
 السؤال الثانى
 اختار اإلجابة الصحیحة من بین اإلجابات التالیة :

) یترتب على فرض االستمراریة إتباع الشركة اإلجراء المحاسبى:۱(  
ضرورة الفصل بین العملیات اإلیرادیة والعملیات الرأسمالیة  -أ  

ضرورة إجراء التسویات الجردیة المتعلقة بالمصروفات -ب  

واإلیرادات المقدمة والمستحقة      

ضرورة عمل اإلھالكات الخاصة باألصول الثابتة.  -ج  

كل ما سبق -د  

) ال یعتبر من ضمن بنود األصول :۲(  

                االستثمارات المالیة قصیرة األجل -أ

العقارات .  -ب   

المصروفات المدفوعة مقدماً . -جـ   

   المصروفات المستحقة .  -د 

قوق الملكیة ال یعتبر ضمن ح )۳(  
                   س المالأر -أ

.الحتیاطیاتا  -ب   

.جلأللقروض طویلة اا -جـ     

  رباح مرحلةأ  -د 

)  یمكن أن یقابل الزیادة فى النقدیة :٤(  

                                                                             زیادة فى أصل آخر  -أ  

نقص فى اإللتزامات . -ب  

نقص فى أصل آخر .  -  ج  

نقص فى حقوق الملكیة .  - د  
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حدوث نقص فى األصول ھى :)  الحالة التى ال یمكن ان تحدث فى حالة ٥(  

فى أصل آخر . نقصحدوث   -أ          

خرأصل أزیادة فى  -ب   

حدوث نقص فى اإللتزامات . - ج        

زیادة فى حقوق الملكیة.نقص حدوث   -د         

ھى : لتزاماتإلاحدوث نقص فى )  الحالة التى ال یمكن ان تحدث فى حالة ٦(  

.فى أصل  نقصحدوث   -أ          

    خرأ ملتزاإیادة فى زحدوث  -ب    

. خرألتزام إفى  قصنحدوث  - ج        

فى حقوق الملكیة. یادةزحدوث   -د         

)  البند الذى ال یظھر ضمن الخصوم ھو :۷(  

                                                                  المصروفات المستحقة .  -أ          

المصروفات المقدمة . -ب           

        الدائنون .  -جـ        

اإلیرادات المحصلة مقدماً .  -د            

ج نقداً والباقى ۸۰۰۰ج وسداد ۲۰۰۰۰)  تؤثر عملیة شراء آالت ومعدات بمبلغ ۸(
 باألجل على:

                                                                 حسابات المیزانیة فقط.  -أ      

قائمة التغیرات فى حقوق الملكیة . - ب          

                        قائمة الدخل فقط .  -جـ  

أكثر من قائمة فى نفس الوقت.  -د           
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ج واالستثمار االضافى خالل ٦۰۰۰۰مبلغ  ۱/۱/۱۲۲۰)  إذا كان رأس المال فى ۹(
ج ٤۰۰۰۰ج وبلغت اإلیرادات خالل الفترة ۲۸۰۰۰ج والمسحوبات ۲۰۰۰۰الفترة 

ج فإن رأس المال آخر المدة سوف یكون :۲۳۰۰۰والمصروفات   

ج . ٦۷۰۰۰ -جـ                  ج . ٥۲۰۰۰  -أ     

     ج ۹۷۰۰۰  -د                  ج . ٦۹۰۰۰  -ب        

ج ٥۰۰۰۰ج والمصروفات ۸۰۰۰۰مبلغ  ۲۰۱۹إذا كان اإلیرادات خالل عام ) ۱۰(
ج وإجمالى ٦٥۰۰۰ھو  ۱/۱/۲۰۱۹ج ، ورأس المال فى ۱۲۰۰۰والمسحوبات 

