
  
  
  

  

  2005/2006من العام الجامعي امتحان أعمال الفصل الثاني 

  

  -----:   الشعبة---------:   الرقم الجامعي---------------------: لطالباسم ا
  ) درجات10(أمام العبارة الخاطئة   ) X(أمام العبارة الصحيحة وعالمة (/) ضع عالمة : السؤال األول 

  

  .هو الذي يتضمن جانبه المدين أكثر من حسابالقيد البسيط   )(      .1

التكلفة التاريخية هي ثمن الشراء لألصل مطروحا منها كافة المصاريف المنفقة في سبيل               )(      .2
  .الحصول على األصل حتى يصبح جاهزا لالستخدام

 لمبـدأ تحقـق     يتم تسجيل الخسارة المتوقعة كما ال يتم تسجيل األرباح المتوقعة تطبيقًـا             )(      .3
  .اإليراد

الثبات المحاسبي هو تطبيق نفس المفاهيم واإلجراءات المحاسبية المتبعـة لعـدة فتـرات              )(      .4
  .مالية

  .حقوق الملكية+ األصول = الخصوم : معادلة الميزانية هي  )(      .5

  .روض المحاسبية هي اإلطار العام للعمل المحاسبيالف  )(      .6

 وحدة القياس النقدي خير وسيلة لقيـاس النـشاط          وحدة القياس النقدي يعني اعتبار    فرض    )(      .7
   .المالي للمشروع

لتقييم المخزون من البضاعة آخر المدة يتم استخدام قاعدة التكلفة أو السوق إيهمـا أقـل                  )(      .8
  .تطبيقًا لمبدأ الحيطة والحذر

  .ومات المالية إلدارة المشروع بشكل أساسيتهدف المحاسبة المالية لتقديم المعل   )(     .9

 ن ال يمكن النظر للمحاسـب علـى أنـه         يمكن النظر لماسك الدفاتر على أنه محاسب ولك         )(      .10
  .ماسك دفاتر

يتضح البعد الفني للمحاسبة المالية من اعتمادها على مجموعة مـن القواعـد واألسـس                  )(     .11
  .والنظريات

الوحدة المحاسبية المستقلة على أن للمشروع وصاحبه شخصية مستقلة عـن           رض  ينص ف    )(     .12
  .الغير

  .تحقق اإليراد يعني االعتراف باإليراد عند البيع في المشاريع التجارية   )(     .13

الماليـة  ها المحاسـبة    ي أصل علوم المحاسبة وقد تطورت عن       المحاسبة اإلدارية ه   تعتبر   )(     .14
  .وغيرها من الفروع

مسك الدفاتر هو فن تدوين العمليات المالية للمشروع واستخراج نتـائج األعمـال وفقًـا                  )(     .15
  .لمبادئ المحاسبة

  .يعتبر دفتر األستاذ العام أهم الدفاتر اإللزامية في المنشأت التجارية   )(     .16

  

  

  

  

  

 الجامعـــة اإلســالمية بغــزة

  كليـــــة التجــــــــارة

   ـبةــاســالمحـم ـــــقسـ

  ــيرـطـرأفـت م. أ: المدرس

  )1(محاسـبة مبـادئ ال: المساق

  ة واحـــدةاعــسـ: الـزمن



  

  ) درجات10(        ة المتاح اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اختر: السؤال الثاني

رأسمال للمشروع الجديد علما بأن فقدم مشروعه القائم كيرغب أحمد في تطوير أعماله التجارية  -1

 دينار مدينون، 15000 دينار سيارات، 5000: أصول وخصوم المشروع القائم على النحو التالي

ار أثاث، فإن  دين1000 قروض قصيرة األجل، 2000 دينار دائنون، 6000 دينار مباني، 10000

  : رأس مال المشروع الجديد هو

   دينار23000 -د     دينار 22000 - ج     دينار 30000 - ب   دينار31000 - أ

  :حسب مبدأ األخذ والعاطي فإن الحسابات التي تكون آخذة في حال الزيادة هي -2

    األصول والمصاريف - ب            األصول والخصوم - أ

    مصاريف واإليرادات ال-د          األصول وحقوق الملكية - ج

  : يطلق على المصاريف واإليرادات تسمية -3

  الحسابات الشخصية - ب            الحسابات الحقيقية  - أ

   جميع ما سبق-د             الحسابات الوهمية- ج

  :هإذا كان مجموع المبالغ في الجانب الدائن من الحساب أكبر من الجانب المدين فإن -4

  . الجانب الدائن من الحسابيكون الرصيد دائنًا ويظهر في - أ

  .يكون الرصيد مدينًا ويظهر في الجانب الدائن من الحساب - ب

   يكون الرصيد دائنًا ويظهر في الجانب المدين من الحساب - ج

               . يكون الرصيد مدينًا يظهر في الجانب المدين من الحساب-د

  :ضمن حسابات) المخزون(يصنف حساب بضاعة آخر المدة  -5

سمية الا -   د  الوهمية - ج     الشخصية والخصوم -  ب    الحقيقة واألصول - أ

  واألصول

 2006 دينار وخالل شهر حزيران 12000 كان رصيد حساب الخزينة مدينًا بمبلغ 1/5/2005 في -6

