
                மாதி� அைரயா��ேத��  -  2017                 1    
ே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�' எ1'க : 

1. கண�கியலி3 ��கிய ேநா�க4க% ------------  
    அ) கண�ேக�கைள பராம�த�   ஆ) நிதி நிைலைய அறித�    இ) இர��� 

2. ------------- நடவ8�ைகக% ம9�ேம, வணிக நடவ8�ைககளி� பதிய ப��.  
   அ) நிதி சா�;ைடய     ஆ) அறிவிய� சா�;ைடய     இ) இர��� 

3. ------------- நா98� தா3 �த3 �தலி� வணிக நடவ8�ைககைள �ைற ப8 பதி� 
ெச=வத>கான க?' உ?வா�க ப9ட'.  
   அ) இதாலி      ஆ) ஈரா3         இ) உ�ைர3 

    4.  நட ; ஆ�83 ஆர�பதி� பதிய�C8ய பதி� ----------  
   அ) ேதா>ற  பதி�     ஆ) இDதி  பதி�     இ) ெதாட�க பதி�  

5. ப>D ெமாத��, வர� ெமாத�� சமமாக இ?/தா�, அ' ------------  
   அ) ப>றி? ;     ஆ) வரவி? ;    இ) இ? ; இ3ைம 

6. 01.04.2017 அ3D G3D மாத மா>HI ச9ீ� எ1த ப9ட'. அத3 தவைண நா% ---------  
   அ) 04.04.2017       ஆ) 03.04.2017       இ) 04.07.2017 

7. சி�லைற ெரா�க ஏ� கா9�� இ? ; -------  
   அ) ஒ? ெசா'      ஆ) ஒ? ெபாD ;     இ) ஒ? வ?மான�. 

8. வNலி�க ப9ட காேசாைல அவமதி�க  ப9டா�, வா8�ைகயாள� கண�கி� --------- 
ெச=ய பப��.  
   அ) வர�         ஆ) ப>D         இ) ப>D ம>D� வர� 

9. ெரா�க ஏ983ப8 இ? ;, ஆர�ப நிைலயாக இ?��� ெபா', வ4கியி� ேநர8யாக 
ெசP'பைவ -------  
   அ) C9ட ேவ���      ஆ) கழி�க ேவ���       இ) இர��� இ�ைல. 

10.  இ? பா=� தயா� ப'   ------ 
   அ)  இலாப� அ�ல' ந9ட� அறிய    ஆ) நிதி நிைலைய அறிய       இ) கண��களி3    
   ச�த3ைமைய அறிய 

11.  அநாம'� கண�� பதிய ப�� இட� -------- 
   அ) வியாபார� கண��    ஆ) இலாப, ந9ட� கண��     இ)  இ? ; நிைல� �றி ; 

    12.  ெரா�க ஏ983ப8 இ? ; ஆர�ப நிைலயி� இ?��� ெபா1', வ4கி அளி��� வ98-------- 

          அ) கழி�க பட ேவ���   ஆ) C9ட பட ேவ���      இ) இர��� இ�ைல 

    13.  விள�பரதி>� அதிகமாக ெசல� ெச=த', ஒ? ----------- 

          அ) �தலினI ெசல�    ஆ) வ?வாயினI ெசல�   இ)  நR% பய3 வ?வாயினI ெசல� 

    14.  ெதாழிலி� கிைட�க  ெப>ற நிகர ந9ட�, ஒ? ----------- 

          அ) வ?வாயின ந9ட�        ஆ) �தலின ந9ட�        இ)  இர��� இ�ைல 

    15.  ெரா�கதி>� சர�� வா4�த� பதிய ப�� ஏ� ------- 

           அ) ெரா�க ஏ�        ஆ) ெகா%�த� ஏ�    இ) �த> �றி ேப� 

    16. ெகா%�த� ஏ98� பதிய  ப�வ' ----------  
           அ) எ/திர� வி>ற'    ஆ) எ/திர� வா4கிய'  இ) எ/திர� ஏல� வி9ட' 
    17.  ஒ? ெதாழிலி3 ெபாD ;களி3 மதி ;  `.`.`.`.. 10,000 அத3 உ�ைமயாள�3 �த�    `.`.`.`. 25,000 எனி�   