ج فإن إجمالى الخصوم فى ۱٤۰۰۰۰ھو  ۳۱/۱۲/۲۰۱۹األصول فى 
 یكون : ۳۱/۱۲/۲۰۱۹

 ج . ۷٥۰۰۰ – جـ  ج . ٥۷۰۰۰  -أ  

 ج . ٥۰۰۰۰  -د   ج . ٤٥۰۰۰  -ب

جنیھ وسداد القیمة نقداً .۲۰۰۰۰شراء أثاث بمبلغ ) ۱۱(  

  یجعل حساب النقدیة مدین وحساب األثاث دائن  -أ  

 یجعل حساب األثاث مدین والنقدیة دائن –ب 

   یجعل حساب األثاث مدین والنقدیة مدین  -جـ 

 یجعل حساب األثاث دائن والنقدیة دائن  -د 

.على الحسابجنیھ ۲۰۰۰۰بمبلغ  آلةشراء ) ۲۱(  

  یجعل حساب اآللة مدین وحساب النقدیة دائن  -أ  

 یجعل حساب الدائنون مدین واآللة دائن –ب 

   یجعل حساب اآللة مدین والدائنون مدین  -جـ 

 یجعل حساب اآللة مدین والدائنون دائن -د 
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الف ج استثمار مبدئى ۱۰۰) تحصیل مبلغ ۳۱(  

  النقدیة مدین وحساب االستثمار دائنیجعل حساب   -أ  

 یجعل حساب النقدیة مدین رأس المال دائن –ب 

   یجعل حساب االستثمار مدین والنقدیة مدین  -جـ 

 یجعل حساب االستثمار مدین ورأس المال دائن  -د 

ألف ج ٥۰) تحصیل قرض من بنك مصر قیمتھ ٤۱(  

  یجعل حساب القرض مدین وحساب النقدیة دائن  -أ  

 دائن یرادإلایجعل حساب القرض مدین و –ب 

   یجعل حساب النقدیة مدین والقرض مدین  -جـ 

 یجعل حساب البنك مدین والقرض دائن -د 

الف ج على الحساب ٦۰) بیع بضاعة بمبلغ ٥۱(  

  یجعل حساب النقدیة مدین وحساب إیراد المبیعات دائن  -أ  

 والدائنون دائنیجعل حساب إیراد المبیعات مدین  –ب 

   یجعل حساب العمالء مدین وإیراد المبیعات دائن  -جـ 

 یجعل حساب المخزن مدین وإیراد المبیعات دائن  -د 

ا على الحسابلتى بیعت سابقا) تحصیل المستحق من المبیعات ٦۱(  

  یجعل حساب النقدیة مدین وحساب إیراد المبیعات دائن  -أ  

 دائنیجعل حساب النقدیة مدین والعمالء  –ب 

   یجعل حساب النقدیة مدین والدائنون دائن  -جـ 

 یجعل حساب إیراد المبیعات مدین والنقدیة دائن -د 
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الف ج وتحصیل قیمتھا نقدا ٦۰) بیع بضاعة بمبلغ ۷۱(  

  یجعل حساب النقدیة مدین وحساب إیراد المبیعات دائن  -أ  

 یجعل حساب إیراد المبیعات مدین النقدیة دائن –ب 

   یجعل حساب النقدیة مدین والعمالء دائن  -جـ 

 یجعل حساب النقدیة مدین والدائنون دائن  -د 

) تتمثل تكلفة األصل الثابت فى :۸۱(  

 ثمن الشراء أو االنشاء -أ

 ثمن الشراء أو االنشاء مضافا إلیھ تكلفة الفك واالزالة -ب

   الشراء أو االنشاء مضافا إلیھ تكلفة الفك واالزالة مخصوما منھ خسائر إنخفاض القیمة ثمن  -ج
 الدفتریة

 ال شئ ما سبق -د

الف ج نقدا وبلغت تكالیف الفك واإلزلة التقدیریة  ۱۰۰إذا تم شراء أصل ثابت بمبلغ ) ۱۹(
٥۰۰۰ 

