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Padasalai.Net’s Special - Centum Coaching Team 

Question Paper (2017-18)                        

 ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

                                       கண���பதிவிய� 

கால� : 2 1/2 மணி ேநர�                            மதி�ெப�க�: 90 

                                     ப�தி - I 
அைன�  வினா�க!��� விைடயளி�க%�.                                         

 I. ச(யான விைடைய�  ேத)*ெத��  எ, க.                                                              20 × � = 20 
1. ெகா�	த� தி0�ப� எ1ப  சர�களி�ேதா)��  தி0�பி அளி�க  காரண� ------  

               அ)  ந�லதர�    ஆ)  �ைற%ைடய தர�           இ)  மிக ந�லதர� 

2.  தி0�ப ெச5�த ேவ�6ய கட1க� ---------- ஆ��. 

         அ). ெசா� க�     ஆ). ப78         இ). ெபா8�9க� 

3. �றி�பி:ட கண�கா�61 அட�கவிைல வ0வாேயா� ஒ�9ேநா��வ  --------- 

      அ)  ெபா0� ைக க0�   ஆ)  9ராதன அட�கவிைல க0�   இ) 	, ெவளி�பா:�� க0�  

4.  	த� கண�� இட�ெப8� வைக ------ 

         அ)  ஆ�சா) கண��     ஆ)  ெசா� � கண��     இ) இர��� இ�ைல 

5. 	ரளி� கண�� எ�� �கா:டாக இ0�ப  ------- 

            அ)  ஆ�சா) கண��  ஆ)  ெசா� �கண��  இ)  ெபயரள% கண�� 

6.  கீ>�க�டைவகளி� எ  ச(யான ? 

         அ) 	த� = ெசா� க� + ெபா8�9க�             ஆ)  	த� = ெசா� க� - ெபா8�9க� 

         இ) ெசா� க� = ெபா8�9க� - 	த� 

 

7. நட�9 ஆ�61 ஆர�ப�தி� பதிய� ?6ய  பதி% --------- 

         அ) ேதா7ற� பதி%         ஆ) இ8தி� பதி%            இ)  ெதாட�க� பதி% 

 

8.  �றி�ேப:6� நடவ6�ைககைள பதி% ெச@வைத --------- எ1கிேறா�. 

          அ) �றி�ேப:6� பதித�   ஆ) �றி�ேப:6� A�கிெய,த�    இ)   �றி�ேப:6� எ��ெத,த� 

9. ேபேர� ஒ0 -------- 

          அ) ேதா7ற� பதி% ஏ�      ஆ) இ8தி� பதி% ஏ�    இ) ெரா�க நடவ6�ைகக� ஏ� 
 

10. ெரா�க ஏ� ___ ஏ�களி� ஒ1றா��. 

          அ)  ைண ஏ� ஆ) சி�லைர ெரா�க ஏ� இ)  இ8தி�கண�� ஏ� 

11. ஆ�சா) கண��க� ம78� ெசா� � கண��களி1 இ0�9க� கா:ட�ப�வ  --------- 

          அ) இலாப ந:ட� கண��       ஆ) இ0�9 நிைல அறி�ைக    இ) இர��� 

12. கட1 வி7பைன பதி% ெச@ய�ப�வ  ------- 

         அ) வி7பைன ஏ�        ஆ) ெரா�க ஏ�        இ) 	ைறயான �றி�ேப� 
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13. வா6�ைகயாள) தி0�பிய சர�� பதி% ெச@ய�ப�வ  -------- 

        அ) வி7பைன ஏ�          ஆ) வி7பைன� தி0�ப ஏ�     இ) ெகா�	த� தி0�பஏ� 

 

14. மா78E ச:ீ6ைன தயா) ெச@பவ) ___ என�ப�கிறா). 

           அ)  எ, ந)  ஆ)  எ,த�ெப8ந)  இ)  ஏ7�ந) 

15.சி�லைற ெரா�க ஏ:6ைன� பராம(�பவ)  ------------  என அைழ�க�ப�கிறா). 

