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للمتابعة على الفيس بوك  /االستاذ عمار تيم

بعد أن تدرس مادة الثقافة المالية  .....اختبر نفسك بهذه االسئلة المقترحة  ...وهللا الموفق ( أ .عمار تيم )

االسئلة المقترحة للفصل االول
السؤال االول :
أ  .ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة .
 .1يطلق معظم الباحثين على المحاسبة مصطلح :
أ  .لغة االعمال

ب  .لغة المال

د  .لغة القوائم المالية

ج  .لغة التقارير المالية

 .2احدى االتية مثاالً على تسجيل العمليات المالية التي تتم من خالل االثبات في السجالت والدفاتر :
د  .ال شيء مما ذكر
ج  .نوعية المنتج
ب  .ربح أو خسارة المركز المالي
أ  .التدوين والتوثيق
 .3من المستفيدون من المعلومات المحاسبية من داخل الشركة :
ب  .المالك

أ  .االدارة والموظفين

د  .جميع ما ذكر

ج  .المقرضون

 .4قوائم تحكم االجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة االحداث المالية عند تسجيلها وتبويبها
وتلخيصها :
ب  .المبادئ المحاسبية

أ  .الفروض المحاسبية

د  .قائمة المركز المالي

ج  .قائمة الدخل

 . 5كل ما تملكه الشركة من موجودات واموال ذات قيمة نقدية او أي شيء يمكنه توفير الخدمات أو منافع مستقبلية
د  .حقوق الملكية
ج  .المصاريف
ب  .االلتزامات
أ  .األصول
 .6نقود وممتلكات أخرى التي يتوقع تحويلها الى نقد او بيعها او استخدامها اثناء السنة :
أ  .األصول الثابتة

ب  .األصول المتداولة

ج .استثمارات طويلة االجل

د  .األصول غير الملموسة

 . 7شراء بضاعة على الحساب  ،يكون الحساب في الطرف الدائن :
أ  .ذمم مدينة

ب  .ذمم دائنة

ج  .البنك

د  .الصندوق

ب  .إذا علمت ان لشركة القدس التزامات تجاه المالك مبلغ  40000دينار ،
وأن مجموع استخداماتها لالموال بلغت  65000دينار  ،فجد قيمة التزاماتها تجاه االخرين .
جـ  .وضح طبيعة الرصيد العادي لكل حساب من الحسابات االتية :
سيارات  ،مصروف االيجار  ،ايراد خدمات  ،رأس المال  ،قرطاسية
السؤال الثاني :
أ  .وضح المقصود بكل مما يأتي :
المحاسبة  ،مسك الدفاتر  ،الدورة المحاسبية  ،دفتر األستاذ ،
ميزان المراجعة .
اسئلة مقترحة

الثقافة المالية

االستاذ عمار تيم 0788322507

تطلب االجابات عن طريق ارسال
رسالة عبر الماسنجر على
الفيس بوك عبر الصفحة االتية
االستاذ عمار تيم
للمتابعة على الفيس بوك  /االستاذ عمار تيم

ب  .صنف األصول االتية الى  :أصول ثابتة  ،أصول متداولة  ،أصول غير ملموسة  ،استثمارات طويلة االجل .
اسهم  ،العمالء ( المدينون )  ،البنك  ،السندات  ،براءة االختراع  ،بضاعة اخر المدة  ،سيارات  ،األثاث
جـ  .عدد ثالثة واجبات من واجبات المدير المالي .
د  .قارن بين كالُ من االلتزامات الثابتة وااللتزامات المتداولة .
هـ .اذكر اربعة من خصائص نظرية القيد المزدوج .