  ئن بنفس المبلغالف ج والنقدیة دا ۱۰۰یجعل حساب األصل الثابت مدین بمبلغ  -أ

  الف ج والنقدیة دائن بنفس المبلغ ۱۰٥یجعل حساب األصل الثابت مدین بمبلغ   -ب 

ألف  ۱۰۰الف ج والنقدیة دائن بمبلغ  ۱۰٥یجعل حساب األصل الثابت مدین بمبلغ  -جـ 
 ج ٥۰۰۰ومخصص الفك واالزالھ مدین بمبلغ 

ألف  ۱۰۰والنقدیة دائن بمبلغ الف ج  ۱۰٥یجعل حساب األصل الثابت مدین بمبلغ  -د 
 ٥۰۰۰ ومخصص الفك واالزالھ دائن بمبلغ

 الف  ۱۲۰الف بآلھ مماثلھ قیمتھا السوقیة  ۱۰۰) إذا تم استبدال آلھ قیمتھا الدفتریة ۲۰(

 الف ج ۱۲۰یجعل حساب اآللھ الجدیدة مدین بمبلغ  -أ

 الف ج ۱۰۰یجعل حساب اآللھ الجدیدة مدین بمبلغ   -ب 

 الف ج ۲۰حساب اآللھ الجدیدة مدین بمبلغ یجعل  -جـ 

 ال شئ مما سبق –د 
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 الف  ۹۰الف بسیارة قیمتھا السوقیة  ۸۰) إذا تم استبدال آلھ قیمتھا الدفتریة ۲۱(

 ۸۰الف ج مقابل إلغاء اآللھ بجعلھا دائن بمبلغ  ۹۰یجعل حساب السیارة الجدیدة مدین بمبلغ  -أ
 أالف یسجل أرباح ۱۰ألف والفرق 

الف ج مقابل إلغاء اآللھ بجعلھا دائن بمبلغ  ۸۰یجعل حساب السیارة الجدیدة مدین بمبلغ   -ب 
 ألف  ۸۰

الف ج مقابل إلغاء اآللھ بجعلھا دائن بمبلغ  ۹۰یجعلل حساب السیارة الجدیدة مدین بمبلغ  -جـ 
 ألف  ۹۰

 ۸۰جعلھا مدین بمبلغ الف ج مقابل إلغاء اآللھ ب ۹۰یجعل حساب السیارة الجدیدة دائن بمبلغ  –د 
 أالف یسجل خسائر ۱۰ألف والفرق 

إذا تم شراء أصل من الخارج) ۲۲(  

 یجعل حساب األصل مدین والبنك دائن -أ

 یجعل حساب االعتمادات المستندیة مدین والبنك دائن  -ب 

 یجعل حساب البنك مدین واالعتمادات المستندیة دائن -جـ 

 واألصل دائنیجعل حساب البنك مدین  –د 

) نفقات التحسین التى تجرى على األصل۳۲(  

 تعتبر مصروف تحمل على قائمة الدخل -أ

 تعتبر مصروف تحمل على المیزانیة  -ب 

 تعتبر مصروف رأسمالى تضاف إلى تكلفة األصل -جـ 

 تعتبر مصروف رأسمالى نضاف إلى قائمة الدخل –د 

األصل) نفقات الصیانة واالصالح التى تجرى على ٤۲(  

 تعتبر مصروف تحمل على قائمة الدخل -أ

 تعتبر مصروف تحمل على المیزانیة  -ب 

 تعتبر مصروف رأسمالى تضاف إلى تكلفة األصل -جـ 

 تعتبر مصروف رأسمالى نضاف إلى قائمة الدخل –د 
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) تتمثل القیمة القابلة لإلھالك فى:٥۲(  

