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Part A Multiple Choice Question 58 x 1 = 58

��ைமெபறா ப�ேவ�கைள ெபா�வாக பராமரித்� வ�வ�
(a) நி�மம் (b) அர� (c) ��ய அள�லான தனிஆள் வணிகம் (d) பன்னாட�் நி�வனங்கள்
நிைல அ�க்ைக ஒ�
(a) வ�மானம் மற்�ம் ெசல�கள் அ�க்ைக (b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் அ�க்ைக
(c) ெராக்க நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்� (d) கடன் நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்�
ெதாடக்க நிைல அ�க்ைக வழக்கமாக தயாரிக்கப்ப�வ�
(a) ெதாடக்க �தல் கண்ட�ய (b) இ�� �தல் கண்ட�ய (c) அவ்வாண்�ன் இலாபம் கண்ட�ய
(d) அவ்வாண்�ன் நடட்ம் கண்ட�ய
ெபா�ப்�கைளக் காட�்�ம் ���யாக உள்ள ெசாத்�கள்
(a) நடட்ம் (b) ெராக்கம் (c) �தல் (d) இலாபம்
�ழ்க்கண்ட ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் ெதாடரப்ான எந்த �வரம் ெமாத்தக் கடனீந்ேதார ்கணக்�ற்� மாற்றப்ப��ற�?
(a) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்ன் ெதாடக்க இ�ப்� (b) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்ன் இ�� இ�ப்�
(c) அவ்வாண்�ல் ஏற்கப்படட் ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் (d) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்க்� ெராக்கம் ெச�த்�ய�
கடன் �ற்பைனத் ெதாைக கணக்�ட தயாரிக்கப்ப�வ�
(a) ெமாத்தக் கடனாளிகள் கணக்� (b) ெமாத்தக் கடனீந்ேதார ்கணக்� (c) ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் கணக்�
(d) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் கணக்�
��ைம ெபறா ப�ேவ�கள் ெதாடரப்ான �ழ்க்கண்ட எந்த வாக்�யம் சரியான� அல்ல?
(a) இ� நடவ�க்ைககைள ப�� ெசய்�ம் அ��யல் தன்ைமயற்ற �ைற
(b) ெராக்கம் மற்�ம் ஆள்சார ்கணக்�க�க்� மட�்ம் ஏ�கள் பராமரிக்கப்ப��ற�.

(c) இ� அைனத்� வைகயான அைமப்�க�க்�ம் ெபா�ந்�ம் (d) வரி அ�காரிகள் ஏற்�க் ெகாள்வ�ல்ைல
உரிைமயாளரின் ெசாத்�கள் �. 85,000 மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �. 21,000 எனில் அவ�ைடய �தல்ெதாைக
(a) �. 85,000 (b) �. 1,06,000 (c) �. 21,000 (d) �. 64,000

ெதாடக்க �தல் �. 10,000, அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள் �. 6,000, அவ்வாண்�ன் இலாபம் �. 2,000 மற்�ம் ெகாண்�வந்த ��தல்
�தல் �. 3,000 எனில் இ�� �தல் காண�ம்.
(a) �. 9,000 (b) �. 11,000 (c) �. 21,000 (d) �. 3,000

கடனாளிகள் ெதாடக்க இ�ப்�: �. 30,000, ெபற்ற ெராக்கம்: �. 1,00,000, கடன் �ற்பைன: �. 90,000; கடனாளிகள் இ��
இ�ப்�:?
(a) �. 30,000 (b) �. 1,30,000 (c) �. 40,000 (d) �. 20,000
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்� ஒ�
(a) ெபயரள� கணக்� (b) ெசாத்� கணக்� (c) ஆள்சார ்கணக்� (d) �ர�நி�த்�வ ஆள்சார ்கணக்�
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ல் ப�� ெசய்யப்ப�ம் ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள்
(a) வ�வா�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய� (b) �த�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய�
(c) வ�வா�னம் மற்�ம் �த�னத் தன்ைம உைடய� (d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ன் இ�ப்� காட�்வ�
(a) அந்த ஆண்�ல் ஏற்படட் நடட்ம் (b) அந்த ஆண்�ன் ெசல�கைளக் காட�்�ம் ���யான வ�மானம்
(c) அந்த ஆண்�ன் ெமாத்த ெராக்கச ்ெச�த்தல்கள் (d) அந்நாைளய ெராக்க மற்�ம் வங்� இ�ப்�
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� ஒ�
(a) ெபயரள�க் கணக்� (b) ெசாத்� கணக்� (c) ஆள்சார ்கணக்� (d) �ர�நி�த்�வ ஆள்சார ்கணக்�
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� தயாரிக்கப்ப�வதன் �லம் கண்ட�யப்ப�வ�.
(a) இலாபம் அல்ல� நடட்ம்  (b) ெராக்கம் மற்�ம் வங்� இ�ப்� (c) உபரி அல்ல� பற்றாக்�ைற (d) நி�நிைல 

�ன்வ�வனவற்�ல் எ� வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்�ல் ப�யப்ப�வ�ல்ைல?
(a) பைழய ெசய்�த்தாள்கள் �ற்ற� (b) ெசாத்� �ற்பைன �தான நடட்ம்  (c) ெசயலாள�க்� வழங்�ய ம�ப்��யம்
(d) அைறகலன் �ற்ற ெதாைக
நடப்பாண்�ல் ெபறேவண்�ய சந்தா இன்�ம் ெபறாத�
(a) ஒ� ெசாத்� (b) ஒ� ெபா�ப்� (c) ஒ� ெசல�  (d) த�ரக்்கப்பட ேவண்�ய ஒன்� 

