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       ேம�நிைல இர�டா! ஆ�#------- கண'()பதிவிய� 

பாட! 1. இ0திகண'(க1 - ச3'க4#த�க1 

கால!  :   1½  மணி ேநர!                             மதி)ெப�க1 : 60 

 அைன89 வினா'க:'(! விைடயளி'க=!.                        10 × � = 10 
  ச3யான விைடைய ேத@Aெத#89 எC9க : 

1. இ0தி சர'கிE)F ேதாG0வ9 : 
     (அ)  வியாபர' கண'( மJ0!  இE)Fநிைல' (றி)F    (ஆ) இலாப ந4ட' கண'கி�              
     (இ)  வியாபார' கண'கி� 

2. 31-03-2010  அG0 இE)பாNவிGபO வPகி' கடG 10%.(01-04-2009) `.4,00,0004,00,0004,00,0004,00,000 வ4O ெகா#8த9 

     `. 14,000,`. 14,000,`. 14,000,`. 14,000, ெகா#பட ேவ�Oய வPகி' கடG மீதான வ4O: 
        (அ)  `. 26,000`. 26,000`. 26,000`. 26,000                                 (ஆ)  `. 46,000`. 46,000`. 46,000`. 46,000                                               (இ)  `. 36,000`. 36,000`. 36,000`. 36,000    

3. வியாபார8திG நிதி நிைலைய --------------------- தயா3)பதிG வாயிலாக அறியலா! : 
      (அ)  இ0தி' கண'(க1   (ஆ) Uத� கண'(க1  ( இ ) இE)பாN=      

 4.  31-03-2000  அG0 இE)பாNவிGபO பJபல கடனVAேதா@  `.50,000  ச3'க4#தலிG பO     

       பJபலகடனVAேதா@ மீ9 2 % ஒ9'( உEவா'க)பட ேவ�Oய ெதாைக : 

        (அ)  `. 10`. 10`. 10`. 10,000,000,000,000                                 (ஆ)  `. 1`. 1`. 1`. 1,000,000,000,000                                               (இ)  `. 1`. 1`. 1`. 10000    

 5.   உ3ைமயாள@ தன9 ெசாAத ெசலவிJகாக, ெதாழிலிலிEA9 பண! எ#)ப9 --------- என)ப#!.    
                                                (அ)  ெசா89         (ஆ) Uத�          ( இ)   எ#)F   

 6.   Uத� மீ9 வ4O எத\டG ]4ட)பOகிற9? 
                                    (அ)  ெசா89டG         (ஆ) Uத_டG          ( இ)   எ#)FடG 

 7.  இE)பாNவி�  பJ0 ப'க8தி� தர)ப4OE'(! அநாம89' கண'(, இE)Fநிைல' (றி)பி�   
     ------- ப'க8தி� ேதாG0!. 

                                                                (அ)  ெசா89          (ஆ) ெபா0)F          ( இ)   ெசா89 மJ0! ெபா0)F  
 8.  உ1 திE)ப! ----------- லிEA9 கழி89 கா�பி'க)ப#!. 

                                                                (அ)  ெகா1Uத�          (ஆ) Uத�          ( இ)   விJபைன 
 9.  இE)F நிைல'(றி)பி�, UG]4O ெச_8திய வEமான! எAத) ப'க8தி� ேதாG0!? 

      (அ)  ெபா0)F          (ஆ)  வர=          ( இ)   ெசா89 
 10. ெகா#பட ேவ�Oய ெசலவினPக1 ------------ ஆ(!. 

                                                    (அ)  Uத�          (ஆ) ெசா89          ( இ)  ெபா0)F  

                         ப(தி --- II 

   எைவேய\! 5 வினா'க:'( விைடயளி'க=!.அவJறி� வினா எ� 11- '( க4டாய!            

