
                B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

மாதி� ெபா�� ேத!"  -  2017 - 2018                    
ேம)நிைல -தலா. ஆ01 --- கண456பதிவிய) 

 கால.  :   2 ½  மணி ேநர.                                 மதி6ெப0க; : 90 

 அைன�� வினா4க>45. விைடயளி4க"..                         20 × � = 20 
  ச�யான விைடைய� ேத!Dெத1�� எF�க : 

1. எ16H ------------ லிID� கழி4க6ப1கிKற�. 
    அ) ெமா�த இலாப.     ஆ) நிகர இலாப.        இ)  -த) 

2. நிைலOெசா��4க; -------------- நாPக; ெகா0ட�.  
    அ)  நQ0ட         ஆ)   5Rகிய          இ)  நQ0ட மSR. 5Rகிய  

3. தனி�தKைம அUமான� நிRவன�ைத இவ!களிடமிID� ேவRப1�தி4 காP1. -------------  
    அ) உ�ைமயாள!      ஆ)  வWகிய!       இ) அரX 

    4.    ெகா;-த) ஏP[) பதிய6ப1வ� ----------  
   அ) ெரா4க ெகா;-த)       ஆ)  கடK ெகா;-த)   இ) ெரா4க. மSR. கடK ெகா;-த) 

5.  ெபாR6Hக; = ெசா��க; -  --------------  

   அ) விSபைன        ஆ) -த)        இ)  ெகா;-த)  
6. கம) தK ெதாழிலி) ^1தலாக  -த) ேபாPட� ---------  

    அ) -தலின வர"     ஆ)   -தலின ெசல"        இ)   ெகா;-த)  
7. இடா6ைப தயா�6பவ! --------------  

    அ) விSபவ!      ஆ)  வாW5பவ!        இ) -தலி1பவ! 
8. வா[4ைகயாள!களிடமிID� ெபற6பPட காேசாைல அவமதி4க6 பPடா), அவIைடய கண4கி) --------- 

ெச_ய6பப1..  
   அ) வர"         ஆ) பSR         இ) பSR மSR. வர" 

9. நடவ[4ைக45 ஆதாரமாக விளW5வ�  -------  
   அ) கண45       ஆ) நடவ[4ைக  இ)  இர01. இ)ைல. 

10. ேபராP1 ப4க எ0 இட. ெபRவ� ------ 
   அ)  5றி6ேப1     ஆ) ேபேர1       இ)  இடா6H 

    11.  வியாபார கண45 தாயா�6பதிK aல. அறிD� ெகா;வ� -------- 
   அ) ெமா�த இலாப. / நPட.  ஆ)  நிகர இலாப. / நPட.  இ)  இI6பா_" 

    12.  ேமலாளI45 ெசc�திய ஊதிய. பSR ைவ4க ேவ0[ய� -------------- 
            அ)  ஊதிய கண45      ஆ)  ேமலாள! கண45    இ)  அcவலகO ெசல"க; கண45 
    13.  ெகா;-த) எKப�  ----------- வாW5வைத4 5றி4கிKற�. 
            அ) எF� ெபாI;       ஆ) சர45      இ)  ெசா��  
    14.  -த) எKப�  -----------  
             அ) ெபாR6H          ஆ)  வIவா_      இ)  ெசா��  
    15.  ெரா4க ஏ1 பதி" ெச_வ�  ------- 
           அ) அன�� ெரா4க6 ெபRத)க;    ஆ) அன�� ெரா4கO ெசc�த)க;   இ) இர01. 
    16.   நSெபய!  ---------- ெசா�தா5. 
            அ)  Hலனா5.         ஆ) Hலனாகா     இ)  நிைல 
    17.  நடவ[4ைகயிK ேதாSற. ெபRவ�  ------- 
            அ)  ஆதார ஆவணWக;    ஆ)  5றி6ேப1    இ)   கண4கிய) ச.Kபா1  
       18. .  சி)லைற ெரா4க�திலிID� ெச_ய6ப1. ெசல" ------------  

