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                         மாதி� ெபா	
 ேத�  -  2017 - 2018                   2 
ே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�0ெத�
	 எ2	க : 

1. ெபா4ைள உ6ப
தி ெச7ய அ�ல	 ப�ட8க&, பணியிைன வி6பைன ெச79� நிைல�  

ெகா��வர    ஆ � ெதாைக -------- 
        (அ)   ெசலக&              (ஆ) வ4வா7       (இ) ஆதாய� 

    2.   கண�கியலி; ஆதார
 <�களாக விள8 பைவ -------- 
           (அ)  அ?!பைட அ@மான8க&   (ஆ)  ெபா4
	ைக க4
	  ( இ ) வ4வா7 தA� க4
	 
    3.  வணிக நடவ?�ைககைள �ைற!ப? பதி  ெச7வத6கான க4
	கைள �தலி� 
         உ4வா�கிய நா� --------  
           (அ)   இ
தாலி       (ஆ)   பிரா;D     (இ)  கிேர�க� 
   4.   தனி
த;ைம அ@மான	 நிFவன
ைத இவ�களிடமி40	 ேவFப�
தி� காG�� -------------  

    அ) உ�ைமயாள�      ஆ)  வ8கிய�       இ) அரH 
   5.   ெரா�க ஏ� பதி ெச7வ	  ------- 
           அ) அன
	 ெரா�க! ெபFத�க&    ஆ) அன
	 ெரா�கK ெசL
த�க&   இ) இர��� 
   6.   ெகா�பட ேவ�?ய வாடைக கண�  எ�
	�காGடாக விள8 வ	 ------- 
       அ)  ெபயரள கண�கி6      ஆ.) ஆ&சா� கண�      இ) பிரதிநிதி
	வ ஆ&சா� கண�கி6  

      7.   .  கண�கிய� சம;பா� எத@ட; சா�0த	? 

         அ) ெசா
	க)ட;      ஆ) ெபாF!Nக)ட;   இ) ெசா
	க&, ெபாF!Nக& ம6F� �த�   

                         ஆகியவ6Fட;  
   8.  உ�ைமயாள� தனிநபராதலா� அவ4டய �த� கண� � , எ�!N கண� � ------------   
      கண� களா �.   
          அ) ெசா
	� கண�       ஆ)  ஆ&சா� கண�      இ)  ெபயரள� கண�  
    9.    றி!ேபG?L&ள பதிவிைன இைண�க� P?ய ேபேரG�! ப
தி -------- 
        அ) ேப.ப.எ. ப
தி           ஆ)   .ப.எ. ப
தி            இ) விவர! ப
தி 
  10.     எ0திர� வா8கிய	 பதி ெச7ய!ப�வ	 ------ 
         அ) வி6பைன ஏ�      ஆ) �ைறயான  றி!ேப�     இ) ெகா&�த� ஏ� 

  11.   ஜனவ� 1, 2003 அ;F ச0திர;, H0த� மீ	 ஒ4 T;F மாத கால மா6FK சGீ?ைன எ2தினா�.  