   விைடயளி'க=!.                                           												�	 ×	2 = 10 
11. இE)F நிைல'(றி)F பJறி சி0 (றி)F வைரக. 
12. ]Ob1ள வEமான! எGறா� எGன? 
13. Uத� மீ9 வ4O `. 1,500 . `. 1,500 . `. 1,500 . `. 1,500 . ச3க4#) பதி= தEக. 
14. 2014 Oச!ப@ 31 ஆ! நாைளய இE)பாNவிGபO, ெபJற கழி= `. 1,000. `. 1,000. `. 1,000. `. 1,000. ]Ob1ள கழி= `. 150.  `. 150.  `. 150.  `. 150.      

                    ச3'க4#) பதி= தEக. 
15. பிGவE! விவரPகளிலிEA9 வியாபார கண'கிைன8 தயா@ ெசNய=!. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட'கc சர'கிE)F 7,000 ெகா1Uத� திE)ப! 900 
ெகா1Uத� 2,000 விJபைன திE)ப! 500 
விJபைன 3,000 இ0தி சர'கிE)F 15,000 
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16. ெமா8த இலாப8திைன கா�க. 
  

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட'கc சர'கிE)F 1,500 ெகா1Uத�  15,100 
விJபைன திE)ப!  500 ெகா1Uத� திE)ப!    850 
விJபைன 19,500 இ0தி சர'கிE)F  1,200 

 
17. இE)Fநிைல' (றி)ைப8 தயா@ ெசNய=! 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
பJபல கடனVAேதா@ 43,750 பJபல கடனாளிக1 87,500 
அைறகலG 2,375 Uத� 68,625 
ெரா'க! 10,000 இ0தி சர'கிE)F 12,500 

 

ப(தி --- III 

 எைவேய\! 5 வினா'க:'( விைடயளி'க=!.அவJறி� வினா எ� 18 - '( க4டாய!  

 விைடயளி'க=!.                                               5	×	3 = 15 

18.  ேநரOc ெசலவிJ( சில உதாரணPக1 தEக. 
19.  வாரா ஐய'கடG ஒ9'( பJறி சி0 (றி)F வைரக. 

20.  31.03.12 அGைறய இE)பாNவிGபO, Uத� மீ9 வ4O `̀̀̀. 6,00,0. 6,00,0. 6,00,0. 6,00,000 00 00 00 , , , , எ#)Fக1 `̀̀̀.50,000, .50,000, .50,000, .50,000,     

     எ#)Fக1 மீ9 வ4O 5 %  . . . . ச3க4#) பதி=  மJ0! மாJ0) பதி= தEக 

21. 31.03.02 அGைறய இE)பாNவிGபO,பJபல கடனாளிக1 `̀̀̀. 56,0. 56,0. 56,0. 56,000000000. . . . வாரா' கடG `̀̀̀. 6,0. 6,0. 6,0. 6,000000000            

                        ேபா'ெகC9க. இeவிவர! இ0தி' கண'(களி� எeவா0 ேதாG0! என' கா4#க. 
22. திEமதி. ல4fமியிG ஏ#களிலிEA9 எ#'க)ப4ட விவரPகளிலிEA9 31 Oச!ப@ 2012 ஆ!   
    ஆ�OJகான இலாப ந4ட கண'கிைன8 தயா3'க=!. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெமா8த இலாப! 89,000 வ4O ெபJற9 250 
வாடைக 4,000 உ1h'( ]லி 500 
ெபா9cெசல=க1 8,000 கழி= ெச_8திய9 2,000 

 
23. பிGவE! விவரPகளிலிEA9 நிகர இலாப! அ�ல9 நிகர ந4ட8திைன கா�க 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
வாடைக ெபJற9 6,000 ெகா1Uத� ெசல= 15,300 
வாடைக ெச_8திய9 3,500 ெமா8த இலாப! 40,000 
அளி8த கழி= 1,200 வாரா கடG 5,000 
அcf மJ0! எC9ெபாE1 3,000 ேதNமான! 3,000 