உ�ல்ெகாைட ஒ�
(a) வ�வா�னச ்ெசல� (b) �த�னச ்ெசல� (c) வ�வா�ன வர� (d) �த�ன வர�
ஒ� ��ப்�டட் ேநாக்கத்�ற்காக ெபற்ற நன்ெகாைட
(a) வ�வா�ன வர� (b) �த�ன வர� (c) வ�வா�னச ்ெசல� (d) �த�னச ்ெசல�
ஒ� மன்றத்�ல் உள்ள 500 உ�ப்�னரக்ள், ஆண்� சந்தாவாக �.100 ெச�த்��ன்றனர.்நடப்பாண்�ல் ���ள்ள சந்தா
இன்ன�ம் ெபறப்படாத� �. 200; �ன்�ட�்ப் ெபற்ற சந்தா �.300. வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்�ல் காடட்ப்படட்ப்பட
ேவண்�ய சந்தா ெதாைக�ைனக் கண்ட�ய�ம்.
(a) � 50,000 (b) � 50,200 (c) � 49,000 (d) � 49,800

�டட்ாண்ைம ஒப்பாவணம் இல்லாத நிைல�ல் நி�வனத்�ன் இலாபம் �டட்ாளிக�க்�ைடேய ப�ரந்்தளிக்கப்ப�வ�
(a) சமமான ��தத்�ல் (b) �தல் ��தத்�ல் (c) இரண்�ம் (அ) மற்�ம் (ஆ) (d) ேமற்��ய எ���ல்ைல
�டட்ாளிக�க்�ைடேய �டட்ாண்ைம ஒப்பந்தம் இல்லாதேபா� �தல் �� வட�்

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

Pa
da

sa
la

i.N
et

Pa
da

sa
la

i.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


9/3/22, 8:44 PM Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/188191/0e3ad49aa4bc428aa9c2350aa8093f87 2/3

(a) வழங்கப்ப�வ�ல்ைல (b) வங்� �தத்�ல் வழங்கப்ப�ம் (c) ஆண்�க்� 5 % வழங்கப்ப�ம்
(d) ஆண்�க்� 6% வழங்கப்ப�ம்
�டட்ாளிகளிட��ந்� நி�வனம் கடன்கள் ெபற்��ந்தால், அக்கடன்க�க்� இந்�ய �டட்ாண்ைமச ்சடட்ம், 1932 –ன் ப�
வழங்கப்ப�ம் வட�் �தம்
(a) ஆண்�க்� 8% (b) ஆண்�க்� 12% (c) ஆண்�க்� 5% (d) ஆண்�க்� 6%

�ன்வ�வனவற்�ல் எ� இலாபநடட்ப் ப�ர�் கணக்�ல் காடட்ப்ப�ம்?
(a) அ�வலகச ்ெசல�கள் (b) பணியாளர ்ஊ�யம் (c) �டட்ாளி�ன் ஊ�யம் (d) வங்�க்கடன் �தான வட�்
�டட்ாண்ைம நி�வனத்�ல், நிைல�தல் �ைற �ன்பற்றப்ப�ம்ேபா�, �ன்வ�வனவற்�ள் எ� �தல் கணக்�ல் காடட்ப்ப�ம்?
(a) ��தல் �தல் ெகாண்�வந்த� (b) �தல் �� வட�் (c) எ�ப்�கள் �� வட�் (d) இலாபப் ப�ர�்
ஒ� �டட்ாளி ஒவ்ெவா� மாத ந���ம் ஒ� ��ப்�டட் ெதாைகைய வழக்கமாக எ�த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, அந்த எ�ப்�கள் ��
கணக்�டப்ப�ம் வட�்க்�ரிய மாதங்கள் சராசரியாக
(a) 5.5 மாதங்கள் (b) 6 மாதங்கள் (c) 12 மாதங்கள் (d) 6.5 மாதங்கள்
�ன்வ�வனவற்�ல் எ� சரியற்ற இைண?
(a) எ�ப்�கள் �� வட�் – �தல் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(b) �தல் �� வட�் – �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(c) கடன்�� வட�் – �தல் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(d) இலாபப் ப�ர�் – �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
�டட்ாண்ைம ஒப்பந்தம் இல்லாதேபா� �டட்ாளிகள் ெபறத் த���ைடய�
(a) சம்பளம் (b) க�� (c) கடன் �� வட�் (d) �தல் �� வட�்
ெபா�ந்தாத ஒன்ைறத் ேதரந்்ெத�க்க�ம்.
(a) �டட்ாளிகள் இலாபம் மற்�ம் நடட்த்ைத சமமாகப் ப�ரந்்� ெகாள்ள ேவண்�ம்
(b) �டட்ாளிகள் �தல் �� வட�் ஆண்�க்� 7% அ�ம�க்க ேவண்�ம்.

(c) �டட்ாளிக�க்� சம்பளம் அல்ல� ஊ�யம் அ�ம�க்கப்பட மாடட்ா�.

(d) �டட்ாளிகளிட��ந்� ெபற்ற கடன் �தான வட�் ஆண்�க்� 6% அ�ம�க்க ேவண்�ம்.

எ�ப்� �� வட�், �தல் �� வட�் மற்�ம் ஊ�யம் க�த்த�ன் உள்ள இலாபம் �.10,500. �தா என்ற �டட்ாளி க��க்�ப்�ன்
உள்ள நிகர இலாபத்�ல் 5% க�� ெபற உரியவரா�ன் க��த்ெதாைகைய கண்ட�ய�ம்.
(a) �.50 (b) �.150 (c) �.550 (d) �.500

