
                                        ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- கண���பதிவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�                                 ேத�� எ� --1                            மதி�ெப�: 25                   

I. அைன�+ வினா�க,��� விைடயளி�க��.                            5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ4+க : 
1. கண�கியலி5 	�கிய ேநா�க6க� ------------  

    அ) கண�ேக�கைள பராம2�த�   ஆ) நிதி நிைலைய அறித�    இ) இர��� 
2. ------------- நடவ:�ைகக� ம;�ேம, வணிக நடவ:�ைககளி� பதிய�ப��.  

   அ) நிதி சா�=ைடய     ஆ) அறிவிய� சா�=ைடய     இ) இர��� 

    3.  நட�= ஆ�:5 ஆர�ப�தி� பதிய�?:ய பதி� ----------  

   அ) ேதா@ற� பதி�     ஆ) இAதி� பதி�     இ) ெதாட�க�பதி�  
4. ெசா�+�களிலிB3+ ெபாA�=கைள கழி�தா� கிைட�ப+ ----------------.  

    அ) எ��=        ஆ) 	த�           இ) வர� 
5. தனி�த5ைம அDமான+ நிAவன�ைத இவ�களிடமிB3+ ேவAப��தி� கா;�� -------------  

    அ) உ2ைமயாள�      ஆ)  வ6கிய�       இ) அரE 

II. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                                      2	×	2 = 4 

6. கண�� ஏ�க� பராம2�= – இல�கண� தBக. 
7. கீK�க�ட �றி�ேப;�� பதி�க,��2ய நடவ:�ைககைள� தBக. 

     அ. ெரா�க� க/� ப                       ஆ. வாடைக க/� ப 
            அைறகல5 க/�                             ெரா�க� க/� 

     8. பி5 வB� நடவ:�ைகக� எ3த +ைண ஏ�களி� பதி� ெசNய�ப��? 
     (அ)  அமலாவி@� சர�� வி@ற+   (ஆ)   விமலா நம�� சர�� 

III. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                        2	×	3 = 6 
9.  கீKக�ட விவர6கைள� ெகா�� ெதாட�க� பதிவிைன� தBக. 

           இய3திர�  `.`.`.`.25,000  ; 25,000  ; 25,000  ; 25,000  ; ெரா�க�  `.`.`.`.12,200  ;    12,200  ;    12,200  ;    12,200  ;    கடனR3ேதா�க� `.`.`.`.    42,000  ; 42,000  ; 42,000  ; 42,000  ;             கடனாளிக� `.`.`.`.    18,00018,00018,00018,000     
    10. கண�கியலி5 ெபா5னான விதிக� யாைவ? 
           11. .  கண�கிய� சம5பா;:5�பா;:� வி�ப;ட ெதாைகயிைன� க��பி:. 

         ெசா�+க�   =   	த�     +  ெபாA�=க� 
           (அ)     22,000        =     ?         +    3,000 
           (ஆ)       ?          =   27,000      +     44,000 
                        (இ)      42,000       =     44,000     +         ?           

       IV. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                     2	×	5 = 10 
     12.  திB. ேகாவி3த5 அவ�களி5 ஏ�களி� கீKகாD� நடவ:�ைககைள� �றி�ேப;:� பதி� ெசNக. 

             2013                                                                      `.`.`.`. 
            மா�T  1. திB. ேகாவி3த5 ெதாழி� ெதாட6கிய+               42,000 
                    3. காேசாைல ெகா��+ சர�� வா6கிய+                10,000 
                    5. ெரா�க ெகா�	த�  ெசNத+                            7,000                                     
                   12. மணி�� சர�� வி@ற+                                   13,000 

                   30. வாடைக ெசU�திய+                                  7,000 
     13.    ேநர:யாக ேபேர;:ைன தாயா2�க��. 