 
24242424. . . . திE. வி#தைல விE!பியிG  ஏ#களிலிEA9 எ#'க)ப4ட விவரPகளிலிEA9 31 Oச!ப@  
   2017 ஆ! ஆ�OJகான இE)Fநிைல' (றி)பிைன தயா3'க=!. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
Uத� 80,000 ைகெரா'க! 20,000 
ச!பள! 15,000 நிகர இலாப! 4,800 
எ#)Fக1 8,800 சEீA9 43,200 
பJபல கடனாளிக1 12,800 சர'கிE)F  ( 01.01.17 ) 15,000 
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25. ெகா#'க)ப4ட விவரPகளிலிEA9 இE)Fநிைல' (றி)ைப8 தயா@ ெசNய=!. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
பJபல கடனVAேதா@ 40,000 எ#)Fக1 10,000 
அைறகலG 2,375 நிகர இலாப! 19,875 
வPகி ேம�வைர)பJ0 3,750 Uத� 58,750 
பJபல கடனாளிக1 87,500 இ0தி சர'கிE)F   22,500 

 
26. கீj'க�டச3'க4#த�க:'( 2018, மா@c 31 ஆ!  நாளG0 ச3'க4#) பதி=க1 தEக. 

i) ெகா#பட ேவ�Oய ச!பள! `̀̀̀. 5,000 

ii) வாரா'கடG  `̀̀̀. . . . 500  ேபா'ெகCத=! 

iii) அைறகலG மீதான ேதNமான!  `̀̀̀....1,000 

ப(தி --- IV 

எைவேய\! 5 வினா'க:'( விைடயளி'க=!.                                        5	×	5 = 25 
27. 31 31 31 31 ––––    03 03 03 03 ––––    2014201420142014 அGைறய இE)பாNவிGபO பJபல கடனாளிக1 `. 2,01,200, `. 2,01,200, `. 2,01,200, `. 2,01,200, வாரா'கடG `.`.`.`.1,2001,2001,2001,200    

        ச3'க4#த�க1 : 
i) `. 5`. 5`. 5`. 5,000,000,000,000   வாரா' கடG ேபா'( எC9க. 
ii) பJபல கடனாளிக1 மீ9 10101010    %%%% வாரா ஐய'கடG ஒ9'( உEவா'(க. 
iii) கடனாளிக1 மீ9 2 %2 %2 %2 % த1:பO ஒ9'( உEவா'(க. 

                   இeவிவரPக1 இ0தி' கண'(களி� எeவா0 ேதாG0! என' கா4#க.   
28.  கீj'காl! விவரPகளிலிEAA9 31 மா@c 2018 ஆ! ஆ�OJகான வியாபார கண'கிைன   
    தயா@ ெசNக.    

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட'கc சர'கிE)F 2,500 ெவளி8h'( ]லி 5,100 
ெகா1Uத� 27,000 உ1திE)ப! 7,000 
விJபைன 50,000 நிலக3 மJ0! எ3வாb 3,300 
]லி 2,500 உ1h'( ]லி 2,600 
ெவளி8திE)ப! 5,200 இ0திc சர'கிE)F 5,200 
வாடைக 7,500 ெகா1மீதான வ�Oc ச8த! 8,000 

29. கீjகாl! விவரPகளிலிEA9 இலாப ந4ட கண'கிைன8 தயா@ ெசNக. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெமா8த இலாப! 50,000 ெபJற வ4O 2,000 
அ_வலக வாடைக 10,000 ெபJற த1:பO 3,000 
நிைலc ெசா89க1 மீதான 
ேதNமான! 