�ன்வ�ம் வாக்�யங்களில் எ� சரியான�?
(a) நற்ெபயர ்ஒ� �லனாகாச ்ெசாத்� (b) நற்ெபயர ்ஒ� நடப்�ச ்ெசாத்� (c) நற்ெபயர ்ஒ� கற்பைனச ்ெசாத்�
(d) நற்ெபயரிைன வாங்க ��யா�
உயர ்இலாபம் �ன்வ�ம் இரண்�ற்�ம் இைடேயயான ேவ�பாடா�ம்
(a) பயன்ப�த்தப்படட் �தல் மற்�ம் சராசரி இலாபம் (b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள்
(c) சராசரி இலாபம் மற்�ம் சாதாரண இலாபம் (d) நடப்� ஆண்�ன் இலாபம் மற்�ம் சராசரி இலாபம்
ஒேர வைக நி�வனங்களின் சராசரி இலாப��தமாக க�தப்ப�வ�
(a) சராசரி இலாபம் (b) சாதாரண இலாப ��தம் (c) எ�ரே்நாக்�ம் இலாப ��தம் (d) இைவகளில் ஏ��ல்ைல
�ழ் வ�வனவற்�ல் எ� சரியான�?
(a) உயர ்இலாபம் = ெமாத்த இலாபம் / ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(b) உயர ்இலாபம் = �ட�் இலாபம் / ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(c) உயர ்இலாபம் = சராசரி இலாபம் – சாதாரண இலாபம் (d) உயர ்இலாபம் = சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�கள்
சரியற்ற இைண�ைன அைடயாளம் காண�ம்
(a) சராசரி இலாப�ைற�ல் நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(b) உயர ்இலாப �ைற�ல் நற்ெபயர ்= உயர ்இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(c) ஆண்�த்ெதாைக �ைற�ல் நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ஆண்�த்ெதாைக காரணி�ன் தற்ேபாைதய ம�ப்�
(d) �ட�் சராசரி இலாப �ைற�ல் நற்ெபயர ்= �ட�் சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
சராசரி இலாபம் �.25,000 மற்�ம் சாதாரண இலாபம் �.15,000 ஆக இ�க்�ம் ேபா�, உயர ்இலாபம்
(a) �.25,000 (b) �.5,000 (c) �.10,000 (d) �.15,000

2017- ல் கணக்ேகட�்ன்ப� இலாபம் �.35,000; இலாபத்�ல் ேசரந்்�ள்ள ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் �.1,000 மற்�ம் 2017
ஆம் ஆண்�ல் ஏற்படட் அசாதாரண நடட்ம் �.2,000 எனில், சரிக்கடட்ப்படட் இலாபம்
(a) �.36,000 (b) �.35,000 (c) �.38,000 (d) �.34,000

ஒ� �யாபாரத்�ன் ெமாத்த �லதன ம�ப்� �.1,00,000; ெசாத்�கள் �.1,50,000 மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �.80,000. �லதனமாக்க
�ைற�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்�
(a) �.40,000 (b) �.70,000 (c) �.1,00,000 (d) �.30,000

ம�ம��ட�்க் கணக்� ஒ�
(a) ெசாத்� க/� (b) ெபயரள� க/� (c) ஆள்சார ்க/� (d) ஆள்சாரா க/�
ம�ம�ப்�ட�்ல் ெசாத்�களின் ம�ப்� உயரவ்�
(a) ஆதாயம் (b) நடட்ம் (c) ெசல� (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கைள ம�ம�ப்�� ெசய்�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் இலாபம் அல்ல� நடட்ம் யா�ைடய �தல் கணக்�ற்�
மாற்றப்ப��ற�?
(a) பைழய �டட்ாளிகள் (b) ��ய �டட்ாளி (c) அைனத்� �டட்ாளிகள் (d) �யாகம் ெசய்த �டட்ாளிகள்
�டட்ாளி�ன் ��ய இலாபப்ப�ரை்வ �ட பைழய இலாபப் ப�ர�் அ�கமாக இ�ந்தால் அவ்ேவ�பா� அைழக்கப்ப�வ�
(a) �தல் ��தம் (b) �யாக ��தம் (c) ஆதாய ��தம் (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
�டட்ாளி ேசரப்்�ன்ேபா� நற்ெபயரான� ம�ப்�� ெசய்யப்பட�் யா�ைடய �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்.
(a) அைனத்� �டட்ாளிகள் (b) பைழய �டட்ாளிகள் (c) ��ய �டட்ாளி (d) �யாகம் ெசய்த �டட்ாளிகள்
�டட்ாளி ேசரப்்� ெதாடரப்ாக �ன்வ�ம் �ற்�களில் எ� உண்ைமயானதல்ல?
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"Nothing is impossible. The word itself says 'I'm possible!'"

*****************************************

(a) ெபா�வாக �டட்ாளிகளின் பரஸ்பர உரிைமகள் மா�ம்
(b) �ந்ைதய ஆண்�களின் இலாபம் மற்�ம் நடட்ங்கள் பைழய �டட்ாளிக�க்� ப�ரந்்தளிக்கப்பட ேவண்�ம்
(c) �டட்ாண்ைம நி�வனமான� ��ய ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் ம� கடட்ைமக்கப்ப�ம்
(d) ஏற்கனேவ உள்ள ஒப்பந்தமான� ���க்� ெகாண்� வரப்படா�
பட�்யல் I ஐ மற்�ம் பட�்யல் II உடன் ஒப்�� ெசய்� சரியான �ைடைய �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள சரியான ���டை்ட
பயன்ப�த்� ெதரி� ெசய்ய�ம்.
பட�்யல் I பட�்யல் II
(i) �யாக ��தம் 1. �த�ட�் மா�ப�ம் நி�
(ii) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம்2. ப�ரந்்�தரா இல
(iii) ம�ம�ப்�ட�் கணக்� 3. நற்ெபயர்
(iv) �தல் கணக்� 4. ப��றா ெபா�ப்�
(a)
(i) (ii) (iii) (iv)
1 2 3 4

(b)
(i) (ii) (iii) (iv)
3 2 4 1

(c)
(i) (ii) (iii) (iv)
4 3 2 1

(d)
(i) (ii) (iii) (iv)
3 1 4 2

ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதரந்்ெத�க்க�ம்
(a) ம�ம�ப்�ட�் இலாபம் (b) ப�ரந்்தளிக்கப்படாத இலாபம் (c) ��ய �டட்ாளி ெகாண்� வந்த நற்ெபயர்
(d) �த�ட�் மா�ப�ம் நி�
ேஜம்ஸ் மற்�ம் கமல் இலாப நடட்ங்கைள 5:3 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.் அவரக்ள் �னில் என்பவைர 1/5 இலாப
பங்�ற்� �டட்ாளியாக ேசரத்்�க் ெகாண்டனர.் �யாக ��தத்ைத கணக்�ட�ம்.
(a) 1:3 (b) 3:1 (c) 5:3 (d) 3:5