 ثمن الشراء أو االنشاء -أ

 القیمة التخریدیةثمن األصل مخصوما منھ  -ب

 تكلفة األصل مخصوما منھ القیمة التخریدیة -ج

 تكلفة األصل مخصوما منھ القیمة البیعیة -د

) عند إجراء قید اإلھالك یجعل:٦۲(  

 حساب مخصص اإلھالك مدین ومصروف اإلھالك دائن -أ

 حساب مصروف اإلھالك مدین ومخصص اإلھالك دائن -ب

 واالحتیاطیات دائن حساب مصروف اإلھالك مدین -ج

 حساب مصروف اإلھالك مدین واألصل دائن -د

) عند حساب اإلھالك وفقا لطریقة القسط الثابت:۷۲(  

 معدل اإلھالك× یم ضرب القیمة القابلة لإلھالك  -أ

 معدل اإلھالك× یتم ضرب القیمة الدفتریة  -ب

 معدل اإلھالك× یتم ضرب تكلفة األصل  -ج

 معدل اإلھالك× قیة یتم ضرب القیمة السو -د

) عند حساب اإلھالك وفقا لطریقة القسط المتناقص :۸۲(  

 معدل اإلھالك× یم ضرب القیمة القابلة لإلھالك  -أ

 معدل اإلھالك× یتم ضرب القیمة الدفتریة للسنة الحالیة  -ب

 معدل اإلھالك× یتم ضرب القیمة الدفتریة للسنة السابقة  -ج

 معدل اإلھالك× یتم ضرب تكلفة األصل  -د
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) عند حساب اإلھالك وفقا لطریقة أرقام السنوات:۹۲(  

 الوزن النسبى للسنة× یم ضرب القیمة القابلة لإلھالك  -أ

 الوزن النسبى للسنة× یتم ضرب القیمة الدفتریة  -ب

 الوزن النسبى للسنة× یتم ضرب تكلفة األصل  -ج

 الوزن النسبى للسنة× یتم ضرب القیمة السوقیة  -د

) عند حساب اإلھالك وفقا لطریقة وحدات االنتاج:۰۳(  

 نسبة إنتاج السنة إلى إجمالى اإلنتاج× یتم ضرب القیمة القابلة لإلھالك  -أ

 نسبة إنتاج السنة إلى إجمالى اإلنتاج× یتم یم ضرب تكلفة األصل  -ب

 نسبة إنتاج السنة إلى إجمالى اإلنتاج× یتم ضرب القیمة الدفتریة  -ج

 معدل اإلھالك× تم ضرب القیمة القابلة لإلھالك ی -د

:على أساستحدید تكلفة المخزون عند اإلقتناء ) ۱۳(  

 الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة -أ

 الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة باإلضافة إلى المصروفات المباشرة -ب

 اشرةالمبغیر الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة باإلضافة إلى المصروفات  -ج

الثمن المدفوع فى سبیل الحصول على البضاعة باإلضافة إلى المصروفات المباشرة وغیر  -د
 المباشرة الالزمة لجعل المخزون فى شكلھ الحالى

یمنح العمیل خصم تعجیل دفع فى:) ۲۳(  

 تاریخ الشراء بكمیات معینة -أ

 تاریخ السداد بصرف النظر عن المدة المحدده -ب

 تاریخ السداد خالل المدة المحددة  -ج

 تاریخ الشراء بصرف النظر عن الكمیة المشتراة -د
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باستخدام طریقة: تسعیر المنصرف من المخزونیتم ) ۲۳(  

 الوارد أوال یصرف أوالً  -أ

  الوارد اخیراً یصرف أوالً  -ب

  المتوسط المرجح -ج

 أى طریقة تختارھا الشركة مما سبق -د

بطریقة الوارد أوال یصرف أوال :تسعیرعند ال) ٤۳(  

 المنصرف بأقدم األسعار والمخزون بأقدم األسعار -أ

 األسعار حدثالمنصرف بأحدث األسعار والمخزون بأ -ب

 والمخزون بأحدث األسعارالمنصرف بأقدم األسعار  -ج

 المنصرف بأحدث األسعار والمخزون بأقدم األسعار -د
 

بطریقة الوارد أخیرا یصرف أوال :تسعیرعند ال) ٥۳(  

 المنصرف بأقدم األسعار والمخزون بأقدم األسعار -أ

 المنصرف بأحدث األسعار والمخزون بأحدث األسعار -ب

 األسعارالمنصرف بأقدم األسعار والمخزون بأحدث  -ج

 المنصرف بأحدث األسعار والمخزون بأقدم األسعار -د

 ج۱۳وحدة بسعر  ۲۰۰۰ج وتم شراء  ۱۰وحدة بسعر  ۱۰۰۰إذا كان رصید أول المدة ) ٦۳(
وحدة والشركة تتبع طریقة المتوسط المرجح ، فإن تكلفة المنصرف تساوى: ٥۰۰وتم صرف   