8,000 ெவளி8h'( ]லி 2,500 

த1:பO அளி8த9 12,000 கா)பீ# 3,500 
விள!பர! 4,000 ெபா9c ெசல=க1 3,000 
வாடைக மJ0! வ3 1,000 எ3ெபாE1 மJ0! வாb 1,200 

 
30. கீjகாl! ச3'க4#த�க:'(8 ேதைவயான ச3'க4#) பதி=க1 தEக. 

i) வாரா'கடG `.3,000`.3,000`.3,000`.3,000 
ii) எ#)F மீதான வ4O `.`.`.`.    10,00010,00010,00010,000 
iii) ெகா#படேவ�Oய ]லி `.`.`.`.    2,3002,3002,3002,300 
iv) இ0திc சர'கிE)F `.`.`.`.25,00025,00025,00025,000 
v) வாடைக UG]4O ெபJற9 `.`.`.`.18,00018,00018,00018,000 
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31.  31.03.2005  அG0 திE. கேணo –G ஏ#களிலிEA9 எ#'க)ப4ட இE)Fக1 கீேழ     

     தர)ப4#1ளன. 2005 மா@c 31 ஆ! நாேளா# UOவைடb! ஆ�OJ(3ய வியாபார, இலாப   
     ந4ட கண'ைகb!, அAநாைளய இE)F நிைல' (றி)ைபb! தயா@ ெசNக. 

                  2005  மா@c  31  ஆ! நாைளய இE)பாN=       

பJ0 இE)Fக1 `. வர= இE)Fக1 `. 

எ#)Fக1 8,000 Uத� 40,000 
வPகி ெரா'க! 3,400 பJபல' கடனVAேதா@ 9,000 
ைக ெரா'க! 13,000 விJபைன 32,000 
]லி 2,000   
ெகா1Uத� 4,000   
சர'கிE)F ( 01-04-2004 ) 12,000   
க4டட! 20,000   
பJபல கடனாளிக1 8,800   
ெப0தJ(3ய மாJ0c 
ச4ீ#க1 

5,800   

வாடைக 900   
கழி= 500   
ெபா9c ெசல=க1 1,600   
அைறகலG 1,000   
 81,000  81,000 

               ]#த� தகவ� : இ0திc சர'கிE)பிG மதி)F `. 8,000`. 8,000`. 8,000`. 8,000....    

32. கீj'காl!  விவரPகளிலிEA9  திE. ராஜா  எGபவ3G ஏ#களி� 2017, Oச!ப@ 31 ஆ! நாேளா#   

     UOவைடb! ஆ�OJ(3ய வியாபர  இலாப  ந4ட' கண'ைகb!  அAநாைளய  இE)Fநிைல'  
   (றி)ைபb! தயா3'க=!. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
ெதாட'கc சர'கிE)F 2,500 மாத ச!பள! 2,600 
ெகா1Uத� 3,300 Uத� 52,000 
விJபைன 7,000 வPகி ெரா'க! 6,400 
]லி 2,700 ெச_8தJ(3ய மாJ0c ச4ீ#க1 7,500 
ெபJற த1:பO 2,500 இ0திc சர'கிE)F 4,000 
ெப0தJ(3ய மாJ0cச4ீ#க1 52,000 கடனVAேதா@  500 

 

33. பிGவE! விவரPகளிலிEA9 2010 Oச!ப@ 31 ஆ! நாேளா# UOவைடb! ஆ�OJகான  
   வியாபார இலாபந4ட கண'கிைன8 தயா@ ெசNக. 

விவர! ெதாைக (`)`)`)`) விவர! ெதாைக (`)`)`)`) 
]லி 9,000 விJபைன 1,10,000 
ெகா1Uத� 40,000 க4டட! 1,00,000 
ெதாட'கc சர'கிE)F 60,000 வ4O ெச_8திய9 5,000 
ைக ெரா'க! 20,000 அ_வலகc ெசல=க1 7,000 
எ#)Fக1 35,000 ெபா9c ெசல=க1 15,000 
வாடைக 6,500 கடனVAேதா@ 90,000 

]#த�தகவ�க1 :  அ) இ0திc சர'கிE)F  `̀̀̀.50,000   .50,000   .50,000   .50,000                   ஆ) ெகா#படெவ�Oய ]லி  `̀̀̀....1,000   
               இ) க4டட! மீ9 10% ேதNமான! நV'(க ஈ) UG]4O ெபJற வாடைக `̀̀̀....1,500 
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