       அ)  சி�லைற காசாள)    ஆ)  ெரா�க காசாள)              இ)  தைலைம காசாள) 

16. ெரா�க ஏ:61 ப7றி0�9 எ1ப  --------- 

        அ) ெச�ேல:61ப6 ேம�வைர�ப78     ஆ) ெச�ேல:61ப6 வர% இ0�9 

         இ) ெரா�க ஏ:61ப6 ேம�வைர�ப78 

17. ெரா�க ஏ:61ப6 இ0�9 ஆர�ப நிைலயி� இ0��� ெபா, , வJகி அளி��� வ:6-------- 

         அ) கழி�க�பட ேவ���   ஆ) ?:ட�பட ேவ���      இ) இர��� இ�ைல 

18. கீ>�க�ட பிைழகளி� இ0�பா@% ெவளி�ப��தா� பிைழைய� �றி�பி�க. 

        அ) 	, வி� பிைழ      ஆ) A�கி எ, த� பிைழ      இ) ?:ட� பிைழ 
 

19. �மா) த1 ெதாழிலி7காக ?�தலாக ெதாைகைய 	த� இ:ட   -------------  

           அ)  வ0வாயின வர% ஆ)  	தலின வர%  இ)  இர��� 

20. நிைலE ெசா� க� ---------- ெகா�ட  

       அ) �8கிய வா>நா�     ஆ) நK�ட வா>நா�       இ) வா>நா� இ1ைம 
 

                                          ப�தி - II 
எைவேயL� 7 வினா�க!�� விைடயளி�க%�. வினா எ� 21 –�� க:டாய� 

விைடயளி�க%�.                                                                                                                                     7	×	2 = 14 

21. �றி�ேப:6� எ, த�, ேபேர:��� மா78த� ம78� கண��கைள இ0�9 க:�த� ஆகிய    

        ெசய�கைள உ�ளட�கிய  எ  ? பண வ6வி� உ�ள வணிக நடவ6�ைககைள ம:��    

    அதி� பதிய�ப�கிறதா? 

22. �றி�ேப� எ1றா� எ1ன? 

23. ேபேர:61 வைரவில�கண� த0க 

24. எ��ெத,த� எ1றா� எ1ன? 

25. எதி)� பதி% எ1றா� எ1ன?. 

26. கண�கிய� சம1பா:61ப6 வி��ப:ட ெதாைகயிைன கா�க 

         ெசா� க�  = 	த�  +  ெபா8�9க� 

 அ)        52,000                    =       ?  +      24,000 

 ஆ)          ?   = 11,000  +      21,000 

27.கீ>�க�ட �றி�ேப:67� நடவ6�ைககைள த0க. 

        அ).ெரா�க க/� ப              ஆ).வJகி க/�    ப            

               கம�  க/�                            ெரா�க க/� 
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28. �றி�ேப:6� கீ>�க�ட ெதாட�க பதிவிைன பதி% ெச@க. 

             ெரா�க�  `.`.`.`. 10,000 ;  இய*திர� `.`.`.`.1,00,000 ;   கடனாளிக� `.`.`.`. 15,000 ; கடனK*ேதா) `.`.`.`.80,000 ; 

                              அைறகல1  `.`.`.`.55,000  

 

 

29. கீ>�காP� நடவ6�ைககைள உ(ய  ைண ஏ:6� பத% ெச@க. 

           2017 ஜKைல 8   சடேகாபL�� சர�� வி7ற   4,000 

                   18  ெப0மா!�� வி7ற     1,000 

                    28 ல:Rமி நம�� சர�� வி7ற       500 

 

 

30. தி0.ரவி அவ)களி1 தனி�ப�தி ெரா�க ஏ:6ைன தயா) ெச@க. 

          2017 ஜK1    
                  1 வியாபார� ெதாடJகிய            20,000   
                  4 ெரா�க ெகா�	த�            12,000  
                 11 ச�பள� ெகா��த             10,000  
                 30 ெரா�க வி7பைன                     6,000 
 

                         ப�தி - III 
எைவேயL� 7 வினா�க!�� விைடயளி�க%�. வினா எ� 31-��  க:டாய� 

விைடயளி�க%�.                                                                                                                                      7	×	3 = 21 

31. 	த1ைம� பதிேவ� என அைழ�க�ப�வ  எ ? அத1 சிற�பிய�9க� யாைவ? 

32. கண�கியலி1 ெபா1னான விதிக� யாைவ? 

33. வJகி ேம�வைர�ப78 எ1றா� எ1ன? 