السؤال الثالث :

لحجز مقعدك ليلة االمتحان
( لحصص المراجعة )
االتصال مسبقا ً على الهاتف الشخصي
العميد معكم فال خوف عليكم
انتم قدها وقدود ونجاحكم ليس له حدود
يسعدكم ربي يا ناجحين

أ  .علل ما يلي :
 .1قائمة المركز المالي هي قائمة تبين ما للشركة وما عليها وقت اعدادها .
 .2بدأت شركة العميد نشاطها التجاري برأس مال قدره مليون دينار وتم إيداع المبلغ كامالً في البنك ،
واقتصار الظهور في العمليات على البنك ورأس المال  ،من دون اسم المالك للشركة .
 .3توجد عالقة وثيقة بين اإلدارة المالية والمحاسبة .
ب  .ميز في ما يأتي العمليات المالية التي لها آثر نقدي في الشركة من تلك التي ليس لها آثر نقدي في الشركة :
بيع معدات  ،قرار التعيين  ،نقل الموظفين  ،شراء سيارة
جـ  .توجد للمحاسبة ثالثة أنشطة رئيسة  ،اذكرها .
د  .لالستفادة من المعلومات المالية في اتخاذ القرارات  ،يجب أن تتصف بخصائص خمسة  ،اذكرها .

السؤال الرابع مهم جدا جدا :
في ما يأتي بعض العمليات المالية التي حدثت لشركة العميد في شهر أيلول من عام : 2019
-

بتاريخ  2019/9/10اشترت الشركة معدات بقيمة  12000دينار نقدا ً من شركة السامر .
بتاريخ  2019/9/12دفعت الشركة فاتورة كهرباء بشيك بقيمة  130دينار .
بتاريخ  2019/9/21اشترت الشركة سيارات من شركة نون لتجارة السيارات  ،حيث تم دفع المبلغ كما يلي :
 33000دينار نقدا ً  7000 ،دينار بشيك  10000 ،دينار على الحساب .
بتاريخ  2019/9/22حصلت الشركة على ايراد بقيمة  1000دينار نقدا ً مقابل تقديم خدمات ألحد العمالء .
المطلوب :

أ  .حلل كل عملية على حدة الى طرفيها المدين والدائن
ب  .سجل القيود اليومية لكل العمليات السابقة في دفاتر شركة العميد ملتزما ً بدفتر اليومية .
جـ  .تمر الدورة المحاسبية بعدة مراحل متتالية مترابطة  ،اذكرها بالترتيب .
د  .ما الفرق بين القيد البسيط والقيد المركب  ،موضحا ً اجابتك بمثال لكل منهما .
اسئلة مقترحة
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السؤال الخامس مهم جدا ً جدا ً جدا ً :
أ  .في ما يلي بعض األرصدة المستخرجة من دفاتر شركة خيارات أكثر عن السنة المنتهية في : 2019/21/31
 8000البنك  12800 ،الصندوق  31000 ،سيارات  1000 ،ذمم مدينة ( شركة العبير )  50000 ،رأس المال ،
 1000إيرادات  2000 ،ذمم دائنة ( شركة النورس )  200 ،مصروف كهرباء .
المطلوب :
• إعداد ميزان المراجعة باالرصدة .
• لماذا تقوم الشركات بإعداد ميزان المراجعة .

اطلب نسخة من مكثف الحفظ الذي يضمن لك العالمة الكاملة
فقط للحفظ عن طريق الواتس اب  0788322507وبتروح
ع أقرب مكتبة ع بيتك واطبعو وما تنسانا من دعواتك ☺

ب  .االتي صورة عن احدى صفحات دفتر األستاذ لحساب البنك في شركة العميد التجارية :
منه ( مدين )

له ( دائن )

حـ  /البنك

 4000رصيد 2019/8/31

 4000من حـ  /االثاث 2019/9/18

 16000الى حـ  /ذمم دائنة 2019/9/2

 8000من حـ  /الصندوق 2019/9/15

 9000الى حـ  /الصندوق 2019/9/13
17000
ــــــــــــــــــــ
29000

رصيد مدين

ـــــــــــــــــ
29000

المطلوب  :تسجيل القيود اليومية التي اثرت في حساب البنك أعاله مرتبا ً القيود اليومية وفقا ُ لتاريخ حدوث العملية
جـ  .فيما يلي عمليات حدثت لدى شركة بيسان التجارية :
•
•
•
•