                     ெசா'�களி3 மதி ; ------- 
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           அ)  `.`.`.`.   35,000                        ஆ) `̀̀̀....  45,00,000             இ)  `.`.`.`. 15,,000 

       18. .  ஒ? நடவ8�ைகயி3 ெசPத� த3ைம அைழ�க ப�வ' -------- 
           அ)  ப>Dத3ைம           ஆ)  வர�த3ைம        இ)   இர��� இ�ைல 

19. தனித3ைம அSமானமான' நிDவனைத இவ�டமி?/' ேவDப�தி� கா9�� ------- 
        அ)  உ�ைமயாள�   ஆ) வ4கிய�     இ)  அரT 

   20.  நடவ8�ைகக(�� ஆதாரமாக விள4க�C8ய ஆவணதிைன அைழ ப' -------- 
                        அ) கண��              ஆ)  நடவ8�ைக      இ) சா3DIச9ீ� 

ப�தி --- II 

   எைவேயS� 7 வினா�க(�� விைடயளி�க��.அவ>றி� வினா எ� 21- �� க9டாய�            

   விைடயளி�க��.                                                  7	×	2 = 14     
   21. பணேமா  அ�ல'  பணமதி ேபா உடன8யாகI  ெசPத படாம�,  �றி பி9ட காலதி>�%    

                    த?வதாக  ஒ ;�ெகா��,  எ/த  ஒ?  பயைனU�  ஒ?வ�  ெப>றா� அவ� எ3னெவ3D  
         அைழ�க  ப�கி3றா�. இ? ;நிைல� �றி பி�, அவ� எ ப�தியி� கா9ட ப�கிறா� ? 
     22. கண�� ஏ�க% பராம� ; – இல�கண� த?க. 
     23. இர9ைட  பதி��ைற எ3றா� எ3ன? 
     24. ேபேர983 வைரவில�கண� த?க. 
     25.  கீX�க�ட �றி ேப9�  பதி�க(���ய நடவ8�ைககைள த?க. 
            அ. ெரா�க� க/�   ப                       ஆ. வாT க/�     ப 
                   இய/திர க/�                                வி>பைன க/� 
    26.  கண�கிய� சம3பா983 பா98� வி�ப9ட ெதாைகயிைன� க��பி8. 

         ெசா'க%   =   �த�     +  ெபாD ;க% 
           (அ)     22,000        =     ?         +    3,000 
           (ஆ)       ?          =   27,000      +     44,000 

    27. �றி ேப9�  பதி� த?க : 
           நவ�ப� 1, 2017 – கலா ேபா9ட �த� `. 24,000  ; `. 24,000  ; `. 24,000  ; `. 24,000  ; மாலா ேபா9ட �த� `. 12,000  `. 12,000  `. 12,000  `. 12,000      

    28. பி3 வ?� நடவ8�ைகக% எ/த 'ைண ஏ�களி� பதி� ெச=ய ப��? 
          (அ)  அம� அவ�க(�� சர�� வி>ற'   (ஆ)   விமலா நம�� சர�� வி>ற'. 
    29. பி3வ?� பிைழகைள தி?'க: 
      (அ) ெகா%�த� கண�கி� �ைறவான  ப>D. (ஆ) வி>பைன� கண�கி� மிைக வர� 

    30. வ4கி ச�க9�� ப98ய� எ3றா� எ3ன? 

ப�தி --- III 

   எைவேயS� 7 வினா�க(�� விைடயளி�க��.அவ>றி� வினா எ� 31- �� க9டாய�      

   விைடயளி�க��.                                                   7	×	3 = 21 

   31. தி?�ப   ெபற இயலாத  கட3 எ3னெவ3D அைழ�க  ப�கி3ற'? அைவ ெதாழிP��  ந9டமா ?     