           அ)  பணியாள!களிK ஊதிய.   ஆ)  அைறகலK மSR. ெபாI;க; வாW5வ�      இ)   தபா) தDதி ெசல" 
19.  ேபேர1 ஒI ----------- ஏ1 ஆ5.. 
        அ)  ேதாSற6பதி"    ஆ) இRதி6பதி"     இ)  ெரா4க நடவ[4ைகக; 

   20.  கனரா வWகி ------------ கண4கிK கீg வைக6ப1�த6 ப1கிற� 
                          அ) ஆ;சா!         ஆ)  ெசா��       இ)  ெபயரள"  

ப5தி --- II 

   எைவேயU. 7 வினா4க>45 விைடயளி4க"..அவSறி) வினா எ0 21- 45 கPடாய.            

   விைடயளி4க"..                                                     7	×	2 = 14     
  21. ஆதார ஆவணWகளி) இர0[ைன 5றி6பி1க. 
   22. இரPைட6 பதி" -ைறயிK வைரவில4கண. யா�? 
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   23. பிKவI. இனWகளி) ஆ;சா!, ெசா��  மSR. ெபயரள"4 கண45கைள4 கா0க. 

            அ) கPடட.           ஆ) -த)          இ) வWகி        ஈ)   ெகா1படேவ0[ய வாடைக 
   24. நாேள1களிK வைகக; யாைவ? 

   25.  கீg4க0ட 5றி6ேபP16 பதி"க>45�ய நடவ[4ைககைள� தIக. 
            அ) ெரா4க  க/5   ப                       ஆ)  ெகா;-த) க/5     ப 
                   -த)  க/5                                        வWகி க/5 
   26.  கண4கிய) சமKபாP[) வி1பPட ெதாைகயிைன4 க01பி[. 

         ெசா��க;      =     -த)          +   ெபாR6Hக; 

           (அ) )       ?         =    2,100       +     1,200                       
        (ஆ)    12, 200     =    7,250        +       ?         

   27.  பிைழகளிK வைகக; யாைவ? 
   28. பிK வI. கண45களிK இI6Hகைள எF�க 
             (அ)  கடனQDேதா!          (ஆ)  விSபைன         இ) ெகா;-த)   ஈ)  கணினி 
   29.  பிKவIவன -தலின�ைதO சா!Dததா, வIவா_ இன�ைதO சா!Dததா என 5றி6பி1க: 
          (அ) நில�ைத பதி" ெச_ய ேமSெகா;ள6பPட ெசல"   ஆ)  உ;l45 ^லி ெகா1�த� 
   30. பிKவI. விவரWகளி) இID� வியாபார கண4கிைன� தIக. 
        (1)  ெதாட4கO சர4கிI6H `. 34,000`. 34,000`. 34,000`. 34,000                                                    ( 2) ( 2) ( 2) ( 2) விSபைன `. `. `. `. 44440000,000,000,000,000                                                        (3) (3) (3) (3) ெகா;-த) `.  `.  `.  `.  4,0004,0004,0004,000                

                                                (4)   (4)   (4)   (4)   இRதிO சர4கிI6H `. 3`. 3`. 3`. 3,000,000,000,000 

ப5தி --- III 

   எைவேயU. 7 வினா4க>45 விைடயளி4க"..அவSறி) வினா எ0 31- 45 கPடாய.      

   விைடயளி4க"..                                                    7	×	3 = 21 
   31. கண45கைள ெதாட!D� 5றி6பிPட கால இைடெவளியி) -[6ப� அவசியமா? எmவள" கால�தி) -[4க   
       ேவ01.? ஏK? 
   32. கண4கியலிK ேநா4கWக; யாைவ?  ( ஏேதU. aKR) 
   33. கண4கியலிK ெபாKனான விதிக; யாைவ? 
      34. எதி!6 பதி" எKறா) எKன?.  

