
(2)محاسبة مالية   (3)الدرس    

-:ما معنى دراسة الدورة المحاسبية االوليه   

حدوث عمليات وترجمتها فى صور قيد محاسبي ( 1  

تسجيل القيد المحاسبي فى دفتر اليوميه العامه ( 2  

ترحيل القيود من دفتر اليوميه العامه الى دفتر االستاذ ( 3  

ترصيد الحسابات فى االستاذ العام واعداد ميزان مراجعه باالرصده ( 4  

باالرصدة  اعداد قوائم ماليه من واقع ميزان المراجعة( 5  

االصول والمصروفات  تكون مدينة والخصوم وحقوق الملكية وااليرادات دائيه  -:مالحظة   

.شاة يوم بيوم حسب التسلسل التاريخي لحدوث العمليات هو دفتر يسجل فيه جميع عمليات المن -:تعريف اليوميه العامة   

  -:كيفية التسجيل فى اليوميه 

يسجل الطرف المدين فى اقصى اليمين فى خانة اسم الحساب ( 1  

يسجل الطرف الدائن فى اقصى اليسار فى خانة اسم الحساب(  (2  

يكتب شرح مبسط للعملية ( 3  

يترك سطر بعد كل عملية ( 4  

.هو مجموعة من البطاقات تحتوي على جميع الحسابات  التى تستخدمها المنشاة  -:اذ العام تعريف االست  

هي عبارة عن جميع البنود االصول والخصوم وحقوق الملكية والمصروفات وااليرادات  -:الحسابات   

هو وسيلة لتجميع االحداث المالية المتجانسة  -:الحساب   

تنتاج الفرق جمع جانبي الحساب واس  -:الترصيد   

هو كشف باسماء وارصدة جميع الحسابات الموجودة داخل االستاذ العام  -:ميزان المراجعه   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسئلة الدرس الثالث 

-:اختاري االجابة الصحيحة  -:س  

المنشاة ؟لاير كراس مال اودع فى البنك باسم 303333بدات منشات الصالح للخدمات اعمالها بتخصيص مبلغ  2\1فى  -:1س  

من حساب النقدية بالبنك  303333 -:ج  

لاير بشيك ؟ 202333تم شراء اراضي بمبلغ  2\2فى   -:2س  

من حساب االراضي  202333 -:ج  

لاير بشيك والباقي على الحساب ؟ 33333لاير دفع منها 02333تم شراء مباني بمبلغ  5\2فى  -:3س  

المباني \من ح 02333  -:ج  

لاير على الحساب ؟ 22333ع جزء من االراضي بمبلغ تم بي 2\13في  -:4س  

المدينيين  \من ح 22333 -:ج  

يقصد بعملية الترحيل ؟ -:5س  

نقل القيود من دفتر اليومية الى دفتر االستاذ  -:ج  

تعريف دفتر االستاذ ؟ -:0س  

سجل يخصص فيه صفحة لكل حساب من حسابات المنشاة  -:ج  

ما معنى ميزان المراجعة ؟ -:0س  

قائمة بارصدة حسابات المنشاة فى التاريخ المحدود -:ج  

القيد المركب هو ؟ -:0س  

يتضمن اكثر من حساب كل من الطرف الدائن والمدين  -:ج  

الحسابات ذات االرصدة الدائنة بطبيعتها ؟ -:9س  

الخصوم وراس المال وااليرادات  -:ج  

الحسابات ذات االرصدة المدينة  بطبيعتها ؟ -:13س  

االصول والمصروفات  -:ج  

رصيد حساب الخزينة يجب ان يكون ؟ -:11س  

مدينا دائما  -:ج  

رصيد حساب الدائنين يجب ان يكون ؟ -:12س  

دائنا دائما  -:ج  

د شهربع الباقيوالتزمت مؤسسة الهنا بسداد لاير حصلت ثلثها نقدا  24333قامت المنشاة بتادية خدمات المؤسسة الهنا بمبلغ  2\15فى  -:13س  

                           من حساب المدينين        103333الى النقدية بالبنك     \من ح 0333 -:ج
 عمل نور عاصم نعناعه


