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Padasalai.Net’s  Special  --Centum Coaching Team 

Question Paper ( 2017 – 2018 ) 

       ேம�நிைல 	தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

 கால�  :   2 ½  மணி ேநர�                                 மதி�ெப�க� : 90 

 அைன�  வினா�க!��� விைடயளி�க%�.                        20 × � = 20 
  ச+யான விைடைய ேத,-ெத��  எ/ க : 

1. ெபா2ைள உ4ப�தி ெச5ய அ�ல  ப�ட6க�, பணியிைன வி4பைன ெச57� நிைல��  

ெகா��வர   ஆ�� ெதாைக ----------- 
        அ. ெசல%க�                 ஆ. வ2வா5           இ.  ஆதாய� 

 2.  ெசா� �களிலி2-  ெபா9�:கைள கழி�த  -------- 

     அ. எ��:          ஆ. 	த�       இ. வர% 

 3. தனி�த=ைம அ>மானமான  நி9வன�ைத இவ+டமி2-  ேவ9ப��தி� கா?��. 

     அ. உ+ைமயாள,        ஆ. வ6கிய,        இ.  அர@ 

 4. இர?ைட� த=ைம� க2� �பB ஒDெவா2 வணிக நடவB�ைக7� -------- 

     அ. E=9 த=ைமகைள� ெகா���ள   ஆ. ஒ2 த=ைம7ைடய   இ. இ2த=ைம7ைடய    

 5. 	த� கண�� இட�ெப9� வைக ------- 

     அ. ஆ�சா, கண��       ஆ. ெசா� � கண��       இ. இர��� இ�ைல 

 6.  ெபயரள%� கண�� இட�ெப9� வைக�பா� 

     அ. ஆ�சா, கண��         ஆ. ஆ�சாரா� கண��        இ. இர��� இ�ைல 

 7. கண�கிய� சம=பா� எத>ட= சா,-த ? 

    அ) ெசா� க!ட=   ஆ) ெபா9�:க!ட=   இ) ெசா� க�, ெபா9�:க� ம49� 	த�   

        ஆகியவ49ட= 

 8. ஒ2 ெதாழிலி= ெபா9�:களி= மதி�:  `.`.`.`.3,500 அத= உ+ைமயாள+= 	த� `.`.`.`. 7,200 எனி�   

  ெசா� �களி= மதி�: -------- 

      அ) `.`.`.`. 10,200             ஆ) `.`.`.`. 10,500         இ) `.`.`.`. 10,700 

 9. ப49 ெமா�த	� வர% ெமா�த	� சமமாக இ2-தா�, அ  -------- 

      அ) ப4றி2�:           ஆ) வரவி2�:      இ) இ2�: இ=ைம 

 10. ேபேர� ஒ2 -------------- 

      அ) ேதா4ற� பதி% ஏ�      ஆ) இ9தி� பதி% ஏ�     இ) ெரா�க நடவB�ைகக� ஏ� 

 11.  கட= வி4பைன பதி% ெச5ய�ப�வ  ---------- 

         அ) வி4பைன ஏ�      ஆ) ெரா�க ஏ�    இ) 	ைறயான �றி�ேப� 

 12.  வாB�ைகயாள, தி2�பிய சர�� பதி% ெச5ய�ப�வ  ---------- 

         அ)  வி4பைன ஏ�          ஆ) வி4பைன� தி2�ப ஏ�         இ) ெகா�	த� தி2�பஏ� 

 13.  ஒ2 பதி% ெரா�க� கண�� ம49� வ6கி� கண�� இர�ைட7� பாதி�தா� அ  --------   

      பதி% என�ப��.  
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       அ)  ெரா�க� பதி%    ஆ)  எதி,� பதி%    இ)  இர?ைட� பதி%   

14.  வPலி�க�ப?ட காேசாைல அவமதி�க�ப?டா�, வாB�ைகயாள, கண�கி� -------    
    ெச5ய�ப��.  

          அ) வர%   ஆ)  ப49   இ)  ப49 ம49� வர%  

15. ேபனா,ெப=சி�, அழி�பா=, கா,ப= தா� ேபா=ற எ/ ெபா2�கைள வா6�த� சி�லைற    
    ெரா�க ெரா�க ஏ?B� -------------- ப�தியி� பதிய�ப��. 