  35. கீgக0ட நடவ[4ைககைள4 ெகா01 கண4கிய) சமKபாPைட தயா�4க". : 

            1) எழி) வியாபார. ெதாடWகிய�   `.`.`.`.45454545,000   ,000   ,000   ,000   2)  ெரா4க�திS5 சர45 ெகா;-த) ெச_த�  `.5,000  `.5,000  `.5,000  `.5,000      

                                                                        3)  வாடைக ெசc�திய�   `.2,000 `.2,000 `.2,000 `.2,000     

  36. கீgகாU. விவரWகளிலிID�  வWகி ச�கP1. பP[யைல� தயா! ெச_க. 

        1) ெரா4க ஏP[Kப[ இI6H `.`.̀.`.    2,02,02,02,000  00  00  00    2) வWகியி) ெசc�திய காேசாைல வXலி4க6 படாதைவ  `.`.̀.`.    888800  00  00  00    
         3) வWகி வP[  `.`.̀.`.    222200  00  00  00                                                  
   37.  உ�ய �ைண ஏ1களி) பதி" ெச_க. 
            2012  பி6ரவ�   7. ஜூலி45  கடன45 விSபைன ெச_த�                  `.`.̀.`.    8,28,28,28,200  00  00  00                    
                             17. Xனிc45  சர45 ெகா;-த) ெச_ய6பPட�          `.`.̀.`.                500  500  500  500       
                             25. ேராேஜா"45 சர45 கடனாக விSற�                   `.`.`.`.        4,34,34,34,300  00  00  00   
   38. கீgக0ட விவரWகளிலிID� ேநர[யாக  ேபேரP[ைன தயா! ெச_க: 
             2017  மா!O 11.  கலா"45 கடனாக சர45 விSற�       `.`.̀.`.    33335,000  5,000  5,000  5,000                     
                          13.  கமலிடமிID� சர45 வாஙிய�          `̀̀̀    ....41414141,000  ,000  ,000  ,000   
                          20.  பயணO ெசல"                              `.`.̀.`.        5,000  5,000  5,000  5,000     
   39.   கீgக0ட விவரWகைள4 ெகா01 ெதாட4க6 பதிவிைன� தIக. 
         1)     ைகயிI6H ெரா4க.  `.`.`.`.8,0008,0008,0008,000                            2)        இயDதிர.  `.`.̀.`.    2,00,000   2,00,000   2,00,000   2,00,000                       3)        கடனQDேதா! `.`.̀.`.    25,000 25,000 25,000 25,000                         

                                                            4) கணினி  `.`.̀.`.27,000   27,000   27,000   27,000                                       5)        கடனாளிக;     `.`.̀.`.    10,000  10,000  10,000  10,000       
    

     40.  கீgக0ட நடவ[4ைககைள4 ெகா01 திI. பாHவிK தனி6ப�தி ெரா4க ஏP[ைன தயா! ெச_க.   
              2000  மா!O  1. ைகெரா4க.                          `.`.`.`.    8,08,08,08,000  00  00  00                     
                            3. ெரா4க விSபைன                    `.`.̀.`.    3,03,03,03,000  00  00  00                    
                            5. இலாப ஈ" ெபSற�                 `.`.`.`.                888800  00  00  00                         
                           31. வாடைக ெசc�திய�               `.`.̀.`.    7,07,07,07,000  00  00  00      

    

    

    

www.Padasalai.Net                                                               www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2017/06/latest-11th-study-materials-tamil-medium-english-medium.html

www.Padasalai.Net



                B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

                  

        ப5தி --- IV 

    அைன�� வினா4க>45. விைடயளி4க"..                                7	×	5 = 35 
   41. திI. மேகq அவ!களிK 5றி6ேபP1 பதிவி) வி1பPட தகவ)கைள r!�தி ெச_�, -ைற6ப1�தி திI.ப     

       எழ�க. 
 
