
             

             பனிெர�டா
 வ�� -  கண��பதிவிய� 

                      பாட
 –  7. ��டா�ைம� கண��க�- ேச"� 

    ேநர
 : 45 நிமிட
                                                 மதிெப� : 50  

     ேகா(�ட  இட*கைள நிர�க :                           10  x 1 = 10                                                                                                                   

1. எதி"கால இலாப*களி� ப*ெக1��
 உ3ைமெபற �திய ��டாளி 
பைழய ��டாளிக6�� வழ*�
 ெதாைக ----------------- ஆ�
. 

2. ��டா�ைமயி� ேச9
 �திய ��டாளி ---------------  ெகா�1 வ:ேத 
ஆகேவ�1
 எ;ற க�டாய
 இ�ைல. 

3. வ9*கால=தி� அைன=?� ��டாளிக6
 இலாப ந�ட*கைள 
பகி":?ெகா�6
 விகிதேம----------------------பகி"@ விகித
 எனப1
. 

4. -----------------எ;ப? ��டா�ைம நிAவன
 மாBறியைம�கப1
ேபா? 
அத; ெசா=?�கைளC
 ெபாA�கைளC
 மதிபீ1 ெசEவதா�
. 

5. பைழய ��டாளிக� �திய ��டாளி�� அவ"க� இலாப=தி; ஒ9 
ப�தியிைன வழ*க ஒ�� ெகா�ட விகித
--------------விகித
 எனப1
. 

6. ----------------Hைறயி� �திய ��டாளி அவ9ைடய நBெபய" ப*காக 
ெரா�க
 ெகா�1 வ9வதி�ைல. 

7. மAமதிபீ�(� ெசா=?களி; மதி� �(னா� அ?--------------- இனமா�
. 
8. �திய��டாளிையJ ேச"��
ேபா? பைழய ��டாளிகளி; இலாப 

ப*�--------. 
9. ஒ9 �திய ��டாளிையJ ேச"��
 ெபாL? �வி:த கா�க� ஏேதN
 

இ9பி; அைவ பைழய ��டாளிகளி; Hத� கண��க6��----------------
மாBறபட ேவ�1
. 

10. மAமதிபீ�(�  பதி@ ெசEயபடாத ெசா=?�கைள பதித� மBA
 
ெபாA�களி; மதி� �ைறத�-----------------இனமா�
.                          

II.  அைன=? வினா�க6��
 விைடயளி :                        4 x 5 = 20 

11.  ��டா�ைம நிAவன=தி� ஒ9 ��டாளி ேச"�கப1
 ெபாL? அவ" 

ெபA
 உ3ைமக� யாைவ ?.  
12. �திய இலாப விகித
 மBA
 தியாக விகித=ைத எQவாA 

கண�கிடப1கிற??. 

13. A,B எ;ற ��டாளிக� Hைறேய 3:2 எ;ற விகித=தி� இலாப
 பகி":? 

வ:தன". அவ"க� c எ;பவைர ��டா�ைமயி� 3/7 ப*கிB� 

ேச"=தன". அவ"க6ைடய �திய இலாப பகி"@ விகித=ைதC
,தியக 
விகித=ைதC
 கன�கி1க. 
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14. Wசிலா,மாலா எ;ற ��டாளிக�  7:5 எ;ற விகித=தி� இலாப
 பகி":? 

வ:தன". அவ"க� கலா எ;பவைர ��டா�ைமயி� 1/4 ப*கிB� 

சமமாக தியாக
 ெசE?  ேச"=தன". அவ"க6ைடய �திய இலாப பகி"@ 
விகித=ைத கன�கி1க.                                                                              

   III. கீYக�ட வினாவிB�� விைடயளி :                             1 X 20 = 20 

                                

15.15.15.15.             சர�யா,மாலா எ;ற ��டாளிக� Hைறேய 3 : 23 : 23 : 23 : 2 எN
 விகித=தி� 
இலாப
 ந�ட
 பகி":? வ:தன".                                                    

                                            

ெபாA�க�          `. ெசா=?க�                     `. 
கடன[:ேதா" 1,20,000 வ*கி 15,000 

ெச.மா.ச�ீ1 75,000 
 

பBபல கடனாளிக� 1,50,000 

கட;க� 1,35,000 
 

சர�கி9� 30,000 

ெபா?கா� 45,000 
 

இய:திர
 75,000 

Hத� கண��க� 

சர�யா  3,00,000 
மாலா     2,25,000 

 

5,25,000 

நிலH
 க�டடH
 4,50,000 

Hத\1க� 1,00,000 

  நBெபய" 80,000 
9,00,000  9,00,000 

          அவ"க� பி;வ9
 பகி"@க6�� உ�ப�1 ெஜயா எ;பவைர �திய 
��டாளியாக  ேச"=?� ெகா�ள H(@ ெசEதன". 

i) ெஜயா  `.1,50,`.1,50,`.1,50,`.1,50,000000000000 Hத� ெகா�1வ9வ?. 
ii) ஏ1களி� நBெபய" `. 1,0`. 1,0`. 1,0`. 1,00,0000,0000,0000,000 என ேதாBAவிப?. 
iii) நில
 – க�(டமீ?  `. 20,000`. 20,000`. 20,000`. 20,000 ேதEமான
 ந[��வ?. 
iv) கடன[:ேதா3�  `. 3`. 3`. 3`. 30000,000,000,000,000  ேபா�ெகLதபட ேவ�1
. 

 
மAமதிபீ�1 கண��, Hத� கண��க�,�திய ��டா�ைமயி; இ9�நிைல� 
�றி� ஆகியவBைற� கா�க. 

                                                

                                                                                                                
B. பாலாஜி, 
 H?கைல ஆசி3ய" - வணிகவிய�,      
அரசின" ேம�நிைல ப�ளி, 
பர:b",  
காcசி�ர
 மாவ�ட
 – 631 552. 
ைகேபசி எ�:  9629647613    
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