பாலா� மற்�ம் கமேலஷ் �டட்ாளிகள். இலாப நடட்ங்கைள 2:1 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்�ெகாண்டனர.் அவரக்ள் ேயாேகஷ்
என்பவைர �டட்ாண்ைம�ல் ேசரத்்�க் ெகாண்டனர.் பாலா�, கமேலஷ் மற்�ம் ேயாேக�ன் ��ய இலாப் ப�ர�் ��தம் 3:1:1.
பாலா� மற்�ம் கமேல�ன் �யாக ��தத்ைதக் கணக்�ட�ம்.
(a) 1:3 (b) 3:1 (c) 2:1 (d) 1:2

�டட்ாளி ஒ�வர ்ஜ�ன் 30 அன்� �டட்ாண்ைம நி�வனத்���ந்� �ல��றார.் அவர ்�டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் அைனத்�
ெசயல்க�க்�ம் ெபா�ப்பாவ�
(a) நடப்� கணக்காண்�ன் இ�� வைரக்�ம் (b) �ந்ைதய கணக்காண்�ன் இ�� வைரக்�ம்
(c) �டட்ாளி �ல�ம் நாள் வைரக்�ம் (d) �டட்ாளி�ன் கணக்ைகத் �ர�் ெசய்�ம் வைரக்�ம்
�டட்ாண்ைம நி�வனத்���ந்� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா� ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கள் �டட்ாளிக�க்� இந்த
அ�ப்பைட�ல் ப�ரப்ப��ற�
(a) ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம் (b) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம் (c) ஆதாய ��தம் (d) �யாக ��தம்
�டட்ாளி �லக�ன் ெபா�க்காப்� மாற்றப்ப�வ�
(a) அைனத்� �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�ற்� (b) ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்�ற்�
(c) ெதாட�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�ற்� (d) நிைன�க் ��ப்� ம�ம�ப்�ட�் கணக்�ற்�
ம�ம�ப்�ட�்ன்ேபா�, ெபா�ப்�களின் அ�கரிப்� த�வ�
(a) ஆதாயம் (b) நடட்ம் (c) இலாபம் (d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல
ஒ� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா�, ஆதாய ��தத்�ன் நிரண்யம் எதற்� ேதைவப்ப��ற�?
(a) ம�ம�ப்�ட�் இலாபம் அல்ல� நடட்ம் மாற்றப்ப�வதற்�
(b) ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கைள ப�ரந்்தளிப்பதற்� (c) நற்ெபயைர சரிக்கட�்வதற்� 

(d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல 

�ல�ம் �டட்ாளிக்�ரிய �ர�்த்ெதாைக உடன�யாக ெச�த்தாதேபா�, அ� மாற்றப்ப�ம் கணக்�
(a) வங்� க/� (b) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் �தல் க/� (c) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் கடன் க/�
(d) �ற �டட்ாளிகளின் �தல் க/�
ஒ� �டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் �டட்ாளியாக இ�ந்த ‘A’ என்பவர ்2019, மாரச் ்31 அன்� இறந்� �டட்ார.் அவ�க்� ெச�த்த
ேவண்�ய இ��த்ெதாைக �.25,000 உடன�யாகச ்ெச�த்தப்பட�ல்ைல. அ� மாற்றப்பட ேவண்�ய கணக்�
(a) A-ன் �தல் கணக்� (b) A-ன் கடன் கணக்� (c) A –ன் நிைறேவற்றாளர ்கணக்�
(d) A –ன் நிைறேவற்றாளரக்டன் கணக்�
A, B மற்�ம் C என்ற �டட்ாளிகள் 2:2:1 என்ற ��தத்�ல் இலாப நடட்த்ைத ப�ரந்்� வந்தனர.் B-ன் �லக�ன்ேபா�
நி�வனத்�ன் நற்ெபயர ்�.30,000 என ம�ப்�டப்படட்�. �டட்ாளி B-க்� ஈ� ெசய்வதற்� A மற்�ம் C �ன் பங்களிப்ைபக்
கண்ட�ய�ம்
(a) �.20,000 மற்�ம் �.10,000 (b) �. 8,000 மற்�ம் �.4,000 (c) �.10,000 மற்�ம் �.20,000

(d) �.15,000 மற்�ம் �.15,000

A, B மற்�ம் C என்ற �டட்ாளிகள் 4:2:3 என்ற ��தத்�ல் இலாப நடட்த்ைத ப�ரந்்� வந்தனர.் தற்ேபா� C �ல��றார.் A மற்�ம்
B �ன் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம்.
(a) 4:3 (b) 3:4 (c) 2:1 (d) 1:2

X, Y மற்�ம் Z என்ற �டட்ாளிகள் இலாப நடட்ங்கைள சமமாகப் ப�ரந்்� வந்தனர.் 2019, ஏப்ரல் 1 அன்� X இறந்� �டட்ார.் 2018
இல் இலாபம் �.36,000 என்ற அ�ப்பைட�ல் 2019 ஆம் ஆண்�க்�ரிய இலாபத்�ல் X ன் பங்�ைனக் கண்ட�ய�ம்.
(a) �. 1,000 (b) �. 3,000 (c) �.12,000 (d) �.36,000
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12th Standard

கணக்�ப்ப��யல்
Prepared by M.MuthuSelvam Cell No: 9842104826

MLWA HSS Madurai (Run by Jain Educational & Empowerment Trust)
+2 Acc One word Test L 1 - L 6 BBQ Date : 03-Sep-22

Reg.No. :                 