              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                        (அ)ல� ) 
       கீgக0ட கண4கிய) சமKபாP[) வி1பPட தகவ)கைள r!�தி ெச_ய". : 

                                             ெசா��க;                    =       -த)   +  ெபாR6Hக; 
       நடவ[4ைக             ெரா4க.    +  சர4கிI6H+ அைறகலK   =         -த)    +  கடனQDேதா! 

  1. பாலா ெதாழி)               50,000      +      0        +     0          =           ?      +       0 

     ெதாடWகிய�  

           2. கடK ெகா;-த)              0        +      ?       +    0           =           0       +      30,000 

           3. ெரா4க ெகா;-த)        (-) 20,000     +      ?    +    0            =           0       +        0 

           4. அைறகலK வாWகிய�    (-) 10,000     +      0       +   ?       =           0       +        0   

           5. ஊதிய. வழWகிய�        (-)  12,000    +      0       +   0            =      (-)   ?     +        0   

     
 
                    

                                                ?       +   50,000       +  10,000      =          38,000     +     30,000  

                                                  `.`.̀.`. 68,000                    =       `.`.̀.`. 68,000 
                                                    

   42. ேநர[யாக ேபேரP[ைன தாயா�4க".. 

             2003                                                                     `.`.̀.`. 

             ஏ6    1. ெதாழி) ெதாடWகிய�                                  4,00,000 
                    3. ெரா4க விSபைன                                         51,000 
                    5. ெகா;-த) ெச_த�                                     20,000                                                                              
                    11. அைறகலK வாWகிய�                                  58,000 
                    19. வWகியிலிID� எ1�த�                                18,000 
 

( அ)ல�) 
           

நா; விவர. ேப.ப.எ பSR 
   `.`.̀.`. 

வர"  
   `.`.̀.`. 

2003 அ4.1 -----------                                    ப 
    ------------ 
( ெதாழி) ெதாடWகிய� ) 

 20,000  
 ---------- 

5 -----------                                    ப 
      ------------ 
( நட6H கண45 ெதாடWகிய�) 

 -----------  
 85,000 

13 ---------------                                  ப 
     ---------------------- 
( 5மா�ட. ெகா;-த) ெச_த�)  

 15,0000  
---------- 

21  --------------                                  ப 
      ----------- 
( வWகியிலிID� எ1�த�) 

 ----------  
12,600 

25 பாH க / 5                              ப   
    விSபைன க / 5 
(  -------------------- ) 

 12,000  
12,000 
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           இIப�தி  ெரா4க ஏP[ைன தயா�4க". : 
                  2008 ஜூK                                                 `̀̀̀                                           
                         1   ைக இI6H ெரா4க.                        50,000 
                         4   வWகியி) ெசc�திய�                     12,500 
                         5   ெரா4க விSபைன                            15,000 
                         17  ெரா4க ெகா;-த)                          10,000 
                         21  அIளிடமிID� ெபSற ெரா4க.             1,300   
                             அளி�த த;>ப[                                200   
                         28  வாணி45 ெகா14க ேவ0[ய `.`.̀.`. 2,000  )   `.`.̀.`. 100 த;>ப[ ெபSR `.`.̀.`. 1,900 ெகா1��    
                             கண45 தQ!4க6பPட�                                                    
      43. கீேழ த6பP1;ள நடவ[4ைககைள4 ெகா01 உ�ய �ைண ஏP[ைன தயா! ெச_க.    

                   2015 ஜூைல   2  கமc45 விSற�                                  `.`.`.`. 18,000 
                            9 விஜயாவிS5 ெரா4க விSபைன ெச_த�         `.`.`.`.  6,000   
                                   12  விமலிட. சர45 வாWகிய�                      `.`.`.`.  1,000 
                            13  விமc45 சர45 திI6பி அU6பிய�            `.`.̀.`.   800  
                                    21 மல! நம45 சர45 விSற�                        `.`.̀.`.  3,000  
                                    25   கம) திI6பிய சர45                             `.`.̀.`.  8,100                                     
                                                ( அ)ல� ) 
            திI. கபிலிK 2016 [ச.ப! 31 நாைளய இலாப நPட கண4ைக தயா�4க".. 

