منوذج اختبار جترييب ملادة الثقافة املالية للعام ادلرايس 0202م
س :1تسجيل العمليات المالية التي حدثت في الشركة خالل وقت معين وتبويبها
وترتيبها في مجموعات مترابطة ثم تلخيصها وعرضها على الجهات المستفيدة من اجل
اتخاذ القرارهو مصطلح
أ.مسك الدفاتر

ج.المحاسبة

ب.التحليل المالية

د.االدارة المالية

س:2الهدف من تجميع البيانات المالية وتحليلها هو؟
أ.االحتفاظ فيها لمدة اطول ب.االستفادة منها في اتخاذ القرار

ج.تخزينها

د.الشيء

س :3تتكون االنشطة الرئيسية للمحاسبة من ؟
أ3.أنشطة

ج5.أنشطة

ب4.أنشطة

د.ال شيء

س :4مثال على عمليات غير مالية؟
أ.شراء بضاعه

ب.بيع بضاعة

د.دفع مصروف

ج.تعيين موظف جديد

س :5أهمية وجود مستندات للعمليات المالية ؟
أ.جيد إن وجد

ب.واجب

ج.ليس بالضروره

د.حسب الحاجة

س :6انواع المستندات المحاسبية ؟
أ.مباشرة وغير مباشرة

ب.اساسية وفرعية

ج.داخلية وخارجية

د.ال شيء

س :7فواتير البيع والشراء مثال على ؟
أ.مباشرة وغير مباشرة

ب.اساسية وفرعية

ج.داخلية وخارجية

د.ال شيء

س:8تفسير النتائج من مهام ؟
أ.المحاسبة

ب .المدير المالي

ج.ماسك الدفاتر

د.الشيء

س:9تسجيل العمليات المالية من مهام ؟
أ.المحاسبة

ب .المدير المالي

ج.ماسك الدفاتر

د.الشيء

س:11تقييم الوضع المالي واتخاذ القرارات من مهام ؟
ب .المدير المالي

أ.المحاسبة

د.الشيء

ج.ماسك الدفاتر

س :11اجب بنعم او ال:::
االدارة المالية والمحاسبة تؤديان الوظيفة نفسها؟
ب.ال

أ.نعم

س :21اجب بنعم او ال:::
المحاسب يقوم بتجميع البيانات المالية ويفسرها؟
ب.ال

أ.نعم

س :23اجب بنعم او ال:::
من اهداف المحاسبة االحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمه ودائمة للعمليات
الماليه التي حدثت في الشركة
أ.نعم

ب.ال

س :24اجب بنعم او ال:::
من اهداف المحاسبة تحديد نتيجة اعمال الشركة من ربح او خساره
أ.نعم

ب.ال

س :15الجهات المستفيدة من المعلومات المحاسبية هم ؟
أ.جهات داخلية

ب.جهات خارجية

ج.أ+ب

د.الشيء

س :16الجهه التي تهتم بمعرفة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية ؟
أ.الحكومه

ب.المقرضون

ج .االدارة

د.المالك

س:17الجهه التي تهتم بمعرفة قدرة الشركة على تحقيق االرباح؟
أ.الحكومه

ب.المقرضون

ج .االدارة

د.المالك

س :18االبتعاد عن التقدير الشخصي والتزام الحيادية في اعداد التقارير تعتبر ؟
أ.الموضوعية

ب .الدقه

ج.المالءمة

د.الوضوح

س:19الحصول على المعلومات التي تخص المشكلة من اجل اتخاذ القرار؟
أ.الموضوعية

ب .الدقه

ج.المالءمة

د.الوضوح

س:21عرض المعلومات المالية بشكل واضح وسهل وبسيط ؟
أ.الموضوعية

ب .الدقه

ج.المالءمة

د.الوضوح

س :21اسس ثابتة يتبعها المحاسب في اعداد التقارير المالية التي تنشرها الشركات
لتكون متشابهه ويمكن المقارنه بينها؟
أ.المبدأ المحاسبي ب.القانون المحاسبي

