
                              மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு ;          கணக்கு பதிவியல் 

          ோணவர்களுக்கான பயிற்சி (கணக்குகள் ) வினாக்கள் ;                                 

(இரண்டு ேற்றும் மூன்று ேதிப்பபண்) 

1  .      2010 டிசம்பர் 31 அன்று பசாத்துக்கள் ,பபாறுப்புகள் ,முலைமய 10000 ,20000  
எனில் முதல் பதாலகலய கண்டுபிடி? 

    2.      கணக்கியல் சேன் பாட்டின் படி விடுபட தகவலை கண்டுபிடி ? 

             பசாத்துக்கள்=  பபாறுப்புகள் + முதல் 

20000                  =  15000                    +     ? 

   ?                   =   5000                  +   10000 

10000              =  ?                         +   8000 

 
3   பின்வருவனவற்லை நடவடிக்லகயின் கணக்கின் தன்லே குறிப்பிட்டு 

எலதப் பற்று ேற்றும் வரவு லவக்க மவண்டும் என குறிப்பிடுக ; 
வாடலக பபற்ைது,.  கட்டிடம் வாங்கியது  , எந்திரம் வாங்கியது ,   தள்ளுபடி 

அளித்தது  ,  தள்ளுபடி பபற்ைது, 

4 மதலவபயனக்கருதும் இடத்தில் சரியான பதிவுகலை தருக ; 

பதாழில் முதல் இட்டது;                                                                          

 முதல் கணக்கு ப  
      பராக்க கணக்கு ப   

            

பராக்க பகாள்முதல் ; 
பராக்க கணக்கு ப   
        பகாள்முதல் கணக்கு 

 

 ஊதியம் வழங்கியது ; 

    ஊதியம் கணக்கு ப  
                  பராக்க கணக்கு 

 

ஏற்றிச் பசல் பசைவுக்கு 

பசலுத்தியது ; 
         ஏற்றிச் பசல் பசைவு 
கணக்கு ப 
              பராக்க கணக்கு 

5  பின்வரும் குறிப்மபட்டு பதிவுகளுக்கு நடவடிக்லகலைத் தருக;       

பராக்க கணக்கு ப   
              அலைக்கைன் கணக்கு  

 
வாடலக கணக்கு ப 

       பராக்க கணக்கு  
 

வங்கி கணக்கு ப 
      பராக்க கணக்கு  

 
குோர் கணக்கு ப  
       விற்பலன கணக்கு 

6 பின்வருவனவற்லை பதாடக்க பதிவிலனப் பதிவு பசய்க; 

பராக்கம்                   =2000 

எந்திரம்                    =50000 

அலைக்கைன்           =5000 

கடனீமதார்கள்        =13000 
கடனாளிகள்            = 18000 

சரக்கிருப்பு               = 5000
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7. பின்வரும் கணக்கின் இருப்புகலை எழுதுக 

    பராக்கம் ,   எந்திரம் ,   அலைக்கைன் ,  கடனீமதார்கள்  , கடனாளிகள்  ,  கணினி, 

8. கூட்டுக் குறிப்மபட்டுப் பதிவு தருக ; 

   ோர்ச்1 குோர்  மபாட்ட முதல் ரூ 60000  

              சுகு மபாட்ட முதல் ரூ 40000 

9. 31.03.2010 அன்று சம்பைம் பகாடுத்தது ரூ10000  முடிவு பதிவு தருக. 

10  .அலைக்கைன் ரூ 50000 மீது 10%மதய்ோனம் அனுேதிக்க. சரிக்கட்டு பதிவு தருக.  

11 .பின் வரும் நடவடிக்லகலை உரிய துலண ஏடுகளில் பதிவு பசய்க 

  ோர்ச்2010 ; 1. குோருக்கு சரக்கு 

விற்ைது ரூ3000 

        5 .  சுகுோரன் இடம் இருந்து சரக்கு 

வாங்கியது ரூ 200 

 10.   ேணி இடம் இருந்து    

பராக்கத்திற்கு சரக்கு வாங்கியது 

ரூ3000 

12. பின்வரும் நடவடிக்லகலை பகாண்டு பாைாஜி அவர்களின் தனிபத்தி பராக்க 

ஏட்டிலன தயாரிக்க;

மே 2012 1. லகயிருப்பு பராக்கம் ரூ  

1000 

         5 .    பராக்க பகாள்முதல் ரூ  1500 

    15.   பராக்க விற்பலன ரூ  40    

   18.    அலைக்கைன் வாங்கியது ரூ 2000  

   22.    கழிவு பபற்ைது ரூ 200 

13 .எதிர் பதிவுக்கு  ஏமதனும் இரு  எடுத்துக்காட்டு தருக? 