        அ) ெமா�த� ெசலவழி�த ெதாைக   ஆ) அQசR� த-தி7�   இ) அS@�Tலி ம49�    
             எ/ ெபா2�  

16. 	=பண� எ=ப  -------- ெபற�ப�� பண� என� ெபா2�ப��. 

                  அ) கடனாக        ஆ) ேம� வைர�ப49     இ) வ6கியி2�பி� 

17. வ6கிS ச+க?�� ப?Bயைல� தயா+�பவ, ---------- 

         அ) வ6கி       ஆ) வணிக�தி= கடனU-ேதா,        இ) வ6கியி= வாB�ைகயாள, 

18. ெச�ேல?B= நக� ------- 

         அ) வாB�ைகயாள, ெரா�க ஏ?B= ெரா�க� ப�தி 

         ஆ) வாB�ைகயாள, ெரா�க ஏ?B= வ6கி� ப�தி 

          இ) வ6கி ேபேர?B� உ�ள வாB�ைகயாள, கண�� 

19. கீW�க�ட பிைழகளி� இ2�பா5% ெவளி�ப��தா� பிைழ ------- 

          அ. 	/ வி� பிைழ        ஆ. X�கி எ/ த� பிைழ        இ. T?ட� பிைழ 

20. வியாபார� கண�� தயா+�பத= Eல� கா�ப  -------- 

         அ. ெமா�த இலாப� அ�ல  ந?ட�     ஆ. நிகர இலாப� அ�ல  ந?ட�    இ. நிதி நிைல 

 

                          ப�தி --- II 

   எைவேய>� 7 வினா�க!�� விைடயளி�க%�.அவ4றி� வினா எ� 21- �� க?டாய�            

   விைடயளி�க%�.                                                 7	×	2 = 14 
 21. கண�� ஏ�க� பராம+�: – இல�கண� த2க. 

 22. சா=9S ச?ீ� – சி9 �றி�: வைரக. 

  23.  இர?ைட� பதி%	ைற எ=றா� எ=ன? 

 24. வ6கி ச+க?�� ப?Bய� – இல�கண� த2க. 

 25. வி� பிைழக� எ=றா� எ=ன? 

 26. கீW�க�ட �றி�ேப?�� பதி%க!��+ய நடவB�ைககைள� த2க. 

     அ. ெரா�க� க/� ப                       ஆ. வாடைக க/� ப 

            அைறகல= க/�                             ெரா�க� க/� 
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27.கண�கிய� சம=பா?B=�பா?B� வி�ப?ட ெதாைகயிைன� க��பிB. 

   ெசா� க�  =  	த�  +  ெபா9�:க� 

    (அ)     80,000    =   ?      +   38,000 

    (ஆ)       ?      = 4,100     +    3,400 

28. பி= வ2� நடவB�ைகக� எ-த  ைண ஏ�களி� பதி% ெச5ய�ப��? 

     (அ)  அமலாவி4� சர�� வி4ற    (ஆ)   விமலா நம�� சர�� வி4ற . 

29. பி=வ2� பிைழகைள� தி2� க: 

     (அ) ெகா�	த� கண�கி� �ைறவான� ப49. (ஆ) வி4பைன� கண�கி� �ைற வர% 

30. ஆக]? 4, 2017 –� ரேம^ ேபா?ட 	த� `.`.`.`. 15,000 ; ராஜா ேபா?ட 	த� `.`.`.`.    7,2007,2007,2007,200. . . . �றி�ேப?��    

     பதி% த2க. 

                                          ப�தி --- III 

   எைவேய>� 7 வினா�க!�� விைடயளி�க%�.அவ4றி� வினா எ� 31- �� க?டாய�      

   விைடயளி�க%�.                                               7	×	3 = 21 

 31. கண�கியலி= கிைளக� யாைவ? 

 32. கண�கியலி= ெபா=னான விதிக� யாைவ? 

 33. ஆதார ஆவண6க� எ=றா� எ=ன? 

 34. வி�தா� ேபேர� எ=றா� எ=ன?. 

   35. சி�லைற ெரா�க ஏ� எ=றா� எ=ன?  

   36.  ேதைவெயன� க2 � இட�தி� ச+யான பதி%கைள� த2க, 

     அ) ெகா�	த� ெச5த .              ஆ)  வ6கியி� ெசR�திய           இ)அ2a��  சர�� வி4ற  

              ெரா�க க / �    ப                     ெரா�க க / �     ப                      ெரா�க க / �     ப 

                  ெகா�	த� க / �                        வ6கி க / �                             வி4பைன க / � 

37. �றி�ேப?B� கீWக�ட ெதாட�க� பதிவிைன� த2க. 