ج.الفرض الحاسبي

د.القيد المحاسبي

س:22من شروط تحقق االستمرارية هو ؟
أ.تحديد وقت زمني ب.االستمرار لوقت غير محدد ج.تقييم االصول بالتكلفه د.ب+ج
س:23وحدة النقد تعتبر من ؟
.المبدأ المحاسبي ب.القانون المحاسبي

ج.الفرض الحاسبي

د.القيد المحاسبي

س:24واحدة من التالية ليست من الفروض المحاسبية؟
أ.االستمرارية

ب.الفترة الزمنية

ج.الوحدة المحاسبية المستقلة د.االفصاح

س:25واحدة من التالية ليست من المباديء المحاسبية ؟
أ.االستحقاق ب.االستمرارية

ج.المقابله

د.الحيطه والحذر

س:26هي النقود و الممتلكات التي يمكن تحويلها الى نقود او بيعها؟
أ.االصول المتداوله ب.االصول الثابته ج.االلتزامات المتداوله د.االلتزامات الثابته
س:27هي ممتلكات تساعد في عملية االنتاج وغير مخصصه للبيع؟
أ.االصول المتداوله ب.االصول الثابته ج.االلتزامات المتداوله د.االلتزامات الثابته
س:28هي التزامات مترتبة على الشركة واجبة السداد خالل عام؟
أ.االصول المتداوله ب.االصول الثابته ج.االلتزامات المتداوله د.االلتزامات الثابته
س:29هي التزامات مترتبة على الشركة واجبة السداد خالل فترة تتجاوز العام؟
أ.االصول المتداوله ب.االصول الثابته ج.االلتزامات المتداوله د.االلتزامات الثابته
س:31قائمة تبين نتيجة اعمال الشركة من ربح او خساره ؟
أ .المركز المالي

ب .قائمة الدخل

ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية

س :31قائمة تبين طبيعة راس المال والتغيرات التي طرأت علية ؟
أ .المركز المالي

ب .قائمة الدخل

ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية

س:32قائمة تبين هيكل المؤسسة المالي من حيث االصول وااللتزامات؟
أ .المركز المالي

ب .قائمة الدخل

ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية

س:33قائمة تبين قدرة الشركة على توليد السيوله النقدية؟
أ .المركز المالي

ب .قائمة الدخل

ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية

س :34هي دورة حياة العمليات المالية في الشركة منذ نشأة الشركة حتى اعداد
التقارير؟
أ.دليل الحسابات ب.ميزان المراجعه

ج.القوائم المالية د.الدورة المحاسبية

س:35قائمة تضم اسماء جميع الحسابات التي تتعامل بها الشركة؟
أ.دليل الحسابات ب.ميزان المراجعه

ج.القوائم المالية د.الدورة المحاسبية

س:36قائمة تضم جميع االرصده المدينه والدائنة؟
أ.دليل الحسابات ب.ميزان المراجعه

ج.القوائم المالية د.الدورة المحاسبية

س:37العمليات الواجب على المحاسب تسجيلها بالدفاتر هي عمليات؟
أ.عمليات نقدية

ب.عمليات غير نقدية

ج.أ+ب

د.الشيء

س:38تندرج االسهم والسندات تحت االصول؟
أ.االصول المتداوله ب.االصول الثابته ج.االلتزامات المتداوله د.االستثمارات
س:39من خالل معادلة الميزانية  ،اذا كان مجموع االصول =75111وكانت
االلتزامات =51111وكانت حقوق الملكية =35111فإن قيمة المصروفات=؟
أ20.000.

ب25.000.

ج15.000.

د40.000.

س :41من خالل معادلة الميزانية  ،اذا كان مجموع االلتزامات =41111وحقوق
الملكية 61111والمصروفات 5111فان قيمة االصول =؟
أ205.000.

