
هللا یوفقھآ،مجــآد الَغآمــدي،ا

1اسئلة المحاضرة المباشرة الرابعة لـ مدخل المحاسبة المالیة

:األصول المتداولة ھي عبارة عن: السؤال األول
.األصول طویلة األجل التي تحصل علیھا المنشأة بھدف استخدامھا في االنتاج- أ

.األصول التي لیس لھا وجود مادي ملموس مثل شھرة المحل-ب
النقدیة واألصول األخرى القابلة للتحویل إلى نقدیة خالل سنة. ج-

.كل ما سبق-د

:األصول الثابتة ھي عبارة عن: السؤال الثاني
.االلتزامات طویلة األجل- أ

األصول طویلة األجل التي تحصل علیھا المنشأة بھدف استخدامھا في اإلنتاج ولیس بغرض إعادة بیعھا مثل السیارات،  ب-
األثاث.

.األصول األخرى القابلة للتحول إلى نقدیة خالل سنةالنقدیة و-ج
.كل ما سبق-د

:األصول غیر الملموسة ھي عبارة عن: السؤال الثالث
األصول التي لیس لھا وجود مادي ملموس مثل شھرة المحل. أ- 

.االلتزامات قصیرة األجل الواجبة السداد خالل سنة-ب
.للتحویل إلى نقدیة خالل سنةالنقدیة واألصول األخرى القابلة -ج
.كل ما سبق-د

:ھي عبارة عن) قصیرة األجل(الخصوم المتداولة : السؤال الرابع
االلتزامات قصیرة األجل والتي ینبغي سدادھا خالل سنة. أ- 

.االلتزامات طویلة األجل التي یكون استحقاقھا عادة بعد سنة أو بعد دورة التشغیل أیھما أطول-ب
.عن استثمارات المالك في المنشأةتعبر -ج
.كل ما سبق-د

: تشمل الخصوم المتداولة: السؤال الخامس
.األرصدة المستحقة للدائنین- أ

.أوراق الدفع-ب
.القروض قصیرة األجل-ج

كل ما سبق. د-

:حقوق الملكیة ھي عبارة عن: السؤال السادس
.المصروفات المحققة خالل الفترة–اإلیرادات المحققة خالل الفترة - أ

.اإلیرادات المحققة خالل الفترة-ب
.الخصوم+ األصول -ج

استثمارات المالك في المنشأة وھي عبارة عن الفرق بین األصول والخصوم. د-
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:لایر فإنھ یضاف إلى157.500إذا بلغ صافي الربح عن الفترة المالیة : السؤال السابع
.في قائمة المركز المالياألصول الثابتة - أ

.االلتزامات طویلة األجل في قائمة المركز المالي-ب
رأس المال في قائمة المركز المالي. ج-

.آل شيء مما سبق-د

:لایر فإن ذلك یؤدي إلى40.000إذا بلغ صافي الربح عن الفترة المالیة : السؤال الثامن
.لایر40.000نقص حقوق الملكیة بـ - أ

لایر. زیادة حقوق الملكیة بـ 40.000 ب-
.لایر40.000زیادة الدائنین بـ -ج
.ال شيء مما سبق-د

:لایر فإن ذلك یؤدي إلى145.000إذا بلغ صافي الربح عن الفترة المالیة : السؤال التاسع
.لایر145.000نقص رأس المال بـ - أ

لایر. زیادة رأس المال بـ 145.000 ب-
.لایر145.000زیادة القروض بـ-ج
.ال شيء مما سبق-د

:تساوي جانبي الحساب عند ترصید الحسابات یكون الرصیدةفي حال: السؤال العاشر
مقفال أي بدون رصید. أ- 

.مدین-ب
.دائن-ج
.ال شيء مما سبق-د

:یكون الرصیدفي حالة زیادة الجانب المدین عن الجانب الدائن عند ترصید الحسابات : السؤال الحادي عشر
.رصید دائن للحساب كمتمم حسابي ویكتب في الجانب المدین- أ

رصید مدین للحساب كمتمم حسابي ویكتب في الجانب الدائن. ب-
.مقفال أي بدون رصید-ج
.ال شيء مما سبق-د

:یمكن حساب صافي الربح بالمعادلة التالیة: السؤال الثاني عشر
.لكیةحقوق الم–الخصوم = األصول - أ

الخصوم+ األصول = حقوق الملكیة -ب
.حقوق الملكیة= الخصوم + األصول -ج

إجمالي المصروفات. إجمالي اإلیرادات – د-

:یؤدي صافي الربح إلى: السؤال الثالث عشر
زیادة حقوق الملكیة. أ- 

.نقص حقوق الملكیة-ب
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.نقص رأس المال-ج
.زیادة االلتزامات-د

:صافي الربح یضاف إلى رأس المال في: عشرالسؤال الرابع 
.دفاتر األستاذ العام- أ

.قائمة التدفقات النقدیة-ب
قائمة المركز المالي. ج-

.قائمة الدخل-د

:صافي الخسارة تطرح من رأس المال في: السؤال الخامس عشر
قائمة المركز المالي. أ- 

.دفاتر األستاذ العام-ب
.یةقائمة التدفقات النقد-ج
.قائمة الدخل-د

:في حالة زیادة الجانب الدائن عن الجانب المدین عند ترصید الحسابات یكون الرصید: السؤال السادس عشر
رصید دائن للحساب كمتمم حسابي ویكتب في الجانب المدین. أ- 

.رصید مدین للحساب كمتمم حسابي ویكتب في جانب الدائن-ب
.مقفال أي بدون رصید-ج
.شيء مما سبقال -د

:تشمل األصول المتداولة: السؤال السابع عشر
).األسھر والسندات(االستثمارات قصیرة األجل - أ

.النقدیة بالصندوق والبنك-ب
.المخزون السلعي-ج

كل ما سبق. د-


