترحيل ب .الترصيد
السؤال الخامس:
*.حدد المبدأ المحاسبي المناسب
عدم اخذ الارباح املتوقعه بالحسبان وأخذ الخساره املتوقعه بالحسبان قبل حدوثها
التزام الشركه بطريقه محدده من طرق املحاسبه وعدم تغييرها من سنه الخرى
مقابلة الايرادات باملصروفات بغض النظر دفع املصروف ام ال
تسجيل الاصول بقيمتها التاريخيه اي تاريخ شراء الاصل
اظهار جميع املعلومات املاليه دون نقص او تغيير
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السؤال السادس:
اليك الارصده املستخرجه من سجالت مؤسسة الحكمة التجاريه كما يلي :
الصندوق10555

راس املال 30555

املدينون 10555

البضاعه25555

الايرادات 10555

قرض قصير الاجل12555

الاثاث 10555

الدائنون 10555

املسحوبات الشخصيه 55

املصروفات 0666

سندات 0666

البنك 0666

املطلوب :
 .1اعداد ميزان املراجعة باالرصدة ؟
 .6اذكر  3فوائد من اعداد ميزان املراجعة؟
 .3عرف ميزان املراجعة  ،ذاكرا أنواعة؟

انتهت الاسئله
مع امنياتي لكم بالتوفيق
استاذ املاده  :رئيس كمال القيس ي
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