ب200.000.

ج05.000.

د.الشيء

س:41في معادلة الميزانية فإن النتيجة التي ستظهر بالنسبة لألصول
وااللتزامات هي ؟
أ.االصول >االلتزامات ب.االصول <االلتزامات ج.االصول =االلتزامات د.أ او ج
س:42اذا كان التغير في طرفي معادلة الميزانية فإن هذا التغير يسمى ؟
أ.طردي

ب.عكسي

ج.موجب

د.سالب

س:43المبالغ التي تدفع على القرطاسية وااليجارات والرواتب تحمل على ؟
أ.المشتريات ب.المصروفات

د.الشيء

ج.االصول الثابته

س:44استالم مبلغ من المال مقابل تقديم الخدمات هذه الحالة تنطبق على
مبدأ؟
أ.االفصاح

ب.االستحقاق

د .الشيء

ج.المقابلة

س :45تقديم الشركة كافة البيانات المالية للمستفيدين هذه الحالة تنطبق على
مبدأ؟
أ.االفصاح

ب.االستحقاق

د .الشيء

ج.المقابلة

س :46دفعت الشركة مصروف مقدما لمدة عام و5شهور هذه الحاله تنطبق
على مبدأ؟
أ.االفصاح

ب.االستحقاق

د .الشيء

ج.المقابلة

س :47تغير الشركة لطريقة احتساب التكلفة للبضاعه هذه الحاله تنطبق على
مبدأ؟
أ.االفصاح

ب.االستحقاق

د .الشيء

ج.المقابلة

س :48عدم الكشط او الطمس او الشطب من شروط دفتر ؟
أ.االستاذ

ب.االستاذ العام

ج.المبيعات

د.اليومية

س :49هو دفتر يتم فيه تسجيل العمليات الماليه؟
أ.االستاذ

ب.االستاذ العام

ج.المبيعات

د.اليومية

س :51واحد من االتي ليس من المستندات المحاسبية المباشرة؟
أ.فاتورة البيع

ب.القبض

ج.الصرف

د.القيد

س:51اسلوب او طريقة تبين الطرف المدين والدائن للعملية وقيمتها وتاريخها
ب.ميزان المراجعه

أ.معادلة الميزانية

د.القيد المحاسبي

ج .الترحيل

س :52نقل طرفي القيد المحاسبي المدين والدائن من اليوميه الى دفتر االستاذ
ب.ميزان المراجعه

أ.معادلة الميزانية

د.القيد المحاسبي

ج .الترحيل

س :53عملية شراء اثاث نقدا فان العملية تكون في القيد؟
أ.الصندوق مدين ب .االثاث دائن

ج .البنك مدين

د.الصندوق دائن

س :54عملية بيع بضاعة على الحساب فان العملية تكون في القيد؟
أ.المبيعات مدين ب .المبيعات على الحساب ج.المبيعات دائن

د.ب+ج

س :55عملية بيع بضاعة نقدا ً فان العملية تكون في القيد؟
أ.المبيعات مدين ب .المبيعات على الحساب ج.المبيعات دائن

د.ب+ج

س :56ايجاد الفرق بين المجموع المدين والمجموع الدائن هي عملية؟
ب .التصوير

أ.الترحيل

ج.التدوير

د.الترصيد

س:57نقل الرصيد الى الشهر الالحق هي عملية ؟
ب .التصوير

أ.الترحيل

ج.التدوير

د.الترصيد

س :58اذا كان ناتج عملية الترصيد  ،المجموع المدين = المجموع الدائن فان
الحساب ؟
أ.مفتوح

ب.مغلق

ج.مرحل

د.الشيء

س :59اذا كان ناتج عملية الترصيد  ،المجموع المدين > المجموع الدائن فان
الحساب ؟
أ.مفتوح