Time : 00:45:00 Hrs

Total Marks : 58

Part A Multiple Choice Question 58 x 1 = 58

��ைமெபறா ப�ேவ�கைள ெபா�வாக பராமரித்� வ�வ�
(a) நி�மம்  (b) அர�  (c) ��ய அள�லான தனிஆள் வணிகம்  (d) பன்னாட�் நி�வனங்கள்
நிைல அ�க்ைக ஒ�
(a) வ�மானம் மற்�ம் ெசல�கள் அ�க்ைக  (b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள் அ�க்ைக
(c) ெராக்க நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்�  (d) கடன் நடவ�க்ைககளின் ெதா�ப்�
ெதாடக்க நிைல அ�க்ைக வழக்கமாக தயாரிக்கப்ப�வ�
(a) ெதாடக்க �தல் கண்ட�ய  (b) இ�� �தல் கண்ட�ய  (c) அவ்வாண்�ன் இலாபம் கண்ட�ய
(d) அவ்வாண்�ன் நடட்ம் கண்ட�ய
ெபா�ப்�கைளக் காட�்�ம் ���யாக உள்ள ெசாத்�கள்
(a) நடட்ம்  (b) ெராக்கம்  (c) �தல்  (d) இலாபம்
�ழ்க்கண்ட ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் ெதாடரப்ான எந்த �வரம் ெமாத்தக் கடனீந்ேதார ்கணக்�ற்� மாற்றப்ப��ற�?
(a) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்ன் ெதாடக்க இ�ப்�  (b) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்ன் இ�� இ�ப்�
(c) அவ்வாண்�ல் ஏற்கப்பட்ட ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட்�
(d) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�்க்� ெராக்கம் ெச�த்�ய�
கடன் �ற்பைனத் ெதாைக கணக்�ட தயாரிக்கப்ப�வ�
(a) ெமாத்தக் கடனாளிகள் கணக்�  (b) ெமாத்தக் கடனீந்ேதார ்கணக்�
(c) ெப�தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் கணக்�  (d) ெச�த்தற்�ரிய மாற்�ச�்ட�் கணக்�
��ைம ெபறா ப�ேவ�கள் ெதாடரப்ான �ழ்க்கண்ட எந்த வாக்�யம் சரியான� அல்ல?
(a) இ� நடவ�க்ைககைள ப�� ெசய்�ம் அ��யல் தன்ைமயற்ற �ைற
(b) ெராக்கம் மற்�ம் ஆள்சார ்கணக்�க�க்� மட�்ம் ஏ�கள் பராமரிக்கப்ப��ற�.
(c) இ� அைனத்� வைகயான அைமப்�க�க்�ம் ெபா�ந்�ம்  (d) வரி அ�காரிகள் ஏற்�க் ெகாள்வ�ல்ைல
உரிைமயாளரின் ெசாத்�கள் �. 85,000 மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �. 21,000 எனில் அவ�ைடய �தல்ெதாைக
(a) �. 85,000  (b) �. 1,06,000  (c) �. 21,000  (d) �. 64,000
ெதாடக்க �தல் �. 10,000, அவ்வாண்�ன் எ�ப்�கள் �. 6,000, அவ்வாண்�ன் இலாபம் �. 2,000 மற்�ம் ெகாண்�வந்த
��தல் �தல் �. 3,000 எனில் இ�� �தல் காண�ம்.
(a) �. 9,000  (b) �. 11,000  (c) �. 21,000  (d) �. 3,000
கடனாளிகள் ெதாடக்க இ�ப்�: �. 30,000, ெபற்ற ெராக்கம்: �. 1,00,000, கடன் �ற்பைன: �. 90,000; கடனாளிகள் இ��
இ�ப்�:?
(a) �. 30,000  (b) �. 1,30,000  (c) �. 40,000  (d) �. 20,000
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்� ஒ�
(a) ெபயரள� கணக்�  (b) ெசாத்� கணக்�  (c) ஆள்சார ்கணக்�  (d) �ர�நி�த்�வ ஆள்சார ்கணக்�
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ல் ப�� ெசய்யப்ப�ம் ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள்
(a) வ�வா�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய�  (b) �த�னத் தன்ைம மட�்ம் உைடய�
(c) வ�வா�னம் மற்�ம் �த�னத் தன்ைம உைடய�  (d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல
ெப�தல்கள் மற்�ம் ெச�த்தல்கள் கணக்�ன் இ�ப்� காட�்வ�
(a) அந்த ஆண்�ல் ஏற்படட் நடட்ம்  (b) அந்த ஆண்�ன் ெசல�கைளக் காட�்�ம் ���யான வ�மானம்
(c) அந்த ஆண்�ன் ெமாத்த ெராக்கச ்ெச�த்தல்கள்  (d) அந்நாைளய ெராக்க மற்�ம் வங்� இ�ப்�
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� ஒ�
(a) ெபயரள�க் கணக்�  (b) ெசாத்� கணக்�  (c) ஆள்சார ்கணக்�  (d) �ர�நி�த்�வ ஆள்சார ்கணக்�
வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்� தயாரிக்கப்ப�வதன் �லம் கண்ட�யப்ப�வ�.
(a) இலாபம் அல்ல� நடட்ம்   (b) ெராக்கம் மற்�ம் வங்� இ�ப்�  (c) உபரி அல்ல� பற்றாக்�ைற