       இலாபமா ? அதைன எ�கண�கி� ேபா�ெக1த ேவ���? 

   32. பண அளவ R� அSமான� ப>றி சிD �றி ; வைரக. 

   33. கண�கியலி3 ெபா3னான விதிக% யாைவ? 

      34. மா>DI ச9ீ83 வைரவில�கண� த?க. 

   35. சி�லைற ெரா�க ஏ� எ3றா� எ3ன?  

   36.  கீXக�ட விவர4கைள� ெகா�� ெதாட�க  பதிவிைன த?க. 

           இய/திர�  `.`.`.`.25,000  ; 25,000  ; 25,000  ; 25,000  ; ெரா�க�  `.`.`.`.12,200  ;    12,200  ;    12,200  ;    12,200  ;    கடனR/ேதா�க% `.`.`.`.    42424242,,,,000  ; 000  ; 000  ; 000  ; கடனாளிக% `.`.`.`.    18,00018,00018,00018,000  
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    37. பி3வ?� நடவ8�ைகக(�� �றி ேப9�  பதி� த?க. 

            2015                                                                       `.`.`.`. 
          மா�I  1. தி?. ேகா; ெகா�� வ/த �த�                          20,000 
                   3. காேசாைல ெகா�' சர�� வா4கிய'                  5,000 
                   5. கமP�� கடனாக வி>பைன ெச=த'                    13,000   
     39.   கீXக�ட நடவ8�ைககைள� ெகா�� கண�கிய� சம3பா9ைட தயா��க�� : 
            1) அஜR ெதாழி� ெதாட4கிய'  `.`.`.`.40,000  40,000  40,000  40,000      2)   அைறகல3 வா4கிய'  `.`.`.`.10,000  10,000  10,000  10,000      

                                                                3)  வாடைக ெசPதிய'  `.`.`.`.7,000 7,000 7,000 7,000     

       40.  வ4கி ச��க9�� ப98யைல தயா� ெச=க : 
             1)  ெரா�க ஏ983 ப8 இ? ;   `.`.`.`.21212121,000  ,000  ,000  ,000      2)  2)  2)  2)  வ4கியி� ெசPதிU� வNலாகாத' `.`.`.`.1,0001,0001,0001,000    

                                                                                    3) 3) 3) 3) வ4கி அளித வ98 `.`.`.`.500 500 500 500     

        ப�தி --- IV 

    அைன' வினா�க(��� விைடயளி�க��.                       7	×	5 = 35 
   41. தி?. ேகாவி/த3 அவ�களி3 ஏ�களி� கீXகாS� நடவ8�ைககைள� �றி ேப98� பதி�    
       ெச=க. 
             2013                                                                      `.`.`.`. 
            மா�I  1. தி?. ேகாவி/த3 ெதாழி� ெதாட4கிய'               42,000 
                    3. காேசாைல ெகா�' சர�� வா4கிய'                10,000 
                    5. ெரா�க ெகா%�த�  ெச=த'                            7,000                                    
                   11. அPவலக ெசல�க(�� வ4கியிலி?/'             15,000 
                      பண� எ�த' 
                   12. மணி�� சர�� வி>ற'                                   13,000 
                   30. வாடைக ெசPதிய'                                      7,000 
 

( அ�ல' ) 
       கீXக�ட நடவ8�ைககைள� ெகா�� கண�கிய� சம3பா9ைட தயா��க�� : 

      1. பாலா ெதாழி� ெதாட4க ெரா�க� ேபா9ட'                       `.`.`.`.  50,000 

      2. கட3 ெகா%�த� ெச=த'                                        `.`.`.`.  30,000 

      3. ெரா�க ெகா%�த�                                                 `.`.`.`.  20,000 

              4. அைறகல3 வா4கிய'                                             `.`.`.`.  10,000  

      5. ஊதிய� வழ4கிய'                                                 `.`.`.`.  12,000   

   42. ேநர8யாக ேபேர98ைன தாயா��க��. 