             2015                                                                     `.`.`.`. 
            நவ    1. திB. க3த5 ெதாழி� ெதாட6கிய+                     55,000 
                    7. ெரா�க வி@பைன                                          11,000 
                    5. ெரா�க ெகா�	த�  ெசNத+                             7,000                                                                              
                    30. வாடைக ெசU�திய+                                      5,000 
 
       14. பி5வB� இன6கைள ஆ�சா� கண��, ெசா�+� கண��, ெபயரள�� கண�� என வைக�ப��+க.       
               1. 	த�    2. கழி� ெப@ற+    3. வி@பைன   4. க;:ட�      5. எ��=       6. வ6கி 
               7. ெகா�பட ேவ�:ய ச�பள�    8. லதா  9. விள�பர�   10. கவி வாடைக Vலக� 
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                                         ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- கண���பதிவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�                                 ேத�� எ� -- 2                            மதி�ெப�: 25                   

I. அைன�+ வினா�க,��� விைடயளி�க��.                            5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ4+க : 
1. பா�ப��த�ப;ட சிலைற ெரா�க ஏ� -------------- ேபா5ற+.  

       அ) ெரா�க ஏ�       ஆ) �றி�ேப�        இ) ேபெர� 
2. வா:�ைகயாள�களிடமிB3+ ெபற�ப;ட காேசாைல அவமதி�க� ப;டா�, அவBைடய கண�கி� --------- 

ெசNய�பப��.  
       அ) வர�         ஆ) ப@A         இ) ப@A ம@A� வர� 

3. ெரா�க ஏ;:5ப: இB�=, ஆர�ப நிைலயாக இB��� ெபா+, வ6கியி� ேநர:யாக ெசU�+பைவ -------  
       அ) ?;ட ேவ���      ஆ) கழி�க ேவ���       இ)  இர��� இ�ைல. 

4.  ேமலாளB��T ெசU�த�ப;ட ஊதிய� ப@A ைவ�க ேவ�:ய+   ------ 
       அ)  ேமலாள� கண�கி�    ஆ) அUவலக ெசல� கண�கி�      இ)  ஊதிய கண�கி�    

    5.   ஒB ெதாழிலி5  ெசா�+�களி5 மதி�=  `.`.`.`. 50,000   அத5 உ2ைமயாள25 	த�    `.`.`.`. 17,000  எனி�   

                      ெபாA�=ககளி5 மதி�= ------- 
                 அ)      `.`.`.`.   13 ,000                        ஆ) `.`.`.`.  23,000             இ)  `.`.`.`. 33,000 

     II. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                                      2	×	2 = 4 
6. நாேள�களி5 வைகக� யாைவ? 
7. பி5வB� பிைழகைள� திB�+க: 

 (அ) ெகா�	த� கண�கி� �ைறவான� ப@A. (ஆ) வி@பைன� கண�கி� �ைற வர� 
8. தனி�ப�தி ெரா�க ஏ;:5 மாதி2� ப:வ� தBக. 
 

 III. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                        2	×	3 = 6 
     9. கீK�காY� நடவ:�ைககைள த�3த +ைணேய�களி�  பதிக. 

                    2016 ஜூ5     1   ராமனிட� ெகா�	த� ெசNத+             `. `. `. `. 5,000 
                         7   ச6கB�� வி@பைன ெசNத+               `. `. `. `. 3,200 

20   �மாB�� சர�� வி@ற+                  `. `. `. `. 4,000 
     10. பி5 வB� கண��களி5 இB�=கைள எ4+க 
             (அ)  கடன R3ேதா�       (ஆ)   கடனாளிக�  இ) ெகா�	த� 
     11. பி5வBவன 	தலின�ைதT சா�3ததா, வBவாN இன�ைதT சா�3ததா என �றி�பி�க: 
          (அ) கா�=2ைம ெபற ெசல� ெசNத+   ஆ)  உ�\�� ?லி ெகா��த+    இ) விள�பரT ெசல� 
 