(d) நி�நிைல 
�ன்வ�வனவற்�ல் எ� வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்�ல் ப�யப்ப�வ�ல்ைல?
(a) பைழய ெசய்�த்தாள்கள் �ற்ற�  (b) ெசாத்� �ற்பைன �தான நடட்ம் 
(c) ெசயலாள�க்� வழங்�ய ம�ப்��யம்  (d) அைறகலன் �ற்ற ெதாைக
நடப்பாண்�ல் ெபறேவண்�ய சந்தா இன்�ம் ெபறாத�
(a) ஒ� ெசாத்�  (b) ஒ� ெபா�ப்�  (c) ஒ� ெசல�   (d) த�ரக்்கப்பட ேவண்�ய ஒன்� 
உ�ல்ெகாைட ஒ�
(a) வ�வா�னச ்ெசல�  (b) �த�னச ்ெசல�  (c) வ�வா�ன வர�  (d) �த�ன வர�
ஒ� ��ப்�டட் ேநாக்கத்�ற்காக ெபற்ற நன்ெகாைட
(a) வ�வா�ன வர�  (b) �த�ன வர�  (c) வ�வா�னச ்ெசல�  (d) �த�னச ்ெசல�
ஒ� மன்றத்�ல் உள்ள 500 உ�ப்�னரக்ள், ஆண்� சந்தாவாக �.100 ெச�த்��ன்றனர.்நடப்பாண்�ல் ���ள்ள சந்தா
இன்ன�ம் ெபறப்படாத� �. 200; �ன்�ட�்ப் ெபற்ற சந்தா �.300. வ�வாய் மற்�ம் ெசல�னக் கணக்�ல் காடட்ப்படட்ப்பட
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ேவண்�ய சந்தா ெதாைக�ைனக் கண்ட�ய�ம்.
(a) � 50,000  (b) � 50,200  (c) � 49,000  (d) � 49,800
�டட்ாண்ைம ஒப்பாவணம் இல்லாத நிைல�ல் நி�வனத்�ன் இலாபம் �டட்ாளிக�க்�ைடேய ப�ரந்்தளிக்கப்ப�வ�
(a) சமமான ��தத்�ல்  (b) �தல் ��தத்�ல்  (c) இரண்�ம் (அ) மற்�ம் (ஆ)  (d) ேமற்��ய எ���ல்ைல
�டட்ாளிக�க்�ைடேய �டட்ாண்ைம ஒப்பந்தம் இல்லாதேபா� �தல் �� வட�்
(a) வழங்கப்ப�வ�ல்ைல  (b) வங்� �தத்�ல் வழங்கப்ப�ம்  (c) ஆண்�க்� 5 % வழங்கப்ப�ம்
(d) ஆண்�க்� 6% வழங்கப்ப�ம்
�டட்ாளிகளிட��ந்� நி�வனம் கடன்கள் ெபற்��ந்தால், அக்கடன்க�க்� இந்�ய �டட்ாண்ைமச ்சடட்ம், 1932 –ன் ப�
வழங்கப்ப�ம் வட�் �தம்
(a) ஆண்�க்� 8%  (b) ஆண்�க்� 12%  (c) ஆண்�க்� 5%  (d) ஆண்�க்� 6%
�ன்வ�வனவற்�ல் எ� இலாபநடட்ப் ப�ர�் கணக்�ல் காடட்ப்ப�ம்?
(a) அ�வலகச ்ெசல�கள்  (b) பணியாளர ்ஊ�யம்  (c) �ட்டாளி�ன் ஊ�யம்
(d) வங்�க்கடன் �தான வட�்
�டட்ாண்ைம நி�வனத்�ல், நிைல�தல் �ைற �ன்பற்றப்ப�ம்ேபா�, �ன்வ�வனவற்�ள் எ� �தல் கணக்�ல்
காடட்ப்ப�ம்?
(a) ��தல் �தல் ெகாண்�வந்த�  (b) �தல் �� வட�்  (c) எ�ப்�கள் �� வட�்  (d) இலாபப் ப�ர�்
ஒ� �டட்ாளி ஒவ்ெவா� மாத ந���ம் ஒ� ��ப்�டட் ெதாைகைய வழக்கமாக எ�த்�க் ெகாள்�ம்ேபா�, அந்த எ�ப்�கள்
�� கணக்�டப்ப�ம் வட�்க்�ரிய மாதங்கள் சராசரியாக
(a) 5.5 மாதங்கள்  (b) 6 மாதங்கள்  (c) 12 மாதங்கள்  (d) 6.5 மாதங்கள்
�ன்வ�வனவற்�ல் எ� சரியற்ற இைண?
(a) எ�ப்�கள் �� வட�் – �தல் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(b) �தல் �� வட�் – �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(c) கடன்�� வட்� – �தல் கணக்�ல் பற்� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
(d) இலாபப் ப�ர�் – �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்
�டட்ாண்ைம ஒப்பந்தம் இல்லாதேபா� �டட்ாளிகள் ெபறத் த���ைடய�
(a) சம்பளம்  (b) க��  (c) கடன் �� வட்�  (d) �தல் �� வட�்
ெபா�ந்தாத ஒன்ைறத் ேதரந்்ெத�க்க�ம்.
(a) �டட்ாளிகள் இலாபம் மற்�ம் நடட்த்ைத சமமாகப் ப�ரந்்� ெகாள்ள ேவண்�ம்
(b) �ட்டாளிகள் �தல் �� வட்� ஆண்�க்� 7% அ�ம�க்க ேவண்�ம்.
(c) �டட்ாளிக�க்� சம்பளம் அல்ல� ஊ�யம் அ�ம�க்கப்பட மாடட்ா�.
(d) �டட்ாளிகளிட��ந்� ெபற்ற கடன் �தான வட�் ஆண்�க்� 6% அ�ம�க்க ேவண்�ம்.
எ�ப்� �� வட�், �தல் �� வட�் மற்�ம் ஊ�யம் க�த்த�ன் உள்ள இலாபம் �.10,500. �தா என்ற �டட்ாளி க��க்�ப்�ன்
உள்ள நிகர இலாபத்�ல் 5% க�� ெபற உரியவரா�ன் க��த்ெதாைகைய கண்ட�ய�ம்.
(a) �.50  (b) �.150  (c) �.550  (d) �.500
�ன்வ�ம் வாக்�யங்களில் எ� சரியான�?
(a) நற்ெபயர் ஒ� �லனாகாச ்ெசாத்�  (b) நற்ெபயர ்ஒ� நடப்�ச ்ெசாத்�
(c) நற்ெபயர ்ஒ� கற்பைனச ்ெசாத்�  (d) நற்ெபயரிைன வாங்க ��யா�
உயர ்இலாபம் �ன்வ�ம் இரண்�ற்�ம் இைடேயயான ேவ�பாடா�ம்