34 .தி0.	னிர�தின�  அவரகளி1 ஏ�களி� க��பி6�க� ப:ட கீ>�காL� பிைழகைள� தி0�தக. 

i) ெகா�	த� தி0�ப ஏ� `.`.`.`.2,000 2,000 2,000 2,000 அதிகமாக ?:ட�ப:ட . 

ii) அைறகல1 வி7ற   `.`.`.`.    2,500 , 2,500 , 2,500 , 2,500 , சர�� வி7ற  என� பதிய�ப:ட . 
iii) தி0. ராதாவிட� ெப7ற ெரா�க�  `.`.`.`.500 500 500 500 ––––ஐ தி0மதி. ராதாவி1 கண�கி� வர% ைவ�க�ப:ட  

 35.கீ>�காP� நடவ6�ைககைள த�*த  ைணேய�களி� பதிக. 

        2016 ஜூ1     1   ராமனிட� ெகா�	த� ெச@த              `. `. `. `. 5,000 

                    7   சJக0�� வி7பைன ெச@த                 `. `. `. `. 3,200 

                   13    RேரV நம�� வி7பைன ெச@த            `. `. `. `. 1,500 

                   20    �மா0�� சர�� வி7ற                      `. `. `. `. 4,000 

  

36. பி1வ0� நடவ6�ைககைள ெரா�க� ம78� வJகி ப�திக!ைடய ெரா�க ஏ:6� பதி*  
   இ0�9 க:�க. 
  2010 ஜூ1 

        1    ைகயி0�9 ெரா�க�                        `. `. `. `.  30,000 

        2    வJகியி� ெச5�திய                      `. `. `. `. 10,000 

       30    வJகியிலி0*  பண� எ��த             `. `. `. `.  5,000 
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37. கீ>�காP� விவரJகைள� ெகா�� 	1பணமீ:9 	ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏ:6ைன      
    தயா) ெச@க. 

2013                                              `̀̀̀.... 
ேம   1 ெரா�க� இ0�9                             2,900 

    2 வாடைக                         450 
    3 அYச� தைலக� வாJகிய         115 
    5  ஆ:ேடா ெசல%          250 
 

38. கீ>க�ட விவரJகளி� இ0*  ெரா�க ேபேர:6ைன தயா) ெச@க. 
i) ெரா�க வி7பைன              `. 5,000`. 5,000`. 5,000`. 5,000     
ii) ராஜியிட� ெப7ற ெரா�க�   `̀̀̀....    4,0004,0004,0004,000 
iii) கழி% ெப7ற                  `̀̀̀....    500500500500 

39.  கம� & ேகா., 2016ஆ� ஆ�6� கீ>�காP� ெசல%க� ெச@த . அவ7ைற 	தலின, வ0வாயின    

       ெசல%களாக� பி(�க. 

                       1.   இய*திர�தி1 ஒ0 ப�திைய மா7றE ெசலவி:ட       `̀̀̀....550550550550 

                       2.    ெபாறிவைகைய ப,  பா)�த                           `̀̀̀....2,5002,5002,5002,500 
                        3.  மி1க:டண� ெச5�திய                                                                      `̀̀̀....12,200 
 

40.  பி1வ0� ெதாைககைள� ெகா�� வியாபார� கண�கிைன� தயா(�க%�. 

    ெதாட�கE சர�கி0�9  `̀̀̀.500 ;  ெகா�	த�  `.2,500 ;  வி7பைன  `.`.`.`.3,600 ;  இ8திE சர�கி0�9  `.300                 
 

ப�தி - IV 

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

 41. பி1வ0வனவ7ைற� ெகா�� 2015 6ச�ப) 31ஆ� நாேளா� 	6வைட\� ஆ�67கான 
     இலாப ந:ட� கண�கிைன� தயா(�க%�. 

                                                                                `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         ெமா�த இலாப�     1,25,000                                                        ச�பள�                            15,000 

         வாடைக                5,000                                                        ெவளி ஏ7றிEெச� ெசல%                   1,000 

         த�!ப6 ெப7ற      1,000                                                         வி7பைனE ெசல%க�                       500 

         வ:6 ெப7ற                        700                           த�!ப6 ெச5�திய                              600  

         வ:6 ெச5�திய       500                                                             	த]�க� மீதான வ0மான�    1,500 

         கழி% ெப7ற           2,000 

                                                                                             (அ�ல ) 

      கீ>காP� நடவ6�ைககைள �றி�ேப:6� பதி*  ேபேர:6� எ��ெத,தி இ0�9 கா:�க. 