      ெரா�க�  `.`.`.`.3,000  ;  3,000  ;  3,000  ;  3,000  ;  இய-திர� `.`.`.`.30,000  ;   30,000  ;   30,000  ;   30,000  ;   கடனU-ேதா,க� `.`.`.`.    24,000  ; 24,000  ; 24,000  ; 24,000  ; கடனாளிக� `.`.`.`.    12,00012,00012,00012,000   

 

38.   வி�ப?ட� ெதாைகைய b,�தி ெச5ய%�.தனி�ப�தி ெரா�க ஏ� 

நா�         விவர� இ
.
எ 

ேப.
ப.
எ 

ெதாைக 
      `. 

நா� விவர� இ
.
எ

ேப
.ப
எ 

ெதாைக 
     `. 

2017 
ெச� 1 
   25 

 
	த� க/ � 
வி4பைன க/� 

   
12,000 
 1,500 
 

2017 
ெச�13 
 31 

 
ெகா�	த� க/� 
இ2�: கீ / இ 

   
3,500 
--------- 

    ---------     --------- 
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39. பி=வ2� விவர6கைள� ெகா�� வ6கி ச+�க?�� ப?Bய� தயா+�க. 

i) தி2.ராம>�� அளி�த காேசாைல இ வைர ெசR� ைக�� 	=னிைல� 
ப��த�படவி�ைல `.7,5007,5007,5007,500 

ii) வ6கியி� ெசR�தி7� வ@லாகாத  `.3,0003,0003,0003,000 
iii) வ6கி அளி�த வ?B `.`.`.`.    100.100.100.100. 

  40.  பி=வ2� விவர6கைள� ெகா�� இ2�பா5% தயா+�க. 

         	த� `.`.`.`.    20,000  ;  20,000  ;  20,000  ;  20,000  ;  எ��: `.`.`.`.    5,000  ;  5,000  ;  5,000  ;  5,000  ;  ப4பல கடனU-ேதா, `.`.`.`.    2,500  ;  2,500  ;  2,500  ;  2,500  ;  எ-திர� `.`.`.`.    17,50017,50017,50017,500   
                                                

ப�தி --- IV 

    அைன�  வினா�க!��� விைடயளி�க%�.                       7	×	5 = 35 

41. தி2. ேகாவி-த= அவ,களி= ஏ�களி� கீWகா>� நடவB�ைககைள� �றி�ேப?B� பதி% ெச5க. 

 2013                                                                      `.`.`.`. 

 மா,S  1. தி2. ேகாவி-த= ெதாழி� ெதாட6கிய               20,000 

          3. காேசாைல ெகா��  சர�� வா6கிய                 5,000 

         11. கபிR�� கடனாக வி4பைன ெச5த                  13,000                                     

         18. அRவலக ெசல%க!�� வ6கியிலி2-              7,200 
              பண� எ��த  
         22. மணியிடமி2-  அைறகல= வா6கிய             25,000 

         30. வாடைக ெப4ற                                          12,000 

                                   ( அ�ல  ) 

  கீW�காa� தகவ�களிலி2-  தி2.க=னிய�ப= அவ,களி= வ6கிS ச+க?�� ப?Bயைல� த2க. 

i) ெரா�க ஏ?B=பB இ2�:                             `.`.`.`.        8,0008,0008,0008,000 

ii) வ6கியி� ெசR�தி7� வ@லாகாத                 `.`.`.`. 4,600 
iii) அளி�த காேசாைலக� ெசR� ைக��              `.`.`.`.    5,0005,0005,0005,000 

	=னிைல� ப��த�படவி�ைல       
iv) வ6கி க?டண�                                         `.`.`.`.          600                                        
v) தி2. ேகா: அவ,க� வ6கியி� ேநரBயாக           `.`.`.`. 7,000     

 ெசR�திய                                         
                                          

 42.  தி2.அ2� அவ,களி= இ2ப�தி ெரா�க ஏ?B� கீW�க�ட நடவB�ைககைள பதி% ெச5க. 