ج ۳٦۰۰۰ -ب                                              ج ۱۰۰۰۰ -أ  

ج ٦۰۰۰ -د                                             ج  ٥۰۰۰ -ج  
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ج  ۳۰۰ألف ج وقد قدرت المخلفات بمبلغ  ۱۲قامت الشركة بشراء خامات بمبلغ ) ۷۳(
 أودعت المخزن.

 ج ۱۲۳۰۰یجعل حساب مخزن الخامات مدین  -أ

 ج ۳۰۰ج ومخزن المخلفات مدین  ۱۲۰۰۰حساب مخزن الخامات مدین  یجعل -ب

  ج ۱۱۷۰۰یجعل حساب مخزن الخامات مدین  -ج

 ال شئ مما سبق -د

ج عجز طبیعى یعالج : ۳۰۰۰) عند جرد المخزون وجد ۸۳(  
 یجعل حساب المخزن مدین وتكلفة العنصر دائن -أ

 دائنیجعل حساب تكلفة العنصر مدین وحساب المخزن  -ب

  یجعل حساب األرباح والخسائر مدین وحساب المخزن دائن -ج

 یجعل حساب أمین المخزن مدین وحساب المخزن دائن -د

 أن السبب، وقد أسفر الفحص  الخاماتجنیھ زیادة فى مخزن  ٥۰۰) عند الجرد وجد ۳۹(
 عدم إثبات إذن إضافة      

 یجعل حساب المخزن مدین والمورد دائن -أ

 المخزن مدین وتكلفة الخامات دائنةیجعل حساب  -ب

 یجعل حساب األرباح والخسائر مدین وحساب المخزن دائن -ج

 حساب أمین المخزن دائنالمخزن مدین وحساب یجعل  -د

 ) یتم تقییم مخزون أخر المدة على أساس:٤۰(
 یتم التقییم على أساس التكلفة -أ

 سعر السوقیتم التقییم على أساس  -ب

 یتم التقییم على أساس التكلفة أو صافى القیمة البیعیة أیھما أقل -ج

 یتم التقییم على أساس التكلفة أو صافى القیمة البیعیة أیھما أكبر -د
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 مردودات المبیعات ھى:) ٤۱(

 بضاعة مرتدة من مبیعات العام الحالى  -أ 

 بضاعة مرتدة من مبیعات العام الماضى  -ب

 بضاعة مرتدة من مبیعات العام الحالى والعام الماضى  -ج

 ال شئ مما سبق -د

 :یتم معالجة العجز عند جرد المخزن) ٤۲(
 بإعتباره تكلفة إذا كان العجز طبیعى -أ

 بإعتباره خسارة إذا كان العجز غیر طبیعى ولم یحدد المسئول -ب

 بتحمیلھ على المسئول إذا تم تحدید المسئولیة -ج

 كل ما سبق -د

 الزیادة غیر الطبیعیة فى المخزون قد تكون بسبب:) ٤۳(

 إثبات إذن إضافة بأقل من الحقیقة . -أ

 تكرار إذن صرف -ب

 إثبات أذن صرف بالزیادة -ج       

 كل ما سبق  -د        

ج وعند  ٥٤۰۰ج فى حین أن الدفتر مسجل بھ  ٥۰۰۰) عند جرد الخزینة وجد مبلغ ٤٤( 
 .السبب تسجیل فاتورة مبیعات مرتینالفحص تبین أن 

 یجعل حساب عجز بالخزینة مدین وإیراد المبیعات دائن -أ

 یجعل حساب إیراد المبیعات مدین وعجز الخزینة دائن -ب

 یجعل حساب أمین الخزینة مدین وعجز الخزینة دائن -ج  

 یجعل حساب األرباح والخسائر مدین وعجز الخزینة دائن -د   
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 ج ترجع إلى إھمال أمین الخزینة ۳۰۰قیمتھ  عجزف كتشاالخزینة تم أ) عند جرد ٤٥(