             1) ச.பள. `.`.`.`. 10,000           2)  ெபா�Oெசல"க;  `.`.̀.`. 8,000       3) கா6பீ1   `.`.̀.`. 6,000   
             4)  எF�ெபாI; `.`.̀.`. 12,000   5) அtச) ெசல"  `.`.̀.`. 10,000         6)  வாடைக  `.`.̀.`. 7,000  
              7)  ெமா�த  இலாப.  `.`.`.`. 73,000      8) ெபSற த;>ப[ `.`.̀.`. 4,200                                                                                                                             

    44.  பிKவI. நடவ[4ைககைள4 ெகா01 -6ப�தி ெரா4க ஏP[ைன தயா! ெச_க. 
                 2008 ஏ6ர)                                                   `̀̀̀                                           
                         1   ெரா4க இI6H                                 75,000 
                             வWகி இI6H                                  45,000 
                        8   வWகியி) ெசc�திய�                        60,000 
                        10   காேசாைல வி1�� சர45 வாWகிய�      10,000 
                        12   பி��தாவிS5 ெசc�திய ெரா4க.          11,300 
                             அவ! அளி�த த;>ப[                         200                                 
                        18   மேனாவிடமிID� ெபSற காேசாைல        21,000   
                             த;>ப[ அளி�த�                               100                                        
                                          ( அ)ல� ) 
             5றி6ேபP[S5.,  ேபேரP[S5. உ;ள ேவRபP[) ஏேதU. ஐDதிைன 5றிபி1க. 

   45.  பா5ப1�த6பPட சி)லைற ெரா4க ஏP[) கீg4காv. நடவ[4ைககைள6 பதிவி1க. 
          `.1,5`.1,5`.1,5`.1,500  00  00  00  -KபணமீPH ெதாைகxடK சி)லைற ெரா4க ஏ1 ெதாடWக6பPட�. 
                2014  ஜூைல                                                  `̀̀̀    

                         1.   அtச) தைலக; வாWகிய�                 75 
                         5.   பயணO ெசல"க;                            200 
                         6.   அcவலகO ெசல"                           180 
                         10.  பF� பா!6H ெசல"                          210 
                         15.  ஏSறிO ெச) ெசல"                           250 
                         17.  எF�ெபாI; வாWகிய�                      35 
                         18.  ரா-45 ெகா1�த�                           175 
 
                                            ( அ)ல� ) 
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                B.BALAJI , PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 

 
 
       கீg4காv. விவரWகளிலிID�  வWகி ச�4கP1. பP[ய)  தயா�4க".  : 

                 i)      ெரா4க ஏP[Kப[ பSR இI6H                                                                                     `. `. `. `. 2,00,000 

                 ii)     வி1�த காேசாைல பணமா4க6படாத�                                   `.  `.  `.  `.      30,000 

                 iii)    ெசc�திய காேசாைல இKU. பSR ைவ4க6படாத�                                                                                                                `. `. `. `.             13,000  

                  iv)   ேம) வைர6பSறிK மீதான வP[, வWகியா) பSR ெச_த�           `.   `.   `.   `.               1,500 

                  v)    தவRதலாக வWகியி) வர"6 ப�தியி) பதிய6 பPட�                `.`.̀.`.             900  
       vi)  வWகி கPடண.                                                               `. `. `. `.                 1,000                                 
     46. திI. -�� அவ!களிK ஏ1களிலிID� எ14க6பPட இI6Hகைள4 ெகா01 31. 12. 2016 ஆ.     
         நாைளய இI6பா_" தயா�4க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) ஊதிய.      `. 45 ,000                                                2. )            -த)            `.  1,37,000       3)                சர4கிI6H `. 30,00                4)                ெகா;-த)  ` 24,000 
5)    த;>ப[அளி�த�     `. 2,000                        6)   விSபைன `. 24,000                                            7)  கடனQDேதா!        `.  12,000                        