  2006  ஜூைல 

 1   ெரா�க இ2�:                         12,000 
 2   ெரா�க வி4பைன                      7,000 
 7   ெரா�க ெகா�	த�                    18,000 
        8   கமலிடமி2-  ெப4றெரா�க�        3,450  
            அ>மதி�த த�!பB                     50 
        10  வ6கியி� ெசR�திய                 21,000 
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( அ�ல  ) 
     �றி�ேப?Bைன ேபேர?�ட= ேவ9ப��தி எ/ க ( ஏேத>� ஐ-  ) 
 
43. தி2.ராஜா அவ,களி= �றி�ேப?B� கீW�காa� நடவB�ைககைள� பதி% ெச5 , ேபேர?B�    

   எ��ெத/தி, இ2�:கைள� கா�க. 
                                                                                                        `.`.`.`.  

2003 ெச�ட�ப, 

        1 ெதாழி� ெதாட6கிய                                                            40,000  

 5       வ6கியி� நட�:� கண��� ெதாட6கிய                                  25,000  

 12 தி2மதி.ரதியிட� ெகா�	த� ெச5த                                          15,000  

 18 தி2மதி.ரதி�� ெசR�திய                                                  15,000 

 20 தி2மதி.@சி�ராவி4� வி4பைன ெச5த                                          35,000  

                                                             ( அ�ல  ) 

     பி=வ2� நடவB�ைககைள� ெகா�� ெரா�க�, வ6கி ம49� த�!பB ப�திக� 

     ெகா�ட ெரா�க ஏ� தயா, ெச5க. 

  2008 ஜனவ+ 

     1   ெரா�க இ2�:                                 50,000 

         வ6கி இ2�:                                  30,000 

     3   வ6கியி� ெசR�திய                        48,000 

    10   ராமனிட� ெப4ற காேசாைல                 32,000 

         த�!பB அ>மதி�த                           200 

    13   அகிலா%�� வழ6கிய காேசாைல          10,200 

         த�!பB ெப4ற                                 150 

    28   ெசா-த ேதைவ�� வ6கியிலி2-   

         பண� எ��த                                      500 

    29   அRவலகS ெசலவி4காக                        5,000 

        வ6கியிலி2-  பண� எ��த    

 44. கீW�காa� விவர6களிலி2-  தி2.க=னிய�ப= அவ,களி= வ6கி ச+�க?�� ப?Bய�    

      தயா+�க%�   

                 i)   ெரா�க ஏ?B=பB ப49 இ2�:              `.`.`.`.    8,000 

                 ii)  ெசR�திய காேசாைல இ=>� வ6கியி� வPலி�காத     `.`.`.`.    4,600 

                  iii)  அளி�தகாேசாைலக� ெசR� ைக�� 	=னிைல�ப��த� படவி�ைல.            `.`.`.`.    5,000  

                  iv )  வ6கி அளி�த  வ?B     `.`.`.`.600 

                                                                         ( அ�ல  )   

    வியாபார த�!பB���, ெரா�க� த�!பB��� உ�ள ேவ9பா�க� யாைவ? 
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45. கீW�க�ட    நடவB�ைககைள    பா�ப��த�ப?ட    சி�லைர    ெரா�க    ஏ?B�    பதி%    ெச5க. . . .     

                                                                        2017  2017  2017  2017  ஜனவ+    1  1  1  1                                                          சி�லைற    ெசல%�காக    ெரா�க�    ெப4ற                     `.`.`.`.        1,01,01,01,000  00  00  00      

                                                                                                                                                                                        4 4 4 4                                                         அQச�    தைலக�    வா6கிய                                                                                                                                             `.`.`.`.    .40  .40  .40  .40      

                                                                                                                                                                                        8888                                                            பயணS    ெசல%க�    ெச5த                     `.`.`.`.    555500000000                

                                                                                                                                                                                    10 10 10 10                                                         எ/ ெபா2�    வா6கிய                                                                                                                                                                                 `.`.`.`.        .6.6.6.60   0   0   0       

                                                                                                                                                                                    12121212                                                                ரவி��    ெகா��த                               `.`.`.`. 70   70   70   70       

                                                                                                                                                                                    15 15 15 15                                                         ேப2-     க?டண�    ெசR�திய                                                                                                                                     `.`.`.`.    .80    .80    .80    .80        

                              18                18                18                18                தி2.    ேசரன�� ெசR�திய                                                                                                                                                                 `.`.`.`.    100100100100                                                                  

                                           ( அ�ல  ) 

         பி=வ2� நடவB�ைககைள  உ+ய  ைண ஏ�களி� பதி% ெச5க. 
                                                                                      `.`.`.`. 