بدأت الشركة اعمالها برأس مال مقداره  50000دينار بشيك وذلك في . 2019/1/1
بتاريخ  2019/1/10اشترت الشركة اثاث بقيمة  3000دينار على الحساب من شركة النور .
بتاريخ  2019/1/13اشترت الشركة قرطاسية بقيمة  50دينار نقدا ً .
بتاريخ  2019/1/20اشترت الشركة معدات من شركة المتحدون وتم دفع المبلغ كما يلي :
 10000دينار نقدا ً  20000 ،دينار على الحساب .
المطلوب :
تحليل العمليات أعاله وفقا ً السلوب معادلة الميزانية .

الصفحة الرسمية على الفيس بوك ( االستاذ عمار تيم )

نجاحكم نجاح لنا  ...وهللا ولي التوفيق
تطلب االجابات عن طريق ارسال رسالة عبر الماسنجر على
الفيس بوك عبر الصفحة االتية االستاذ عمار تيم
اسئلة مقترحة
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للمتابعة على الفيس بوك  /االستاذ عمار تيم

االسئلة المقترحة للفصل الثاني
السؤال االول :
أ  .ضع دائرة حول رمز االجابة الصحيحة .
 .1عند تحليل النتائج النهائية لخطة التدفق النقدي  ،فإذا كان الناتج صفرا ً يدل ذلك على وضع :
ب  .الفائض

أ .التوازن

د  .ال شي ء مما ذكر صحيح

جـ  .العجز

 .2اذا علمت ان تدفقات أول المدة لشركة العميد التجارية كانت  14000لشهر  1وتدفقات اخر المدة كانت
 10950لشهر  ، 1فإن التدفقات النقدية ألول المدة لشهر  2تكون :
ب 10950 .

أ24950 .

د 14000 .

جـ 3050 .

 .3من انواع التأمن حسب موضوع التأمين  ( :فقط للطالب الغير نظامين )
أ .االختياري

ب  .االلزامي

د  .الشيء مما ذكر صحيح

جـ  .االشخاص

 .4التأمين من الزالزل والبراكين يعد مثاالً على  ( :فقط للطالب الغير نظامين )
أ .تأمين الحياة

ب  .تأمين االشخاص

جـ  .تأمين الممتلكات

د  .تأمين المسؤولية المدنية

ب  .إليك الحسابات المستخرجة من ميزان المراجعة لدفاتر شركة العميد التجارية ( هام جدا جدا )
 3000مصروف االيجار  500 ،المسحوبات الشخصية  1000 ،اإليرادات  3400 ،ملخص الدخل ( أرباح صافية)
المطلوب :
 . 1تسجيل قيود االقفال للحسابات أعاله .
 . 2تمر عملية االقفال للحسابات بثالث مراحل متتالية  ،اذكرها .
 . 3قارن بين الحسابات المؤقتة والحسابات الدائمة من حيث :
المنفعة االقتصادية  ،االقفال  ،تتضمن الحسابات .

تطلب االجابات عن
طريق ارسال رسالة عبر
الماسنجر على الفيس
بوك عبر الصفحة االتية
االستاذ عمار تيم

السؤال الثاني :
أ  .ما الفرق بين التدفقات النقدية اول المدة والتدفقات النقدية اخر المدة .
ب  .اذا كان الناتج سالب يدل ذلك على وضع العجز  ،حيث يعالج بعدة أساليب  ،اذكر ثالث منها .
جـ  .وضح المقصود بكل مما يأتي :
قائمة المركز المالي  ،التدفق النقدي ،
عقد التأمين  ،مسببات الخطر  ،التأمين  ،الخطر ( ما تحته خط فقط للطالب الغير نظامين )