 IV. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                     2	×	5 = 10 
        12.   பா�ப��த�ப;ட சி�லைற ெரா�க ஏ;:� கீK�காY� நடவ:�ைககைள� பதிவி�க. 
                2010  ஜூ5                                                    `̀̀̀    
                                       1.   ைக ெரா�க�                                  240 
                              காசாள2டமிB3+ ெப@ற+                  760                                        
                         4.   அ]ச� தைலக� வா6கிய+                120 
                         5.   பயணT ெசல�க�                             100 
                         6.   சா�பா;�T ெசல�                             150 
                         10.   எ3திர� ப4+ பா��த+                       250 
                         15.   அUவலக� E�த� ெசNத+                  110 
                         17.   எ4+ெபாB� வா6கிய+                     175 
                         27.   ேதநR� வா6க ெசல� ெசNத+                150 
     13.  திB. 	�+ அவ�களி5 ஏ�களிலிB3+ எ��க�ப;ட இB�=கைள� ெகா�� 31. 12. 2016 ஆ�  நாைளய    
         இB�பாN� தயா2�க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1) 	த�      `.  38 ,000                                                                                                2. )            ச�பள�            `.  28,000                      3)                ெப@ற கழி�     `. 14,800                                    4)            வ6கி கட5     `.4,300 
5)    அளி�த த�,ப:     `.  7,100                            6)   வ6கி ெரா�க�      `. 12,000                                                                7)  ப@பலகடனR3ேதா�        `.  8,000                        

8)        அைறகல5     `.  7,000                                                                                    9)            பயணTெசல�க�      `.2,000                                        11110)            வாடைக                `. 9,000 

 

          14. �றி�ேப;:@��,  ேபேர;:@�� உ�ள ேவAப;:� ஏேதD� ஐ3திைன �றிபி�க.                                                                           
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                                         ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- கண���பதிவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�                                 ேத�� எ� -- 3                            மதி�ெப�: 25                   

I. அைன�+ வினா�க,��� விைடயளி�க��.                            5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ4+க : 

     1. கண�கிய� சம5பா� எதDட5 சா�3த+? 

        அ) ெசா�+க,ட5   ஆ) ெபாA�=க,ட5   இ) ெசா�+க�, ெபாA�=க� ம@A� 	த� ஆகியவ@Aட5 

     2. ஒB ெதாழிலி5 ெபாA�=களி5 மதி�=  `.`.`.`.3,500 அத5 உ2ைமயாள25 	த� `.`.`.`. 7,200 எனி�   

    ெசா�+�களி5 மதி�= -------- 

      அ) `.`.`.`. 10,200             ஆ) `.`.`.`. 10,500         இ) `.`.`.`. 10,700 

     3. ப@A ெமா�த	� வர� ெமா�த	� சமமாக இB3தா�, அ+ -------- 

      அ) ப@றிB�=           ஆ) வரவிB�=      இ) இB�= இ5ைம 

     4. ேபேர� ஒB -------------- 

      அ) ேதா@ற� பதி� ஏ�      ஆ) இAதி� பதி� ஏ�     இ) ெரா�க நடவ:�ைகக� ஏ� 

     5.  கட5 வி@பைன பதி� ெசNய�ப�வ+ ---------- 

         அ) வி@பைன ஏ�      ஆ) ெரா�க ஏ�    இ) 	ைறயான �றி�ேப� 

     II. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                                      2	×	2 = 4 
    6. வ6கி ச2க;�� ப;:யைல� தயா2�பவ� யா�? அத5 ேதைவகளி� ஒ5றிைன எ4+க. 

     7. சUைக நா;க� எ5றா� எ5ன?. 
     8. ஆக_; 4, 2017 –� ரேம` ேபா;ட 	த� `.`.`.`. 15,000 ; ராஜா ேபா;ட 	த� `.`.`.`.    7,2007,2007,2007,200. . . . �றி�ேப;��    
       பதி� தBக. 