 یجعل حساب عجز بالخزینة مدین وإیراد المبیعات دائن -أ

 یجعل حساب إیراد المبیعات مدین وعجز الخزینة دائن -ب

 یجعل حساب أمین الخزینة مدین وعجز الخزینة دائن -ج    

 الخزینة دائنیجعل حساب األرباح والخسائر مدین وعجز  -د    

 ولم یحدد المسئولج  ٥۰۰قیمتھ  عجز ) عند جرد الخزینة تم أكتشاف٤٦(

 یجعل حساب عجز بالخزینة مدین وإیراد المبیعات دائن -أ

 یجعل حساب إیراد المبیعات مدین وعجز الخزینة دائن -ب

 یجعل حساب أمین الخزینة مدین وعجز الخزینة دائن -ج    

 والخسائر مدین وعجز الخزینة دائنیجعل حساب األرباح  -د    

ترجع إلى تسجیل فاتورة مصروفات ج  ٦۰۰ اقیمتھ دةزیا عند جرد الخزینة تم أكتشاف) ٤۷(
 مرتین

 یجعل حساب نقدیة بالخزینة مدین والمصروف دائن -أ

 دائن نقدیة بالخزینةمدین و المصروفیجعل حساب  -ب

 دائن الخزینةأمین  مدین و نقدیة بالخزینةیجعل حساب  -ج    

 دائن المصروفمدین و أمین الخزینةیجعل حساب  -د     

 ) یوجد إختالف بین حساب البنك بالدفاتر وكشف حساب البنك بسبب:٤۸(
 قیام البنك بإضافة فائدة مستحقة للمنشأة  -أ

 قیام البنك بخصم عموالت ومصروفات  -ب

 لصرفھامنشأة ولم تقدم بعد الشیكات مسحوبة على حساب توجد  -ج   

 كل ما سبق -د   
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 : یجعلج  ۳۰۰۰) عند إنشاء سلفة مستدیمة بمبلغ ٤۹(
  جعل حساب المصروفات النثریة مدین وصندوق المصروفات النثریة دائنی -أ

  یجعل حساب المصروفات النثریة مدین والنقدیة بالخزینة دائن -ب

 دائن یجعل حساب صندوق المصروفات النثریة مدین والنقدیة بالخزینة -ج   

 كل ما سبق -د   

 ) عند أستعاضة السلفة المستدیمة یجعل:٥۰(

  یجعل حساب المصروفات النثریة مدین وصندوق المصروفات النثریة دائن -أ

  یجعل حساب المصروفات النثریة مدین والنقدیة بالخزینة دائن -ب

 یجعل حساب صندوق المصروفات النثریة مدین والنقدیة بالخزینة دائن -ج   

 كل ما سبق -د   

  ۱٤۰۰ – ۱٥۰۰ – ۱۸۰۰نثریة خالل الستة شھور الماضیة : المصروفات إذا كانت ال) ٥۱(
 لذلك یتم إنشاء سلفة مستدیمة بقیمة: ۱٤۰۰ – ۱۳۰۰- ۱٦۰۰

                             ۱۸۰۰ -أ

 ۱٥۰۰ -ب

 ۱٤۰۰ -ج   

 ۱٦۰۰ -د   

ج بشیك لشراء أدوات كتابیة باسم الموظف  ٥۰۰۰سلفة مؤقتة بمبلغ  شركةأنشأت ال) ٥۲(
 محمد درویش

 یجعل حساب أدوات كتابیة مدین والنقدیة دائن -أ

 دائنالسلفة المؤقتة یجعل حساب أدوات كتابیة مدین و -ب

 السلفة المؤقتة مدین والنقدیة دائنیجعل حساب  -ج   

 كتابیة دائنیجعل حساب السلفة المؤقتة مدین وأدوات  -د   
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