                2017 ஜன 1   ெதாழி�  வJகிய      50,000 

                    3   வி7பைன ெச@த         2,000 

                   7   பிேரமிடமி0*  ெகா�	த� ெச@த    90,000 

                 17   பிேரமி7� சர�� தி0�பிய     17,000 

                 27   பிேரமி1 கண�ைக� தK)�த  

 

42. �றி�ேப:6ைன ேபேர:�ட1 ேவ8ப�� க 

                                                                             (அ�ல ) 

 

     பி1வ0� நடவ6�ைககைள  உ(ய  ைண ஏ�களி� பதி% ெச@க. 
                                                                                                                                                  `.`.`.`. 
               2007  ஜூ1  1 பலராமிடமி0*  சர�� வி7ற                     5,000 
                            15 ெச�ல�பL�� சர�� வி7ற                      12,000 
                            18 ெச*தி5��E சர�� வி7ற                          1,000 
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                            20 ெச�ல�ப1 தி0�பிய சர��                            600 
                            25 அ0ணிடமி0*  சர�� வாJகிய                   3,000 
                            26 சJக) நம�� சர�� வி7ற                          1,750 

29 அ0P�� தி0�பிய சர��                           1,500  
 

 43. எ�ேபா  வJகி ச(க:�� ப:6ய� தயா(�க�ப�கிற ? வJகி ச(க:�� ப:6யலி1 ேதைவ யா ? 
 

                                                                                             (அ�ல ) 

 

      கீ>�காP� பிைழகைள� தி0� க.. 
i) ெகா�	த� ஏ�        `.`.`.`.1,000  1,000  1,000  1,000  அதிகமாக� ?:ட�ப:��ள . 
ii) வி7பைன ஏ:61 ெமா�த�     `.`.`.`.    750 750 750 750 அதிகமாக A�கி எ,த�ப:ட . 
iii) காமினி�� வி7பைன ெச@த      `.`.`.`.430 ,  430 ,  430 ,  430 ,  அவ) கண�கி�     `.`.`.`.    340 340 340 340 என எ��ெத,த�ப:ட . 
iv) வி7பைன� தி0�ப ஏ�     `.`.`.`.    800 800 800 800 �ைறவாக ?:ட�ப:ட . 
v) ராஜனிட� கடனாக வாJகிய      `.`.`.`.    5,500 , 5,500 , 5,500 , 5,500 , அவ) கண�கி� தவராக ப78 ைவ�க� 

ப:��ள . 
 

44. பி1வ0� விவரJகைள� ெகா�� 	1பண மீ:9 	ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏ:6ைன� 
    தயா) ெச@க.                                                                    `̀̀̀.... 
        2012 6ச�ப)   1. ைக ெரா�க�                                            250 
                          	1பண மீ:9�காக ெப7ற காேசாைல               950 
                        4. எ, ெபா0� வாJகிய                               300 
                        6. ?லி ெகா��த                                          200 
                        8. ஏ7றிE ெச� ெசல%                                     130 
                       10. பயணE ெசல%                                           150 
                       19. வாடைக ச0ீ* � க:டண�                             350 
 

 

                                                                                                        (அ�ல ) 

 

45. தி0. காேமV அவ)களி1 ஏ�களிலி0*  எ��க�ப:ட இ0�9கைள� ெகா�� 31. 12. 2016 ஆ�     
    நாைளய இ0�பா@% தயா(�க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                            

                                                                        ஊதிய�                    12,000           வJகிகட1               15,000 
           கடனாளிக�               48,000           ெப7ற த�!ப6         21,000 
           சர�கி0�9                 14,000           கடன K*ேதா)              29,000  
           வி7பைன                  50,000           ெச5�த7�(ய 
           எ��9க�                  22,000            மா78Eச:ீ�            17,000 
                                                         ெகா�	த�             36,000    
            

                                                                                             (அ�ல ) 

  
      ெரா�க ஏ:67��, ெச�ேல:67�� உ�ள ேவ8பா�க� யாைவ? 