               2017  ஏ�ர� 1 ரேம^]�� சர�� வி4ற                     1,000 

                             5 �மா2�� சர�� வி4ற                      2,200 

                             8 ச6க2��S சர�� வி4ற                       300 

                             10 �மா, தி2�பிய சர��                           600 

                             15 இள6ேகாவனிடமி2-  சர�� வா6கிய    2,000 

                             18 ச6க, நம�� சர�� வி4ற                      750 

                              28 இள6ேகாவ>�� தி2�பிய சர��              500  

 46. தி2. காேம^ அவ,களி= ஏ�களிலி2-  எ��க�ப?ட இ2�:கைள� ெகா�� 31. 12. 2016 ஆ�     
     நாைளய இ2�பா5% தயா+�க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                            

                                                                        	த�                      34,000         கா�: நிதி         4,500 
           கடனாளிக�               10,000         ெப4ற கழி%      1,000 
           சர�கி2�:                  8,200         கடன U-ேதா,       7,000  
           வி4பைன                   4,200         கா�: நிதி          4,500 
           எ��:க�                   7,000         உ�ஏ4றிS          1,500                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       ெச� ெசல%   
                                        ( அ�ல  )      
 
     கீWகா�பைவ 	தலின�ைதS சா,-ததா அ�ல  வ2வாயின�ைதS சா,-ததா என��றிபி�க.           

i) வாடைக� ெப4ற  
ii) க?டட� பராம+�ப  
iii) நில� வா6கிய  
iv) நிைலSெசா�ைத வா6கி மதி�ேப4ற� ெச5  வி4ற� 
v) ெப?ேரா� எ=ஜிைன hச� எ=ஜினாக மா49வ . 

  47. கீW�கா>� பிைழகைள� தி2� க. 

1) அ=:விட� கடனாக ெகா�	த� ெச5த  `.`.`.`.    25,00025,00025,00025,000    , , , , வி4பைன ஏ?B� பதி% 
ெச5ய�ப?��ள . 

2) மணியிடமி2-  ெப4ற ெரா�க� `.`.`.`.    8,0008,0008,0008,000    , , , , @வாதியி= கண�கி� வர% ைவ�க�ப?��ள . 
3) வ?B ெப4ற  `.`.`.`.    500500500500    , , , , கழி% கண�கி� வர% ைவ�க�ப?��ள  
4) வி4பைன ஏ?B= ெமா�த� `.`.`.`.    55,000 , 55,000 , 55,000 , 55,000 , `.`.`.`.40,000 40,000 40,000 40,000 என தவறாக ெமா�தமிட�ப?��ள . 
5) ெரா�க ஏ?B= ப49� ப�க�தி� த�!பBயி= ப�தியி�     `.`.`.`.    700700700700    �ைறவாக�  

T?ட�ப?��ள . 
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                                        ( அ�ல  ) 

 

      கீW�கா>� விவர6கைள� ெகா�� தி2. பரணி அவ,களி= 2016 Bச�ப, 31 ஆ� நாைளய   

      இ2�:நிைல� �றி�: தயா+�க%�. 

விவர� ெதாைக 

    `.`.`.`. 

விவர� ெதாைக 

   `.`.`.`. 

	த� 80,000 கடனாளிக� 60,000 

வ6கிகட= 20,000 அைறகல= 20,000 

ெசR�த4�+ய 
மா49S ச?ீ� 

25,000 ெபாறி7�,ெபாறி� 

ெதா�தி7� 

45,000 

ைகயி2�: ெரா�க� 1,500 ெபறேவ�Bயகழி% 500 

நிகரலாப� 38,000 ெப9த4�+ய 
மா49S ச?ீ� 

15,000 

கடனU-ேதா, 29,000 இ9திSசர�கி2�: 50,000 

 

 

 

 

 

 

                                                      விைட�தா� அ>�ப ேவ�Bய 	கவ+ 

                                                            B. பாலாஜி, 
                                            	 கைல ஆசி+ய, – வணிகவிய�,      
                                            அரசின, ேம�நிைல� ப�ளி, 
                                            பர-X,,  
                                            காQசி:ர� மாவ?ட� – 631 552. 
                                            ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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