(a) பயன்ப�த்தப்படட் �தல் மற்�ம் சராசரி இலாபம்  (b) ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கள்
(c) சராசரி இலாபம் மற்�ம் சாதாரண இலாபம்  (d) நடப்� ஆண்�ன் இலாபம் மற்�ம் சராசரி இலாபம்
ஒேர வைக நி�வனங்களின் சராசரி இலாப��தமாக க�தப்ப�வ�
(a) சராசரி இலாபம்  (b) சாதாரண இலாப ��தம்  (c) எ�ரே்நாக்�ம் இலாப ��தம்
(d) இைவகளில் ஏ��ல்ைல
�ழ் வ�வனவற்�ல் எ� சரியான�?
(a) உயர ்இலாபம் = ெமாத்த இலாபம் / ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(b) உயர ்இலாபம் = �ட�் இலாபம் / ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(c) உயர் இலாபம் = சராசரி இலாபம் – சாதாரண இலாபம்
(d) உயர ்இலாபம் = சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�கள்
சரியற்ற இைண�ைன அைடயாளம் காண�ம்
(a) சராசரி இலாப�ைற�ல் நற்ெபயர ்= சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(b) உயர ்இலாப �ைற�ல் நற்ெபயர ்= உயர ்இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
(c) ஆண்�த்ெதாைக �ைற�ல் நற்ெபயர் = சராசரி இலாபம் x ஆண்�த்ெதாைக காரணி�ன் தற்ேபாைதய
ம�ப்�
(d) �ட�் சராசரி இலாப �ைற�ல் நற்ெபயர ்= �ட�் சராசரி இலாபம் x ெகாள்�தல் ஆண்�களின் எண்ணிக்ைக
சராசரி இலாபம் �.25,000 மற்�ம் சாதாரண இலாபம் �.15,000 ஆக இ�க்�ம் ேபா�, உயர ்இலாபம்
(a) �.25,000  (b) �.5,000  (c) �.10,000  (d) �.15,000
2017- ல் கணக்ேகட�்ன்ப� இலாபம் �.35,000; இலாபத்�ல் ேசரந்்�ள்ள ��ம்பத் ��ம்ப நிகழா வ�மானம் �.1,000 மற்�ம்
2017 ஆம் ஆண்�ல் ஏற்படட் அசாதாரண நடட்ம் �.2,000 எனில், சரிக்கடட்ப்படட் இலாபம்
(a) �.36,000  (b) �.35,000  (c) �.38,000  (d) �.34,000
ஒ� �யாபாரத்�ன் ெமாத்த �லதன ம�ப்� �.1,00,000; ெசாத்�கள் �.1,50,000 மற்�ம் ெபா�ப்�கள் �.80,000.
�லதனமாக்க �ைற�ல் நற்ெபயரின் ம�ப்�
(a) �.40,000  (b) �.70,000  (c) �.1,00,000  (d) �.30,000
ம�ம��ட�்க் கணக்� ஒ�
(a) ெசாத்� க/�  (b) ெபயரள� க/�  (c) ஆள்சார ்க/�  (d) ஆள்சாரா க/�
ம�ம�ப்�ட�்ல் ெசாத்�களின் ம�ப்� உயரவ்�
(a) ஆதாயம்  (b) நடட்ம்  (c) ெசல�  (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
ெசாத்�கள் மற்�ம் ெபா�ப்�கைள ம�ம�ப்�� ெசய்�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் இலாபம் அல்ல� நடட்ம் யா�ைடய �தல்
கணக்�ற்� மாற்றப்ப��ற�?
(a) பைழய �ட்டாளிகள்  (b) ��ய �டட்ாளி  (c) அைனத்� �டட்ாளிகள்  (d) �யாகம் ெசய்த �டட்ாளிகள்
�டட்ாளி�ன் ��ய இலாபப்ப�ரை்வ �ட பைழய இலாபப் ப�ர�் அ�கமாக இ�ந்தால் அவ்ேவ�பா� அைழக்கப்ப�வ�
(a) �தல் ��தம்  (b) �யாக ��தம்  (c) ஆதாய ��தம்  (d) இவற்�ள் எ���ல்ைல
�டட்ாளி ேசரப்்�ன்ேபா� நற்ெபயரான� ம�ப்�� ெசய்யப்பட�் யா�ைடய �தல் கணக்�ல் வர� ைவக்கப்பட ேவண்�ம்.
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(a) அைனத்� �டட்ாளிகள்  (b) பைழய �டட்ாளிகள்  (c) ��ய �டட்ாளி  (d) �யாகம் ெசய்த �ட்டாளிகள்
�டட்ாளி ேசரப்்� ெதாடரப்ாக �ன்வ�ம் �ற்�களில் எ� உண்ைமயானதல்ல?
(a) ெபா�வாக �டட்ாளிகளின் பரஸ்பர உரிைமகள் மா�ம்
(b) �ந்ைதய ஆண்�களின் இலாபம் மற்�ம் நடட்ங்கள் பைழய �டட்ாளிக�க்� ப�ரந்்தளிக்கப்பட ேவண்�ம்
(c) �டட்ாண்ைம நி�வனமான� ��ய ஒப்பந்தத்�ன் �ழ் ம� கடட்ைமக்கப்ப�ம்
(d) ஏற்கனேவ உள்ள ஒப்பந்தமான� ���க்� ெகாண்� வரப்படா�
பட�்யல் I ஐ மற்�ம் பட�்யல் II உடன் ஒப்�� ெசய்� சரியான �ைடைய �ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள சரியான ���டை்ட
பயன்ப�த்� ெதரி� ெசய்ய�ம்.
பட�்யல் I பட�்யல் II
(i) �யாக ��தம் 1. �த�ட�் மா�ப�ம் நி�
(ii) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம்2. ப�ரந்்�தரா இல
(iii) ம�ம�ப்�ட�் கணக்� 3. நற்ெபயர்
(iv) �தல் கணக்� 4. ப��றா ெபா�ப்�
(a)
(i) (ii) (iii) (iv)
1 2 3 4