     அ� மா6FK சGீ?; தவைண நா& ----------- 

       அ) மா�K 31, 2003             ஆ) ஏ!ர� 1, 2003         இ) ஏ!ர� 4, 2003 

 12.  றி!ேபG?லி40	 பதிகைள ேபேரG?� மா6றி எ2	� �ைற�  ------------ எ;F ெபய�. 
       அ) எ�
ெத2	த�   ஆ) <�கிெய2	த�  இ) பதி ெச7த�  
 13. வா?�ைகயாள� தி4!பிய சர�  பதி ெச7ய!ப�வ	 --------- 
       அ) வி6பைன ஏ�         ஆ) வி6பைன தி4!ப ஏ� இ) ெகா&�த� தி4!ப ஏ� 
 14. அநாம
	� கண�கி; ப6F இ4!N, இ4!Nநிைல� றி!பி� ------------ ப�க
தி� ேதா;F�. 
       அ) ெசா
	க&           ஆ) ெபF!Nக&   இ) ப6F 
 15. மா6FK சGீ?ைன தயா� ெச7பவ� ___ என!ப�கிறா�. 
        அ) எ2	ந�    ஆ) எ2த!ெபFந�   இ) ஏ6 ந� 
 16. வி6பைனைய! ெப4� வத6  வி6பைன ேமலாள� ெவளிநா�  ெச;Fவர ெச7ய!ப��   
      பயணK ெசல ---------------- 
          அ) நA&பய; வ4வாயினK ெசல       ஆ) �தலின ெசல      இ)  வ4வாயின ெசல 
17. வWL�க@!ப!பGட காேசாைல அவமதி�க!பGடா�, ப6F ெச7ய!ப�� கண�  ------- 
      அ) சர�கீ0ேதா� க/          ஆ) வ8கி க/        இ) வா?�ைகயாள� க /   
18. Pலி எ;ப	 உதாரணமாக இ4!ப	 --------- 
       அ) �தலினK ெசலவி6     ஆ) மைற�கK ெசலவி6     இ) ேநர?K ெசலவி6  
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19.  ச�பள��, Pலி9� -----------இட�ெபF�. 
        அ)  வியாபார� கண�கி�       ஆ) இலாப, நGட� கண�கி�  இ) இர�?L� 
20.  பி; வ4வனவ6றி� எைவ இ4!Nநிைல� றி!பி� இட� ெபறா	? 
         அ) ெசா
	க&     ஆ) ெபாF!Nக& இ) ெசலக& 

ப தி --- II 

   எைவேய@� 7 வினா�க)�  விைடயளி�க�.அவ6றி� வினா எ� 21- �  கGடாய�            

   விைடயளி�க�.                                                     7	×	2 = 14 
 21. ெதாட�க! பதி, ெதாட�க இ4!N ப6றி நAவி� அறிவ	 யா	? (ஓ�4 வா�
ைதகளி�) 
 22. ஆதார ஆவண8க& எ;றா� எ;ன? 

 23. வி�தா& ேபேர� எ;றா� எ;ன? 
 24. இ4!பா7 ெவளி!ப�
தா பிைழக& யாைவ? 
 25.  கீ]�க�ட  றி!ேபG�! பதிக)� �ய நடவ?�ைககைள
 த4க. 
            அ) ெரா�க  க/    ப                       ஆ)  ெகா&�த� க/      ப 
                   �த�  க/                                         வ8கி க/  
 26.  கண�கிய� சம;பாG?� வி�பGட ெதாைகயிைன� க��பி?. 

         ெசா
	க&      =     �த�          +   ெபாF!Nக& 
           (அ) )       ?            =      45,000          +      21,000                       
           (ஆ)    32,000            =      7,500           +       ?     

 27.  கீ]�க�டைவக)�  ஏேத@� ஒ4 ெதாைக9ட; நடவ?�ைககைள
 த4க. 
     அ) ெசா
	க& ம6F� �தலி; மதி!N அதிக�
த� 
     ஆ) ெசா
	களி; மதி!N அதிக�
த� ம6F�  ைறத�   
 28.  கீ]�கா_� நடவ?�ைககைள வி6பைன ஏG?� பத ெச7க.            ` 
         2017 ?ச   4   அ4)�  சர�  வி6ற	                           2,500 
  18      கா�
தி�  ெரா�க
தி6  வி6ற	                          2,000 
  20      கபி� ந�மிடமி40	 சர�  ெகா&�த� ெச7த	  15,000 
  28      சரH�  இய0திர� வி6ற	                           25,000 
 29. கீ]�கா_� தகவ�களிலி40	 தி4. உதய� மா� அவ�களி; வ8கிK ச�கG�� 
     பG?யைல
 தயா��க. 
       அ) ெரா�க ஏG?;ப? இ4!N `. 2,500    ஆ) வ8கியி� ெசL
தி9� வWலாகாத	 `. 800 
        இ)  வ8கி அளி
த வG? `. 200    ஈ)  வ8கிகGடண�  `. 150  
 30.  அைறகல; `. 1,00,000 மீ	 10% ேத7மான� அ@மதி�க. ?ச�ப� 31, 2003 அ;F ச��கG�! பதி  
     த4க. 