ب.مغلق

ج.مرحل

د.الشيء

س:61التحقق من سالمة عمليات التسجيل وصحة العمل المحاسبي هدف؟
أ.دفتر اليومية

ب.دفتر االستاذ

ج.ميزان المراجعه

د.المحاسبة

:61خطأ في تسجيل اسم الحساب ،يعتبر خطأ في ؟
.دفتر اليومية

ب.دفتر االستاذ

ج.ميزان المراجعه

د.المحاسبة

س :62اذا كان المجموع المدين > المجموع الدائن فان الرصيد الناتج هو ؟
ب .دائن

أ.مدين

د.الشيء

ج.أ+ب

س :63اذا كان المجموع المدين < المجموع الدائن فان الرصيد الناتج هو ؟
ب .دائن

أ.مدين

د.الشيء

ج.أ+ب

س:64الشخص الذي يجب أن يعتمد القوائم المالية ويصادق عليها هو ؟
أ.المحاسب

ب.المدير المالي

ج.المالك

د.رئيس مجلس االدارة

س:65الشخص الذي يقوم باعداد القوائم المالية ويفسرها هو ؟
أ.المحاسب

ب.المدير المالي

ج.المالك

د.رئيس مجلس االدارة

س :66الشخص الذي يقوم بتحليل القوائم المالية هو ؟
أ.المحاسب

ب.المدير المالي

ج.المالك

د.رئيس مجلس االدارة

س :67قائمة تحتوي على ايرادات ومصروفات الفترة هي ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س :68قائمة تحتوي على اصول والتزامات الشركة هي ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س :69قائمة تهدف الى بيان صافي الربح والخسارة للفترة هي ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س :71قائمة تحتوي على راس المال وصافي الدخل هي ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:71قائمة تحتوي على نقدية داخلة نقدية خارجة هي ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:72قائمة تبين مدى توفر السيولة النقدية في الشركة هي؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:73اذا كان مجموع االيرادات 550111ومجموع المصروفات 350111فان صافي
الدخل هو ؟
أ00.000.

ب10.000.

ج15.000.

د35.000.

س :74اذا كان مجموع االيرادات 550111ومجموع المصروفات 350111فان الشركة
تكون حققت ؟
أ.حققت صافي ربح

ب.حققت صافي خسارة

ج.تساوي

د.الشيء

س :75اذا كان مجموع االصول 710111ومجموع االلتزامات 450111فان صافي
حقوق الملكية =؟
أ225.000.

ب35.000.

ج 15.000.د .الشيء

س:76اذا كان مجوع االصول 810111ومجموع االلتزامات 450111وكان راس المال
 250111فان الشركة تكون حققت ارباح مقداره؟
أ20.000.

ب10.000.

د40.000.

ج30.000.

س :77ان حساب مصروف مدفوع مقدما ً يظهر في قائمة ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:78ان حساب الصندوق والبنك يظهران في قائمة ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:79ان حساب ايراد مقبوض مقدما يظهر في قائمة ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س :81ان حساب االيرادات يظهر في قائمة ؟
أ.قائمة المركز المالي ب.قائمة الدخل ج.قائمة حقوق الملكية د.التدفقات النقدية
س:81الحسابات المؤقته هي حسابات ؟
أ.التقفل

ب.تقفل

ج.مفتوحه

د.مغلقه

س :82الحسابات الدائمة هي حسابات ؟
أ.التقفل

ب.تقفل

ج.مفتوحه

د.مغلقه

س:83حساب المبيعات من الحسابات التي ؟
أ.التقفل

ب.تقفل

ج.مفتوحه

د.مغلقه

س:84حساب راس المال من الحسابات التي ؟
أ.التقفل

ب.تقفل

ج.مفتوحه

د.مغلقه

س:85حساب المشتريات يقفل في ؟
أ.ملخص الدخل

ب.راس المال

ج.المسحوبات الشخصية

د.أ+ب

س:86حساب المسحوبات الشخصية بقفل في ؟
أ.ملخص الدخل

ب.راس المال

ج.المسحوبات الشخصية

د.أ+ب

س :87احد الحسابات التالية ال يعتبر من النقد الداخل للشركة ؟
أ.المبيعات

ب .االيرادات

ج.القروض

د.سداد الديون

س:88اذا كان اجمالي التدفق النقدي الداخل 150111واجمالي التدفق النقدي
الخارج 350111ورصيد بداية الفترة 210111فان رصيد نهاية الفترة =؟
أ20.000.