             2015                                                                     `.`.`.`. 
            நவ    1. தி?. க/த3 ெதாழி� ெதாட4கிய'                     55,000 
                    7. ெரா�க வி>பைன                                          11,000 
                    5. ெரா�க ெகா%�த�  ெச=த'                             7,000                                                                              
                    30. வாடைக ெசPதிய'                                      5,000 

( அ�ல') 
 பி3வ?� இன4கைள ஆ%சா� கண��, ெசா'� கண��, ெபயரள�� கண�� என வைக ப�'க.       
               1. �த�    2. கழி� ெப>ற'    3. வி>பைன   4. க98ட�   5. எ� ;    6. வ4கி 
       7. ெகா�பட ேவ�8ய ச�பள�    8. கஜRனி  9. விள�பர�  10. கவி வாடைக ^லக� 
 
   43. பி3வ?� நடவ8�ைககைள  உ�ய 'ைண ஏ�களி� பதி� ெச=க ; 
                2013                                                                   `.`.`.`. 
               ஏ ர�  1       ரேம`]�� சர�� வி>ற'                       15,000 
                        5       �மா?�� சர�� வி>ற'                        12,200 
                        8       ச4க?��I சர�� வி>ற'                        3000 
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                       10       �மா� தி? பிய சர��                             6,100 
                       15       ரேம` தி? பிய சர��                            2,000 
                       23       ச4க�டமி?/'  சர�� வா4கிய'              10,000    

( அ�ல' ) 
            �றி ேப98>��,  ேபேர98>�� உ%ள ேவDப98� ஏேதS� ஐ/திைன �றிபி�க.  

    44.  பி3வ?� நடவ8�ைககைள� ெகா�� ெரா�க�, வ4கி ம>D� த%(ப8 பதிக% 
         ெகா�ட ெரா�க ஏ� தயா� ெச=க. 
                 2012 பி ரவ�                                                 `̀̀̀                                           
                         1   ெரா�க இ? ;                                 30,000 
                             வ4கி இ? ;                                  20,000 
                         4   வ4கியி� ெசPதிய'                       18,000 
                        12   Tனிலிட� ெப>ற காேசாைல                 12,000 
                             த%(ப8 அSமதித'                          300 
                        17   கவிதாவி>க� வழ4கிய காேசாைல        10,000 
                             த%(ப8 ெப>ற'                                200 
                        18   ெசா/த ேதைவ�� வ4கியிலி?/'  
                             பண� எ�த'                                   2,000 
                        20   அPவலகI ெசலவி>காக                       8,000 
                             வ4கியிலி?/' பண� எ�த'   

( அ�ல' ) 

வியாபார த%(ப8���, ெரா�க த%(ப8��� உ%ள ேவDபா�க% யாைவ?  

   45.  பா�ப�த ப9ட சி�லைற ெரா�க ஏ98� கீX�காc� நடவ8�ைககைள  பதிவி�க. 

                2010  ஜூ3                                                    `̀̀̀    
                                       1.   ைக ெரா�க�                                  240 
                              காசாள�டமி?/' ெப>ற'                  760                                        
                         4.   அeச� தைலக% வா4கிய'                120 
                         5.   பயணI ெசல�க%                             100 
                         6.   சா பா9�I ெசல�                             150 
                         10.   எ/திர� ப1' பா�த'                       250 
                         15.   அPவலக� Tத� ெச=த'                  110 
                         17.   எ1'ெபா?% வா4கிய'                     175 
                         27.   ேதநR� வா4க ெசல� ெசஇ=த'த'          150 

( அ�ல' ) 
       கீX�காc� விவர4களிலி?/'  வ4கி ச��க9�� ப98ய�  தயா��க��  : 

                 i)   ெரா�க ஏ983ப8 ப>D இ? ;                                                                                  `. `. `. `. 14,500 

                 ii)  வி�த காேசாைல இ3S� பண� ஆ�க படாதைவ             `. `. `. `.         1,700 

                  iii)  வ4கி �3னிைல ப�த படாத காேசாைல.                                                                                                                                                `. `. `. `.         8,000  

                  iv )  வ4கி அளித  வ98                                                `.`.`.`.            1,800 

                v)  வ4கி க9டண�                                                     `.`.`.`.            1,200   
  