ப தி --- III 

   எைவேய@� 7 வினா�க)�  விைடயளி�க�.அவ6றி� வினா எ� 31- �  கGடாய�      

   விைடயளி�க�.                                                    7	×	3 = 21 
  31.  நிFவன
தி6  அ!பாL&ள தனி!பGட நப�க& அ�ல	  2! பயனAGடாள�கைள   றி!ப	 எ	?   

           உதாரண� த4க. (ப. எ� 9 ) 
 32. கண�கியலி; ெபா;னான விதிக& யாைவ? 
  33. எதி�! பதி எ;றா� எ;ன?  
 34. கண� க& எ8ஙன�  வைக!ப�
த!பG�&ள	? 

 35. கண�கியலி; அ?!பைட அ@மான8க& யாைவ? 
 36. கீ]க�ட விவர8களிலி40
 ேநர?யாக  ேபேரG?ைன தயா� ெச7க: 
             2017  மா�K 11.  கலா�  கடனாக சர�  வி6ற	       `. 35,000  `. 35,000  `. 35,000  `. 35,000                     
                          13.  கமலிடமி40	 சர�  வாஙிய	          ` .41,000  ` .41,000  ` .41,000  ` .41,000   
                          20.  பயணK ெசல                              `.  5,000  `.  5,000  `.  5,000  `.  5,000    
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37.  கீ]�கா_� விவர8கைள� ெகா�� �;பணமீGN �ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏG?ைன     
     தயா� ெச7க. 
        2013 ேம 1 சி�லைற ெசலக)�காக ெரா�க� ெப6ற	      1,500 
  2   ஆGேடா கGடண�                    250 
  7   அdச� தைலக& வா8கிய	       75 
  9    ஏ6றிK ெச� ெசல        120 
  17    ரா��  ெகா�
த	       100 
 38.  கீ]�கா_� பிைழகைள
 தி4
	க. 
              1. ெகா&�த� ஏ� `. 1,300 அதிகமாக� PGட!பG�&ள	. 
              2. வி6பைன ஏ� `. 2,500  ைறவாக� PGட!பG�&ள	. 
              3. ெகா&�த� தி4!ப ஏ� `. 750 அதிகமாக� PGட!பG�&ள	. 
  39.  றி!ேபG?�  கீ]�க�ட ெதாட�க! பதிவிைன! பதி  ெச7க. 

       1. ெரா�க� `. 2,000                                   2. இய0திர� `. 50,000                               3. அைறகல; `. 5,000 

       4. கடனA0ேதா�க& `. 13,000              5. கடனாளிக& `. 18,000 

40.  31 ?ச�ப� 2017� �?9� ஆ�?6கான வியாபார� கண�கிைன
 தயா��க�. 
        1. ெதாட�கK சர�கி4!N `. 5,700     2. ெகா&�த� `. 1,58,000  3. ெகா&�த� தி4!ப� `.  900 
        4. வி6பைன `. 2,62,000     5. வி6பைன
 தி4!ப� `. 600     6. இFதிK சர�கி4!N `. 8,600  

        ப தி --- IV 

    அைன
	 வினா�க)� � விைடயளி�க�.                                 7	×	5 = 35 
 41. தி4. ம	ைர அவ�களி;  றி!ேபG� பதிவி� வி�பGட தகவ�கைள e�
தி ெச7	, �ைற!ப�
தி தி4�ப     

       எழ	க. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      ( அ�ல	) 
     தி4.அ4& அவ�களி; �!ப
தி ெரா�க ஏG?� கீ]�க�ட நடவ?�ைககைள பதி ெச7க. 
               2006  ஜூைல                                                       ` 