ب35.000.

ج .صفر

د10.000.

س :89اذا كان اجمالي التدفق النقدي الداخل 150111واجمالي التدفق النقدي
الخارج 350111ورصيد بداية الفترة 210111فان صافي التدفق النقدي =؟
أ- 20.000.

ب-35.000.

ج .صفر

د10.000 -.

س:91اذا كان اجمالي التدفق النقدي الداخل 150111واجمالي التدفق النقدي
الخارج 350111ورصيد بداية الفترة 210111فان رصيد نهاية الفترة =؟
أ20.000.

ب35.000.

ج .صفر

د .ال شيء

س:91اذا كان اجمالي التدفق النقدي الداخل 150111واجمالي التدفق النقدي
الخارج 350111ورصيد بداية الفترة 210111فان رصيد بداية الفترة القادمة=؟
أ20.000.

ب35.000.

ج .صفر

د10.000.

س:92يعتمد الخطر على ركن اساسي وهو؟
أ.التأكد

ب .االحتمالية

ج.الواقعية

د.أ+ج

س :93الحوادث الناتجة عن تدخل البشر تصنف على انها ؟
أ.مسببات طبيعية ب.مسببات شخصية ج.أ+ب

د.الشيء

س:94المؤمن علية هو ؟
أ.الشخص الذي تؤول اليه المنفعه ب.الخطر

ج.الشيء المعرض للخطر د.الشيء

س :95المؤمن منه هو ؟
أ.الشخص الذي تؤول اليه المنفعه ب.الخطر

ج.الشيء المعرض للخطر د.الشيء

س:96احد انواع التأمين التالية ال يندرج تحت التامين حسب موضوع التامين؟
أ.تامين االشخاص ب.تامين المسؤولية المدنية ج.تامين الممتلكات د.تامين الزامي
س:97مثال على التامين على الحياة هو ؟
أ.نقل البضائع

ب.السرقة

ج.نفقات العالج

د.تامين المرض وتعويض الورثه

س :98مثال على التامين البحري هو ؟
أ.نقل البضائع

ب.السرقة

ج.نفقات العالج

د.تامين المرض وتعويض الورثه

س:99مثال على التامين الصحي هو ؟
أ.نقل البضائع

ب.السرقة

ج.نفقات العالج

د.تامين المرض وتعويض الورثه

س:111مثال على تامين الحوادث العامة هو ؟
أ.نقل البضائع

ب.السرقة

ج.نفقات العالج

د.تامين المرض وتعويض الورثه

س :111اذا كان نسبة الخطر تساوي  %1فانه يعتبر ؟
أ.يوجد خطر واجب التعويض ب.اليوجد خطر واجب التعويض ج.خطر مؤكد د.الشيء
س:112تامين اختياري ،تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي اصاب
مركبته هو ؟
أ.تامين الزامي

ب.تامين تكميلي ج.تامين شامل

د.الشيء

س:113اصابة سائق في حادث ولحق به اضرار في المركبه والسائق فانه يعتبر ضرر؟
أ.مادي

ب.معنوي

ج.أ+ب

د.الشيء

س:114اذا كان نسبة الخطر  %111فانه ؟
أ.ال يعد خطر ب .يعد خطر ويعوض

ج .ال يعد خطر وال يعوض

د .الشيء

س:115يصنف الخطر على انه خطر واجب التعويض اذا كان نسبته بينظ
أ%200-0.

ب%0.

ج%200.

د.أ+ج