    46. தி?. �' அவ�களி3 ஏ�களிலி?/' எ��க ப9ட இ? ;கைள� ெகா�� 31. 12. 2016 ஆ�     
      நாைளய இ? பா=� தயா��க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1)     �த�      `.`.`.`.        40,000      40,000      40,000      40,000      2. )            ெகா%�த�            `.`.`.`.        20,200   20,200   20,200   20,200               3)        வி>பைன     `.`.`.`.    15,000   15,000   15,000   15,000                           4)            கா ; நிதி     `.`.`.`.2,0002,0002,0002,000 
5)    வி>பைனதி? ப�      `.`.`.`.        6,8006,8006,8006,800                                        6)  ைகெரா�க�     `.`.`.`.    47,00047,00047,00047,000                                                            7)        கா பீ�     `.`.`.`.        3,0003,0003,0003,000                        

8)        வ4கிகட3    `.`.`.`.        7,000         7,000         7,000         7,000                 9)            ெவளிதி? ப�      `.`.`.`.1111,000,000,000,000                                        11110)                    ப>பலகடனR/ேதா�        `.`.`.`.    12,000                                                                                                                       12,000                                                                                                                       12,000                                                                                                                       12,000                                                                                                                       

( அ�ல' ) 
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     கீXகா�பைவ �தலினைதI சா�/ததா அ�ல' வ?வாயினைதI சா�/ததா என��றிபி�க.           
i) ெப9ேரா� எ3ஜிைன hச� எ3ஜினாக மா>Dவ'. 
ii) சர�� ெகா%�த� ெச=த'. 
iii) நில� வா4கியத>கான பதி� ெசல� 
iv) விள�பரI ெசல� 
v) வாடைக  ெப>ற' 

 

  47. கீX�காS� பிைழகளி3 தி?த'�� �றி ேப9�  பதி�கைள த?க : 

1) பா;விட� சர�� ெகா%�த� ெச=த' `.`.`.`.    18181818,000 , ,000 , ,000 , ,000 , வி>பைன ஏ98� பதி� ெச=ய ப9�%ள'. 
2) பாலாவிடமி?/' ெப>ற ெரா�க� `.`.`.`.    2222,000 , ,000 , ,000 , ,000 , பாPவி3 கண�கி� வர� ைவ�க ப9�%ள'. 
3) வ98 ெப>ற' `.`.`.`.    500 , 500 , 500 , 500 , கழி� கண�கி� வர� ைவ�க ப9�%ள' 
4) அைறகல3 வா4கிய'  `.`.`.`.    22222222,000,000,000,000,,,,        ெகா%�த� கண�கி� பதிய ப9ட'. 
5) மேக` தி? பிய சர�� `.`.`.`.    7,000 7,000 7,000 7,000 , , , , எதிP� பதி� ெச=ய படவி�ைல.             

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ( ( ( ( அ�ல' ) 

     கீXக�ட நடவ8�ைகக(�� த�/த �றி ேப9�  பதி�கைள த?க : 

1) அைறகல3 வா4கிய' 
2) அ�P�� ஊதிய� வழ4கிய' 
3) கீதாவி>� கடனாக சர�� வி>ற' 
4) வாடைக�� காேசாைல வழ4கிய' 
5) மணியிடமி?/' ெப>ற ெரா�க� 

             
 
 
 
  
 

                                                                B. பாலாஜி, 
                                            �'கைல ஆசி�ய� – வணிகவிய�,      
                                            அரசின� ேம�நிைல  ப%ளி, 
                                            பர/j�,  
                                            காeசி;ர� மாவ9ட� – 631 552. 
                                            ைக ேபசி எ� : 9629647613 
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