    III. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                        2	×	3 = 6 
9. bவைக� கண��களி� ப@A ம@A� வர� இB�=களி� எவ@ைற உண��+கி5றன? 
10. கீKக�ட விவர6கைள� ெகா�� ெதாட�க� பதிவிைன� தBக. 
        இய3திர�  `.25,000  ; `.25,000  ; `.25,000  ; `.25,000  ; ெரா�க�  `.12,200  ;    `.12,200  ;    `.12,200  ;    `.12,200  ;    கடனR3ேதா�க� `. 42,000  ; `. 42,000  ; `. 42,000  ; `. 42,000  ; கடனாளிக� `. 18,000`. 18,000`. 18,000`. 18,000  
11.  வ6கி ச2�க;�� ப;:யைல� தயா� ெசNக : 

   1)  ெரா�க ஏ;:5 ப: இB�=   `.21,000   `.21,000   `.21,000   `.21,000           2)  2)  2)  2)  வ6கியி� ெசU�திc� வdலாகாத+ `.1,000`.1,000`.1,000`.1,000    

                        3) 3) 3) 3) வ6கி அளி�த வ;: `.500 `.500 `.500 `.500     

    

IV. அைன�+ வினா�க,�� விைடயளி�க��.                     2	×	5 = 10 
12. கீKக�ட நடவ:�ைககைள� ெகா�� திBமதி. கீதாவி5 தனி�ப�தி ெரா�க ஏ;:ைன தயா� ெசNக.   

              2013                                                  `.`.`.`. 
            மா�T  1.   ைகெரா�க�                           46,000 
                    3.   வ6கியி� ெசU�திய+              14,000 
                    5.   ப6காதாய� ெப@ற+                  7,000                                     
                   11.   காேசாைல ெப@ற+                    2,000 
                   15.   ?லி ெசU�திய+                        500 

13. பி5வB� நடவ:�ைககைள  உ2ய +ைண ஏ�களி� பதி� ெசNக ; 
             2013                                                                `.`.`.`. 
            ஏ�ர�  1       ரேம`]�� சர�� வி@ற+                    15,000 
                     5       �மாB�� சர�� வி@ற+                     12,200 
                     8       ச6கB��T சர�� வி@ற+                     3000 
                     10       �மா� திB�பிய சர��                         6,100 
                     15       ரேம` திB�பிய சர��                         2,000 
                     23       ச6க2டமிB3+  சர�� வா6கிய+           10,000  
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                                         ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- கண���பதிவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�                                 ேத�� எ� -- 4                            மதி�ெப�: 25                   

I. அைன�+ வினா�க,��� விைடயளி�க��.                            5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ4+க : 

     1. ெபாBைள உ@ப�தி ெசNய அ�ல+ ப�ட6க�, பணியிைன வி@பைன ெசNc� நிைல��  

   ெகா��வர   ஆ�� ெதாைக ----------- 
                      அ. ெசல�க�                 ஆ. வBவாN           இ.  ஆதாய� 

      2.  ெசா�+�களிலிB3+ ெபாA�=கைள கழி�த+ -------- 
           அ. எ��=          ஆ. 	த�       இ. வர� 

      3. தனி�த5ைம அDமானமான+ நிAவன�ைத இவ2டமிB3+ ேவAப��தி� கா;��. 
           அ. உ2ைமயாள�        ஆ. வ6கிய�        இ.  அரE 

      4. இர;ைட� த5ைம� கB�+�ப: ஒfெவாB வணிக நடவ:�ைகc� -------- 
           அ. b5A த5ைமகைள� ெகா���ள+  ஆ. ஒB த5ைமcைடய+  இ. இBத5ைமcைடய+   

      5. 	த� கண�� இட�ெபA� வைக ------- 
           அ. ஆ�சா� கண��       ஆ. ெசா�+� கண��       இ. இர��� இ�ைல 

     II. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                                      2	×	2 = 4 
     6. ேதைவெயன� கB+� இட�தி� ச2யான பதி�கைள� தBக.  