اسئلة مقترحة

الثقافة المالية
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السؤال الثالث :
أ  .علل ما يلي :
 .1يتم اعداد قائمة الدخل قبل قائمة المركز المالي .
 .2يعد التدفق النقدي اشبه بالتخطيط السليم وطوق النجاة ألي شركة تحرص على ضمان استمرارها وزيادة
أرباحها .
ب  .تتكون قائمة المركز المالي من ثالث أجزاء رئيسة  ،اذكرها .
جـ  .لمعلومات التدفقات النقدية للشركة عدة فوائد تفيد صناع القرار ومستخدمي البيانات المالية .
اذكر أربعة من هذه الفوائد
السؤال الرابع  :مهم جدا جدا
أ  .في ما يأتي ارصدة ميزان المراجعة لشركة خيارات أكثر التجارية في : 2019/12/31
 4000إيرادات استشارات فنية  100 ،مصروف الكهرباء  500 ،المسحوبات الشخصية  16000،رأس المال ،
 900مصروف ايجار المحل  3500 ،إيرادات خدمات  1500 ،مصروف رواتب الموظفين .
المطلوب :
 . 1إعداد قائمة الدخل .
 . 2إعداد قائمة حقوق الملكية .
ب  .في ما يأتي حسابات تمثل التدفقات الداخلة والخارجة لشركة العميد في شهر  2019/3التي تمت من خالل البنك :
 7000اإليرادات  6000 ،شراء سيارات  3000 ،المبيعات  1000 ،رواتب الموظفين .
اذا علمت أن التدفقات في بداية المشروع قد بلغت  17000دينار .
المطلوب :
اعداد قائمة التدفق النقدي لشهر . 2019/4+3

ان شاء نجاحكم بالوزاري يا غوالي
....
لنشوف الكنافة بالصواني
قووول ياااااارب

العميد

ننتظر اجمل منشوراتكم عبر صفحتنا
على الفيس بوك
األستاذ عمار تيم

اسئلة مقترحة
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السؤال الخامس ( :فقط للطالب الغير نظامين )
من خالل دراستك على وحدة إدارة الخطر والتأمين أجب عما يلي :
أ  .صنف مسببات الخطر االتية الى طبيعية وشخصية :
( الزالزل  ،السرقة  ،البطالة  ،الحريق  ،المرض )

اطلب نسخة من مكثف الحفظ الذي
يضمن لك العالمة الكاملة فقط
للحفظ عن طريق الواتس اب
 0788322507وبتروح ع أقرب
مكتبة ع بيتك واطبعو وما تنسانا
من دعواتك ☺

ب  .بادر أحمد الى التأمين على البضاعة الموجودة في مخزن الشركة من خطر السرقة وذلك بتوقيع عقد مع إحدى
شركات التأمين قيمته  10000دينار مدة سنتين  ،على ان يدفع مبلغ  100دينار شهريا ً .
المطلوب  :بيان عناصر عقد التأمين لكل مما يلي :
الطرف المؤمن له  ،الطرف المؤمن  ،المؤمن عليه  ،المؤمن منه  ،مبلغ التأمين  ،قسط التأمين .
جـ  .صنف كل تأمين مما يأتي الى نوعه بحسب عقد التأمين :
تأمين الحياة  ،تأمين اصابات العمل وامراض المهنة  ،تأمين الفرد من حوادث السيارات  ،تأمين المحاصيل
الزراعية من الظواهر الطبيعية  ،التأمين من السرقة  ،التأمين الصحي  ،التأمين من البطالة  ،التأمين من الحريق .
د  .يتضمن عقد التأمين البحري ثالث مجموعات من الشروط  ،اذكرها .
هــ  .تعتمد شركات التأمين االردنية انواعا ً عدة من التأمين الهندسي  ،اذكر اثنين منهما .

لحجز مقعدك ليلة االمتحان
( لحصص المراجعة )
االتصال مسبقا ً على الهاتف الشخصي 0788322507
العميد معكم فال خوف عليكم
انتم قدها وقدود ونجاحكم ليس له حدود
يسعدكم ربي يا ناجحين

الصفحة الرسمية على الفيس بوك ( االستاذ عمار تيم )
نجاحكم نجاح لنا  ...وهللا ولي التوفيق
اسئلة مقترحة

الثقافة المالية

االستاذ عمار تيم 0788322507
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