46. கீ>�காP� நடவ6�ைககைள தி0. சLீவாசனி1 இ0ப�தி ெரா�க ஏ:6� பதி% ெச@க. 
  2002 ேம                                                         `.`.`.`. 
         1    ைகயி0�9 ெரா�க�                            50,000 
         3    ராஜL��E ெச5�திய ெரா�க�               6,000 
              அவ) அLமதி�த த�!ப6                      100 
         6    ெரா�க� ெகா�	த�                           10,000 
        10    அ0ணிடமி0*  ெரா�க� ெப7ற              2,900 
              அளி�த த�!ப6                                   100 
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        13    ெரா�க வி7பைன                                 15,000 
        15    மி1க:டண� ெச5�திய                         1,000 
        18    ப�வைகE ெசல%க!�காகE ெச5�தியத      2,000 
        20    	ரளியிடமி0*  ெரா�க� ெப7ற               3,450 
 
                                                                                                   (அ�ல ) 

 இ0�பா@% ம78� இ0�9 நிைல� �றி�9�� இைடேயயான ேவ8பா:ைட எ, க. 

 

47.      கீ>�காL� விவரJகைள� ெகா�� தி0. ரேமV அவ)களி1 2016 6ச�ப) 31 ஆ� நாைளய   

     வியாபார கண�� ம78�  இ0�9நிைல� �றி�9 தயா(�க%�. 

விவர� ெதாைக 

    `.`.`.`. 

விவர� ெதாைக 

   `.`.`.`. 

	த� 13,000 கடனாளிக� 4,250 

கடனK*ேதா) 2,100 அைறகல1 200 

ைகயி0�9 ெரா�க� 2,045 ெபறேவ�6யகழி% 500 

நிகரலாப� 2,395 க:டட� 4,500 

ெதாட�சர�கி0�9 5,000 இ8திEசர�கி0�9 6,000 

ெகா�	த� 18,000 வி7பைன 30,000 

 

                                                                                           (அ�ல ) 

   கீ>�காP� நடவ6�ைககளி1 அ6�பைடயி� கண�கிய� சம1பா:6ைன� கா:6�க. 

         அ. ரவி ெதாழி� ெதாடJக ெரா�க� ேபா:ட                        `.25,000 

         ஆ. ேச விடமி0*  சர�� ெகா�	த� ெச`aத                   `.20,000 

         இ. அ0ணா  `.18,000 அட�க விைல ெகா�ட சர�� வி7ற        `. 25,000 

          ஈ.  ரவி ெதாழிலிலி0*  எ��த                                      `.   5,000 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    விைட�தா� அL�ப ேவ�6ய 	கவ( 

                                                            B. பாலாஜி, 
                                            	 கைல ஆசி(ய) – வணிகவிய�,      
                                            அரசின) ேம�நிைல� ப�ளி, 
                                            பர*A),  
                                            காYசி9ர� மாவ:ட� – 631 552. 
                                            ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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                       ? 

1. Click Here & Enter Your Details (Students Only)  

2.                                                                   

               ,                                                    

                . 

3. A4 Size (Or) Legal Size                                     .          

                                 “     ”                            

                    . 

4.                                     ”     ”                      

                                  ,                              

                          . 

5.                                                                   

       .                                             . 

6.                                                              (Return Cover) 

                                  . 

7.                                                     3           

                                    ”                 ”      

                   . Click Here for Complaint Box! 

8. Slow Learners                                                             , 

                  ,                                               

      ,                                                            

                ,                                  . 

                                            - 

Mr. B. Balaji, PG Asst, Govt Hr.Sec.School, Paranthur, Kanchipuram District. 

Pincode – 631 552. Cell Number: 9629647613 

If any doubt, Please contact our Padasalai’s Centum Coaching Team Co-ordinator: 

Mr. S. Ravi kumar, B.Sc., B.Ed., Headmaster., GHS, PasmarPenta,, Vellore Dt: CellNo: 9994453649 

Useful Links: 

1. All Other Subject Question Papers Download - Click Here 

2. Centum Coaching Team Instructions - Click Here 

3. Centum Coaching Team Teacher's Registration Form - Click Here 

4. Centum Coaching Team Student's Registration Form - Click Here  

http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://goo.gl/forms/JwqijySiDr
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.trbtnpsc.com/2014/10/how-to-get-centum-in-12th-and-10th.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/padasalais-centum-coaching-team.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html
http://www.padasalai.net/2014/10/centum-coaching-team-registration-form_6.html