                1   ெரா�க இ4!N                                         6,000 
                       1   வ8கி இ4!N                                          4,000 
                2   வ8கியிலி40	 பண� எ�
த	                     2,000 
                7   Hசிலா ேநர?யாகவ8கியி� ெசL
திய	           3,000 
                       8   கமலிடமி40	 ெப6றெரா�க�                       2,800  
                           அ@மதி
த த&)ப?                                   200 
                      10  பாL எ;பவ4�  ெசL
திய	                      13,900 
                             ெப6ற த&)ப?                                       100 

நா& விவர� ேப.ப.எ ப6F 
   `.`.̀.`. 

வர  
   `.`.̀.`. 

2003 அ�.1 -----------                                    ப 
    ------------ 
( வ�
தக� ெதாட8கிய	 ) 

 25,000  
 ---------- 

5 -----------                                    ப 
      ------------ 
( ெரா�க ெகா&�த� ) 

 -----------  
 15,000 

13 ---------------                                  ப 
     ---------------------- 
(  மா�ட� ெகா&�த� ெச7த	)  

 1,000  
---------- 

21  --------------                                  ப 
      ----------- 
( வ8கியிலி40	 எ�
த	) 

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

25 பாN க /                                ப   
    வி6பைன க /   
(  -------------------- ) 

 12,000  
12,000 
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42. கீ]�கா_� நடவ?�ைககைள� ெகா�� தி4. க�யாண H0தர� அவ�களி; ேபேரG?� ேநர?யாக  

        பதிெச7க. 

                              2004      மா�K 1                 தி4. ேமாகனH0தர
	�  கடனாக சர�  வி6ற	          `.  75,000 

                                                          10                தி4. பாgய
திடமி40	 கடனாக சர�  வா8கிய	                   `. 70,000 

                                                          15                ேடவிG��  சர�  ெரா�க
தி6  வி6ற	                                    `. 50,000 

                                                          21               தி4. ேமாகன H0தர
திடமி40	 ெப6ற	                                                 4. 70,000 

                                                          25               தி4. பாgய
	�  ெசL
திய	                                `.  50,000 

                                                                                    ( அ�ல	) 

     கீ]�க�ட நடவ?�ைககைள� ெகா�� கண�கிய� சம;பாG?ைன9� இ4!Nநிைல�      

            றி!பிைன9� தயா��க�. 
           அ) ப�லவ; வியாபார� ெதாட8கிய	     `. 60,000       ஆ) அைறகல; வா8கிய	     `. 10,000 

           இ)  தி4. மேக0திரனிடமி40	 கடனாகK சர�  வா8கிய	    `. 30,000  

                         ஈ)   `. 20,000 அட�க விைல9&ள சர�  வி6ற	 `. 25,000      உ)  வாடைக ெசL
திய	 `. 2,000 

   43.  தி4. ேசா� அவ�களி; உ�ய 	ைண ஏ�களி� கீ]�கா_� நடவ?�ைககைள! பதி ெச7க. 

                   2003   நவ�ப� 1      ேகாபாலிடமி40	  300 TGைடக& ேகா	ைம, TGைட ஒ;F `.  1,000 வ Aத�,   

                                                            10 % வியாபார
 த&)ப?யி� வா8கிய	 

                                                    3      மாதவனிடமி40	 TGைட ஒ;F, `. 900 வ Aத�, 150 TGைடக& அ�சி 10 % 

                           வியாபார
 த&)ப? கழி
	 வா8கிய	. 

                                                   7     TGைட ஒ;F `. 1,200 வ Aத� 50 TGைடக& அ�சி சிவாவி6  5 %  வியாபார
 

                           த&)ப?யி� வி6ற	. 

                                                12     TGைட ஒ;F `.1,300 வ Aத� 25 TGைடக& ேகா	ைம, 10 % வியாபார
    

                                                          த&)ப?யி� ச�மாவி6  வி6ற	. 