           அ) ெதாழிலி� 	த� இ;ட+.                                   ஆ) ெரா�க� ெகா�	த�                                                                                                                          

        	த� க/�     ப                             ெரா�க� க/�     ப                                                                                    
           ெரா�க� க/�                                 ெகா�	த� க/�  

7. கண�கிய� சம5பா;:5�பா;:� வி�ப;ட ெதாைகயிைன� க��பி:. 
         ெசா�+க�   =   	த�     +  ெபாA�=க� 

           (அ)     28,000         =     ?          +    13,000 
           (ஆ)       ?           =   7,000        +     4,000 

     8.  சா5AT ச;ீ� – சிA �றி�= வைரக. 

       III. எைவேயD� 2 வினா�க,�� விைடயளி�க��.                        2	×	3 = 6 
    9. பி5வB� விவர6கைள� ெகா�� இB�பாN� தயா2�க. 

         	த� `.`.`.`.    20,000  ;  20,000  ;  20,000  ;  20,000  ;  எ��= `.`.`.`.    5,000  ;  5,000  ;  5,000  ;  5,000  ;  ப@பல கடனR3ேதா� `.`.`.`.    2,500  ;  2,500  ;  2,500  ;  2,500  ;  எ3திர� `.`.`.`.    17,50017,50017,50017,500   

.    10. கீK�காY� விவர6கைள� ெகா�� 	5பணமீ;= 	ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏ;:ைன தயா� ெசNக. 

        2003                                                          `̀̀̀.... 
         ேம   1 ெரா�க� இB�=                             2,900 

            2  வாடைக                        450 
            3 அ]ச� தைலக� வா6கிய+              115 

5 ஆ;ேடா ெசல�               250 
11.  எதி�� பதி� எ5றா� எ5ன?. 

IV. அைன�+ வினா�க,�� விைடயளி�க��.                            2	×	5 = 10 
         12. கீK�காY� பிைழகைள� திB�+க.. 

i) ெகா�	த� ஏ�        `.`.`.`.1,000  1,000  1,000  1,000  அதிகமாக� ?;ட�ப;��ள+. 
ii) வி@பைன ஏ;:5 ெமா�த�     `.`.`.`.    750 750 750 750 அதிகமாக \�கி எ4த�ப;ட+. 
iii) காமினி�� வி@பைன ெசNத+     `.`.`.`.430 ,  430 ,  430 ,  430 ,  அவ� கண�கி�     `.`.`.`.    340 340 340 340 என எ��ெத4த�ப;ட+. 
iv) வி@பைன� திB�ப ஏ�     `.`.`.`.    800 800 800 800 �ைறவாக ?;ட�ப;ட+. 
v) ராஜனிட� கடனாக வா6கிய+     `.`.`.`.    5,500 , 5,500 , 5,500 , 5,500 , அவ� கண�கி� தவராக ப@A ைவ�க� ப;��ள+. 

         13. கீKகா�பைவ 	தலின�ைதT சா�3ததா அ�ல+ வBவாயின�ைதT சா�3ததா என��றிபி�க.           
1.  இய3திர�தி5 ஒB ப�திைய மா@றT ெச�வி;ட+ `.`.`.`.    600                                                                                                    600                                                                                                    600                                                                                                    600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

2. மி5க;டண� ெசU�திய+  `.`.`.`.    7,000      7,000      7,000      7,000      4 )            லா2�� டய� வா6கிய+  `.`.`.`.    39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       39,000                                                                                                                       

3. ேமலாள25 ஊதிய�  `.`.`.`.    60,000   60,000   60,000   60,000                                                                   5)        ஆராNTசி ம@A� வள�Tசி�காகT ெசல� ெசNத+ `.`.`.`.    2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     2,50,000                                                                                                                     
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