 دينار نقدا 3000منها  دينار، 6000 دينار، كما بلغت المبيعات 2000بلغت المصاريف التي دفعت نقدا 

 دينار نقدا والباقي على الحساب، 5000 دينار منها 8000والباقي على الحساب، كما بلغت المشتريات 

  :  هو30/6/2006فإن رصيد حساب الخزينة في 

   دينار15000 رصيد مدين بمبلغ - ب         دينار 8000 رصيد مدين بمبلغ - أ

   دينار8000ن بمبلغ ائدد  رصي-د         دينار 7000 بمبلغ دائنين رصيد - ج

  :  شهر المحل وبراءة االختراع تصنف ضمن-7

   الحسابات الحقيقية- ب           الموجودات غير الملموسة - أ

   الحسابات الوهمية-د              معا) ب+أ (- ج

  

  



 دينار فسحب مـن المـشروع مبـاني       20000 قرر أحمد تخفيض رأس مال مشروعه القائم بمبلغ          -8

  : فإن الطرف المدين من القيد هو.  دينار5000وسيارة بمبلغ  دينار 15000بمبلغ 

  .  دينار5000 دينار وحساب السيارات بمبلغ 15000 حساب المباني بمبلغ - أ

  .  دينار20000 حساب المسحوبات الشخصية بمبلغ - ب

   ال شئ مما سبق- هـ       دينار 20000 حساب رأس المال بمبلغ - ج

وع بدفع إيجار منزله الخـاص عـن سـنة كاملـة تبـدأ فـي                 قام صاحب المشر   1/7/2005 في   -9

 دينار شهريا دفعت نقدا، فإن الطرف المدين مـن          200 وبواقع   30/6/2006 وتنتهي في    1/7/2005

  : القيد هو

   دينار200إيجار بمبلغ .  حساب م- ب        دينار 1200إيجار بمبلغ .  حساب م- أ

   شئ مما سبق ال-د       دينار 2400إيجار بمبلغ .  حساب م- ج

 دينار 10000 حصل المشروع على قرض قصير األجل من البنك العربي بمبلغ           1/10/2005 في   -10

 سـدد المـشروع مبلـغ القـرض         31/12/2005سنويا، وفي   % 6ولمدة ثالث شهور وبمعدل فائدة      

  : فإن الطرف الدائن في القيد هو. باإلضافة للفائدة نقدا

   دينار10200 حساب الخزينة دائنًا بمبلغ - ب    . دينار10600لغ  حساب الخزينة دائنًا بمب- أ

   دينار10000 حساب الخزينة دائنًا بمبلغ -د     دينار 10150ينة دائنًا بمبلغ  حساب الخز- ج

  ) درجات12  (                    :لثالسؤال الثا

  : 2006فيما يلي بعض العمليات التي حدثت في دفاتر مشروع الحسن التجاري خالل شهر يناير 

 دينار في الخزينة 10000 دينار أودع منها 15000 بدأ المشروع أعماله برأسمال قدره 1/1في . 1

  . والباقي في الحساب الجاري لدى البنك

 1000 دينار نقدا و600 دينار دفع منها 4600 اشترى بضاعة من محالت الخليج بمبلغ 2/1في . 2

  . دينار بشيك والباقي على الحساب

  .  دينار شهريا ودفع إيجار سنة كاملة نقدا300ستأجر محالً تجاريا بمبلغ  ا5/1في  -3

  .  دينار بشيك2000 اشترى أثاث للمشروع بمبلغ 8/1 في -4

 دينار بشيك والباقي 4000 دينار حصل منها 5000 باع بضاعة لمحالت السعادة بمبلغ 12/1 في -5

  على الحساب

  .  دينار نقدا200زوجته بمبلغ   دفع مصاريف تأمين لسيارة13/1 في -6

  .  دينار10000 أضاف لرأسماله مبنى بمبلغ 20/1 في -7

  .  دينار من الخزينة الستخداماته الشخصية500 سحب مبلغ 22/1 في -8

  .  دينار300 سحب بضاعة الستخدامه الشخصي قدرت بالتكلفة بمبلغ 25/1 في -9

  .  دينار نقدا600عمال والموظفين بمبلغ  دفع الرواتب واألجور الشهرية لل31/1 في -10

  . إثبات القيود الالزمة في دفاتر يومية مشروع الحسن التجاري:المطلوب
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 مع تمنياتي لآم بالتوفيق والنجـاح ،،،