8)        இயDதிர.     `.  60,000                                                                                                9)            எ16Hக;      `.5,000                                        11110)            ெதாைல6ேபசி4 கPடண.            `. 4,200       

 11)  த;>ப[   ெபSற�   `.1,000                12)            ெச.மா.சPீ1 `.1,200                                    13)        ெப.மா சPீ1          `.5,000                                                                                                                                                                                                                      

( அ)ல� ) 
     கீgகா0பைவ -தலின�ைதO சா!Dததா அ)ல� வIவாயின�ைதO சா!Dததா என45றிபி1க.           

1.  அைறகலK வாWகிய�             `.`.`.`.    65,00065,00065,00065,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. உ�ம. ெபற ெசலவிPட�          `.`.`.`.    7,000    7,000    7,000    7,000                                 
3.     ேமலாள�K ஆ01 ஊதிய.      `.`.`.`.    4,80,4,80,4,80,4,80,,000   ,000   ,000   ,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

4. `.`.`.`.    33330,0000,0000,0000,000        மதி6H;ள     இயDதிர�ைத         `.`.`.`.    10,000  10,000  10,000  10,000  45 விSற�                     

                                                                                5.        விSபைனைய6 ெபI4க ேமலாள! ெவளிநா1 ெச)ல பயணO ெசல" ெச_த�  `.`.`.`.    2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     

     47. கீg4காU. பிைழகளிK திI��க. 

1. 1. 1. 1. ெகா;-த)    திI6ப ஏ1 `.`.`.`.    1,001,001,001,000  0  0  0  அதிகமாக l4கி    எFத6பP1;ள�....    

    

2. 2. 2. 2. விSபைன    ஏP[K    ெமா�த.     `.`.`.`.    2,02,02,02,000  00  00  00  5ைறவாக l4கி    எFத6பP1;ள�....    

    

3. 3. 3. 3. ெகா;-த)    ஏP[K    ெமா�த.     `. 7,580,  `.  8,570  `. 7,580,  `.  8,570  `. 7,580,  `.  8,570  `. 7,580,  `.  8,570  என    l4கி    எFத6பP1;ள�....    

    

4. 4. 4. 4. சWக�ட. ெபSற ெரா4க.  `.`.`.`.    3,000  3,000  3,000  3,000  அவ! கண4கி) பSR ைவ4க6பP1;ள�. 
 
5. 5. 5. 5.     அைறகலK விSற� `.`.`.`.    5,000  5,000  5,000  5,000  சர45 விSற� என பதிய6பP1;ள�. 
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ( ( ( ( அ)ல� ) 
பிKவI. விவரWகளிலிID� திI. கDதK அவ!களிK இI6Hநிைல4 5றி6பிைன 2015 [ச.ப! 31 ஆ. 
நாளKR தயா�4க. 
1) ெரா4க. `.`.`.`.    13,513,513,513,500000000                    2.)                இயDதிர.  `.`.`.`.    75,75,75,75,    666600000000                                    3)            வWகி ெரா4க. `.`.`.`.    13,513,513,513,500000000                4.)    -த) `.`.`.`.    1,20, 1,20, 1,20, 1,20, 000000000000 

5)  -த) மீ� வP[  `.`.`.`.    7,7,7,7,    222200000000                        6)            பSபல கடனாளிக;  `.`.`.`.    7,7,7,7,    555500000000                                7)                நிகர இலாப.  `.`.`.`.    1, 851, 851, 851, 850000    

9)  பSபல கடனQDேதா!  `.`.`.`.    10, 510, 510, 510, 500000000                                    10)            ெகா1பட ேவ0[ய ச.பள.  `.`.`.`.    1 1 1 1 ,000,000,000,000            

11)  -K^P[ ெசc�திய வாடைக  `.`.`.`.    757575750000     12) இRதிO சர4கிI6H  `.`.`.`.    14, 714, 714, 714, 700000000 
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