14 .ோர்ச் 1 2012 அன்று சில்ைலைக் காசாைரிடம் ரூ 1000  தரப்பட்டது. அவர் அம் 

ோதம்  ரூ850  பசைவழித்தார் .ஏப்ரல் 1 அன்று அவர் பபறும் முன் பண மீட்புக்காக 

பபரும் காமசாலையின் பதாலக எவ்வைவு ? 

15 .பின்வரும் விவரங்கலை பகாண்டு முன்பண மீட்பு முலையில் சில்ைலை பராக்க 

ஏட்டிலன தயாரிக்க ; 

2012 டிசம்பர் 1.  லக பராக்கம் ரூ25    முன் பண மீட்புக்காக பபற்ை காமசாலை ரூ 975  

2.  தபால் பசைவு ரூ40                            4. எழுது பபாருள் வாங்கியது ரூ 225  

6.  கூலி பகாடுத்தது ரூ140                   11.  தந்தி பசைவு ரூ50  

12. மதநீர் பசைவு ரூ150                        19.  சீருந்து கட்டணம் ரூ150 

15.பின்வரும் விவரங்கலை பகாண்டு பாபு அவர்களின் வங்கி சரிக்கட்டும்   

பட்டியலை தயாரிக்க;       

 1.பராக்க ஏட்டின் படி இருப்பு ரூ 1500 

2.வங்கியில் பசலுத்தியும் வசூைாகாது 

ரூ 100 

3.அளித்த காமசாலைகள் 

பசலுத்துலகக்கு 

4.முன்னிலைப்படுத்படவில்லை ரூ 150       

5. வங்கி அளித்த வட்டி ரூ20
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16. கீழ்க்காணும் பிலழகலை திருத்தக்; 

 1.பகாள்முதல் ஏடு ரூ1300அதிகம்  கூட்டப்பட்டுள்ைது                   

 2. விற்பலன ஏடு ரூ2500 குலைவு கூட்டப்பட்டுள்ைது 

3. பகாள்முதல் திருப்ப ஏடு ரூ 750 அதிகம் கூட்டப்பட்டுள்ைது     

4. விற்பலன திருப்ப ஏடு ரூ600 குலைவு கூட்டப்பட்டுள்ைது 

17.பின்வரும் நடவடிக்லகலை பகாண்டு முதலின ,வருவாயின ,ேற்றும் நீள்பயன் 
வருவாயின பசைவுகைாக வலகப்படுத்துக்க; 

1. விற்பலனலய பபருக்குவதற்காக 
விற்பலன மேைாைர் ஜப்பான் 
பசன்றுவர பயணச் பசைவு பசய்தது 
ரூ50000 

2.ஆராய்ச்சி ேற்றும் வைர்ச்சிக்கான 

ேற்றும் பசைவு ரூ 400000 

3.பதிப்புரிலே, காப்புரிலே, உரிேம் 

பசய்த பசைவு ரூ 5000 

4.பழுது பார்ப்பு ேற்றும் பராேரிப்பு 
பசைவு ரூ10500 

18 .ரூ50000ேதிப்புள்ை ஒரு பசாத்து ரூ 45000 க்கு விற்கப்பட்டால் முதலின  நட்டம்  

எவ்வைவு ?     

 19,பின்வரும் பதாலகயிலனக்பகாண்டு வியாபரா கணக்கிலன தயாரிக்க; 

  பதாடக்க சரக்கிருப்பு ரூ 5700      பகாள்முதல் ரூ158000  

  பகாள்முதல் திருப்பம் ரூ 800        விற்பலன ரூ 262000 

  விற்பலன திருப்பம் ரூ 600            இறுதி சரக்கிருப்பு ரூ 8600 என ேதிப்பிட்டுள்ைது   

 

 

 

 

 

த தயாைன் M.com,M.Phil ,B.Ed 

முதுகலை ஆசிரியர் (வணிகவியல்)  , 

அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி , 

 மசாேங்கைம் , 

 காஞ்சிபுரம் ோவட்டம் ,
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