                                                                                             ( அ�ல	) 
     பி;வ4வனவ6ைற� ெகா�� 2001 ?ச�ப� 31ஆ� நாேளா� �?வைட9� ஆ�?6கான 
    இலாப நGட� கண�கிைன
 தயா��க�. 
                                         `.                                                      `. 

    ெமா
த இலாப�                2,40,000            ச�பள�                              72,000 
    வாடைக                           26,000            ெவளி ஏ6றிKெச� ெசல          5,000 
    ெபா	K ெசலக&                27,500            த&)ப? ெப6ற	                   1,000 
    த&)ப? ெசL
திய	             3,000            வG? ெப6ற	                       2,000 
    கா!பீ�                              12,000            �தi�க& மீதான வ4மான�    1,500 
    கழி ெப6ற	                      10,000            விள�பர�                          40,000 
    உ& ஏ6றிKெச� ெசல            2,000 

                                                                      

 44.  தி4.அ4& அவ�களி; இ4ப
தி ெரா�க ஏG?� கீ]�க�ட நடவ?�ைககைள பதி ெச7க. 

        2006  ஜூைல                                        ` 

         1   ெரா�க இ4!N                         12,000 
         2   ெரா�க வி6பைன                      7,000 
         7   ெரா�க ெகா&�த�                    18,000 
                8   கமலிடமி40	 ெப6றெரா�க�        3,450  
                    அ@மதி
த த&)ப?                     50 
               10  வ8கியி� ெசL
திய	                21,000 
 

( அ�ல	 ) 

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, GHSS, PARANTHUR             Ph:  9629647613 

 
      தி4. �4க; அவ�களி; பா ப�
த!பGட சி�லைற ெரா�க ஏG?� கீ]�கா_�   
       நடவ?�ைககைள! பதி ெச7க. 

                                 2003                                                                                                                                                                           `. 

               ஜூைல 15     ைக ெரா�க�                                                                                                                     143 

                             தைலைம� காசாள�டமி40	 ெப6ற ெரா�க�                                 607 

                                                     16      அdச� தைலக& வா8கிய	                                                                                25 

                                                     17      வ�?K ச
த� ெசL
திய	                                                                                    40 

                                                      18     வா?�ைகயாள�க)�  அளி
த ேதநA� ம6F� உண         74 

                                                      19     த0தி அ@!பிய	                                                                                                                23 

                                                     20     வாடைகK ச4ீ0	� கGடண�                                                                                  150 

                                                     21     தபா� உைறக& வா8கிய	                                        22 

                                                     22      தGடKH! ெபாறி ப2	பா�
த	                                    65 

                                                     23     ைம வா8கிய	                                                                                                                       12 

                                                     27      ேமலாள4�  ெதாட� வ�?� கGடண� ெகா�
த	                        187 

                                                    31       Pலி ெகா�
த	                                                                                                                    20 

45.  பி;வ4� பிைழகைள
 தி4
	க : 

                         1.  காசாள� தி4. ேகாவி0த; அவ�க)�  ஊதிய� வழ8கிய	 `. 12,000, அவ� கண�கி� 

              ப6F ைவ�க!பG�&ள	. 

                         2.   உ�ைமயாள� த; ெசா0த! பய@�காக எ�
	� ெகா�ட `. 5,000, வியாபாரK 

              ெசலக& கண�கி� ப6F ைவ�க!பG�&ள	. 

                         3.  பாலாவிடமி40	 ெப6ற ெரா�க� `.300, பாLவி; கண�கி� வர ைவ�க!பG�&ள	. 

                         4.    ஜானகிராம@�  கடனாக வி6ற	 `.2,000, ெகா&�த� கண�கி� பதிய!பG�&ள	. 

                          5.   அைறகல; வி6ற	 `. 2,000, சர�  வி6ற	 என பதிய!பG�&ள	. 