 (b)
(i)(ii)(iii) (iv)
3 2 4 1

 (c)
(i) (ii) (iii) (iv)
4 3 2 1

 (d)
(i) (ii) (iii) (iv)
3 1 4 2

ெபா�ந்தாத ஒன்ைற ேதரந்்ெத�க்க�ம்
(a) ம�ம�ப்�ட�் இலாபம்  (b) ப�ரந்்தளிக்கப்படாத இலாபம்  (c) ��ய �ட்டாளி ெகாண்� வந்த நற்ெபயர்
(d) �த�ட�் மா�ப�ம் நி�
ேஜம்ஸ் மற்�ம் கமல் இலாப நடட்ங்கைள 5:3 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்� ெகாள்�ன்றனர.் அவரக்ள் �னில் என்பவைர 1/5
இலாப பங்�ற்� �டட்ாளியாக ேசரத்்�க் ெகாண்டனர.் �யாக ��தத்ைத கணக்�ட�ம்.
(a) 1:3  (b) 3:1  (c) 5:3  (d) 3:5
பாலா� மற்�ம் கமேலஷ் �டட்ாளிகள். இலாப நடட்ங்கைள 2:1 என்ற ��தத்�ல் ப�ரந்்�ெகாண்டனர.் அவரக்ள் ேயாேகஷ்
என்பவைர �டட்ாண்ைம�ல் ேசரத்்�க் ெகாண்டனர.் பாலா�, கமேலஷ் மற்�ம் ேயாேக�ன் ��ய இலாப் ப�ர�் ��தம்
3:1:1. பாலா� மற்�ம் கமேல�ன் �யாக ��தத்ைதக் கணக்�ட�ம்.
(a) 1:3  (b) 3:1  (c) 2:1  (d) 1:2
�டட்ாளி ஒ�வர ்ஜ�ன் 30 அன்� �டட்ாண்ைம நி�வனத்���ந்� �ல��றார.் அவர ்�டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன்
அைனத்� ெசயல்க�க்�ம் ெபா�ப்பாவ�
(a) நடப்� கணக்காண்�ன் இ�� வைரக்�ம்  (b) �ந்ைதய கணக்காண்�ன் இ�� வைரக்�ம்
(c) �ட்டாளி �ல�ம் நாள் வைரக்�ம்  (d) �டட்ாளி�ன் கணக்ைகத் �ர�் ெசய்�ம் வைரக்�ம்
�டட்ாண்ைம நி�வனத்���ந்� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா� ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கள் �டட்ாளிக�க்�
இந்த அ�ப்பைட�ல் ப�ரப்ப��ற�
(a) ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம்  (b) பைழய இலாபப் ப�ர�் ��தம்  (c) ஆதாய ��தம்
(d) �யாக ��தம்
�டட்ாளி �லக�ன் ெபா�க்காப்� மாற்றப்ப�வ�
(a) அைனத்� �ட்டாளிகளின் �தல் கணக்�ற்�  (b) ம�ம�ப்�ட�்க் கணக்�ற்�
(c) ெதாட�ம் �டட்ாளிகளின் �தல் கணக்�ற்�  (d) நிைன�க் ��ப்� ம�ம�ப்�ட�் கணக்�ற்�
ம�ம�ப்�ட�்ன்ேபா�, ெபா�ப்�களின் அ�கரிப்� த�வ�
(a) ஆதாயம்  (b) நட்டம்  (c) இலாபம்  (d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல
ஒ� �டட்ாளி �லக�ன்ேபா�, ஆதாய ��தத்�ன் நிரண்யம் எதற்� ேதைவப்ப��ற�?
(a) ம�ம�ப்�ட�் இலாபம் அல்ல� நடட்ம் மாற்றப்ப�வதற்�
(b) ப�ரந்்� தரா இலாபங்கள் மற்�ம் நடட்ங்கைள ப�ரந்்தளிப்பதற்�  (c) நற்ெபயைர சரிக்கட்�வதற்� 
(d) ேமற்கண்ட எ���ல்ைல 
�ல�ம் �டட்ாளிக்�ரிய �ர�்த்ெதாைக உடன�யாக ெச�த்தாதேபா�, அ� மாற்றப்ப�ம் கணக்�
(a) வங்� க/�  (b) �ல�ம் �டட்ாளி�ன் �தல் க/�  (c) �ல�ம் �ட்டாளி�ன் கடன் க/�
(d) �ற �டட்ாளிகளின் �தல் க/�
ஒ� �டட்ாண்ைம நி�வனத்�ன் �டட்ாளியாக இ�ந்த ‘A’ என்பவர ்2019, மாரச் ்31 அன்� இறந்� �டட்ார.் அவ�க்� ெச�த்த
ேவண்�ய இ��த்ெதாைக �.25,000 உடன�யாகச ்ெச�த்தப்பட�ல்ைல. அ� மாற்றப்பட ேவண்�ய கணக்�
(a) A-ன் �தல் கணக்�  (b) A-ன் கடன் கணக்�  (c) A –ன் நிைறேவற்றாளர ்கணக்�
(d) A –ன் நிைறேவற்றாளரக்டன் கணக்�
A, B மற்�ம் C என்ற �டட்ாளிகள் 2:2:1 என்ற ��தத்�ல் இலாப நடட்த்ைத ப�ரந்்� வந்தனர.் B-ன் �லக�ன்ேபா�
நி�வனத்�ன் நற்ெபயர ்�.30,000 என ம�ப்�டப்படட்�. �டட்ாளி B-க்� ஈ� ெசய்வதற்� A மற்�ம் C �ன் பங்களிப்ைபக்
கண்ட�ய�ம்
(a) �.20,000 மற்�ம் �.10,000  (b) �. 8,000 மற்�ம் �.4,000  (c) �.10,000 மற்�ம் �.20,000
(d) �.15,000 மற்�ம் �.15,000
A, B மற்�ம் C என்ற �டட்ாளிகள் 4:2:3 என்ற ��தத்�ல் இலாப நடட்த்ைத ப�ரந்்� வந்தனர.் தற்ேபா� C �ல��றார.் A
மற்�ம் B �ன் ��ய இலாபப் ப�ர�் ��தம்.
(a) 4:3  (b) 3:4  (c) 2:1  (d) 1:2
X, Y மற்�ம் Z என்ற �டட்ாளிகள் இலாப நடட்ங்கைள சமமாகப் ப�ரந்்� வந்தனர.் 2019, ஏப்ரல் 1 அன்� X இறந்� �டட்ார.்
2018 இல் இலாபம் �.36,000 என்ற அ�ப்பைட�ல் 2019 ஆம் ஆண்�க்�ரிய இலாபத்�ல் X ன் பங்�ைனக் கண்ட�ய�ம்.
(a) �. 1,000  (b) �. 3,000  (c) �.12,000  (d) �.36,000
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www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593
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