( அ�ல	 ) 
         கீ]�கா_� பிைழகைள
 தி4
	க : 

                        1.   ப2	பா�!NK ெசல `. 5,000, கGடட� கண�கி� ப6F ைவ�க!பG�&ள	. 

                        2.   மேகg  தி4!பிய சர�   `. 2,000,  ஏ�களி� பதிய!படவி�ைல. 

                        3.   அ0ேதாணியிடமி40	 ெகா&�த�  ெச7த	 `. 1,500  அவ� கண�கி� ப6F  

                              ைவ�க!பG�&ள	. 

                        4.   தGடKH வா8கிய	 `. 5,200, அLவலகK ெசலக& கண�கி� பதிய!பG�&ள	. 

                         5.  மதனிட� கடனாக ெகா&�த� ெச7த	. `.30,000, வி6பைன ஏG?� பதி 

              ெச7ய!பG�&ள	.  

    46.   கீ]கா�பைவ �தலின
ைதK சா�0ததா அ�ல	 வ4வாயின
ைதK சா�0ததா என� றிபி�க.           
i) ெகா&�த� ெச7தத6  உ& <� � Pலி ெகா�
த	. 
ii) அரசாைணயி;ப? மைழநA� ேசக�!N அைம!N ெச7த ெசல  
iii) ப8 களி� �தi� ெச7ததிலி40	 ப8காதாய� ெப6ற	 
iv) நிைலKெசா
ைத வா8கி மதி!ேப6ற� ெச7	 வி6ற� 
v) ெபGேரா� எ;ஜிைன mச� எ;ஜினாக மா6Fவ	. 

            ( அ�ல	 ) 
      தி4. காேமg அவ�களி; ஏ�களிலி40	 எ��க!பGட இ4!Nகைள� ெகா�� 31. 12. 2016 ஆ�     
      நாைளய இ4!பா7 தயா��க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                            `                                                                                                                                                                                                                                                                `                                                            

                                                                        �த�                      34,000         கா!N நிதி         4,500 
           கடனாளிக&               10,000         ெப6ற கழி      1,000 
           சர�கி4!N                  8,200         கடனA0ேதா�       7,000  
           வி6பைன                   4,200         கா!N நிதி          4,500 
           எ�!Nக&                   7,000         உ&ஏ6றிK          1,500                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       ெச� ெசல   
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47. கீ]�கா@� விவர8கைள� ெகா�� தி4. பரணி அவ�களி; 2016 ?ச�ப� 31 ஆ� நாைளய             

   இ4!Nநிைல�  றி!N தயா��க�. 

விவர� ெதாைக 

    `.`.`.`. 

விவர� ெதாைக 

   `.`.`.`. 

�த� 3,00,000 கடனாளிக& 1,75,000 

வ8கிகட; 2,000 கGடட� 2,25,000 

ெசL
த6 �ய 
மா6FK சGீ� 

25,000 ெபFத6 �ய 
மா6FK சGீ� 

25,000 

ைகயி4!N ெரா�க� 25,000 வ8கி 30,000 

நிகரலாப� 1,50,000 �;PG? 
ெசL
திய கழி 

5,000 

கடனA0ேதா� 50,000 இFதிKசர�கி4!N 50,000 

வ4மான வ� 10,000 ெகா�படேவ?ய 
Pலி 

18,000 

            
                    ( அ�ல	 ) 

 

      கீ]�கா_� தகவ�களிலி40	 தி4.க;னிய!ப; அவ�களி; வ8கிK ச�கG�� பG?யைல
      
      த4க. 

i) ெரா�க ஏG?;ப? இ4!N                             `.     8,000 

ii) வ8கியி� ெசL
தி9� வHலாகாத	                `.  4,600 
iii) அளி
த காேசாைலக& ெசL
	ைக�               `. 5,000 

�;னிைல! ப�
த!படவி�ைல       
iv) வ8கி கGடண�                                         `.       600                                       
v) தி4. ேகாN அவ�க& வ8கியி� ேநர?யாக           `. 7,000     

                    ெசL
திய	   
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