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Quarterly Examination – September 2022 

Class XI - Accountancy 

Tirunelveli District 

Prepared By 

Mrs. J Josephine Malliga M.Com., M.A., M.Ed., 

Accountancy Teacher, 

Tirunelveli. 

Part – I 

1. இ. இருப்பு நிலை குறிப்பு 

2. ஆ. பணியாளர ்

3. இ. வணிக தனி தன்லை கருத்து 

4. ஈ. இந்திய பட்டய கணக்காளர ்நிறுவனை் 

5. இ. பபாறுப்புகள் = ப ாத்துக்கள் + முதை் 

6. இ. ப ாத்துக்கள் 

7. ஈ. பிரதிநிதித்துவ ஆள் ார ்கணக்கு 

8. ஆ. குறிப்பபட்டு பக்க எண் 

9. இ. முதை் கணக்கு 

10. ஈ. அலனத்து கணக்குகளுை் 

11. இ. அனாைத்து கணக்கு 

12. இ. அலனத்து  ரக்குகளின் கடன் பகாள்முதை் 

13. இ. இடாப்பு 

14. இ. உரிய குறிப்பபடு 

15. ஈ. வங்கி பத்தி வரவு பக்கை் 

16. இ. ஒரு ப ாத்து 

17. அ. தபாை் ப ைவு ைற்றுை் பயண ப ைவுகள் 

18. இ. வங்கி அறிக்லக ைற்றுை் பராக்க ஏட்டின் வங்கி பத்தி 

19. இ. வங்கி புத்தகதத்ிை் வாடிக்லகயாளர ்கணக்கின் நகை் 

20. ஆ. வாடிக்லகயாளர ்கணக்கிை் பற்று ப ய்யுை் 
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Part – II 

21. கணக்கியலின் பணிகள்: 

 (i) அளவிடுதல்: வணிக நடவடிக்லககள் குறித்து முலறயான 

ஆவணங்கலள லவத்திருதத்ை், பதிவு ப ய்தை், எடுதப்தழுதுதை், கலடசியாக 

இறுதிக் கணக்குகலளத ் தயாரித்தை் ஆகியலவபய கணக்கியலின் 

முதன்லையான பணியாகுை். 

 (ii) முன்னறிதல்: வணிக நிறுவனங்களின் எதிரக்ாை ப யை் திறன் 

ைற்றுை் நிதிநிலை பற்றி கணக்கியலின் பை்பவறு கருவிகளின் மூைை் 

முன்கூட்டிபய அறிந்துபகாள்ள முடிகிறது. 

22. கணக்ககடுகள் பராமரிப்பு – வரரவிலக்கணம்: 

 பே.ஆர.் பபட்லிபாய் அவரக்ளின் கூற்றுப்படி “கணக்பகடுகள் 

பராைரிப்பு என்பது வணிக நடவடிக்லககலள ஏடுகளிை் பதிவு ப ய்யுை் ஒரு 

கலையாகுை்”. 

23. அ. ப ாந்த பயனுக்காக உரிலையாளர ்பராக்கை் எடுத்தது. 

ஆ. பராக்கத்திற்கு அலறகைன் வாங்கியது. 

24.  

நாள் விவரம் கப. 

ப. எ. 

பற்று 
(₹) 

வரவு 
(₹) 

 எடுப்பு க/கு                                                          ப  Xxx  

        பராக்க க/கு   xxx 

 (உரிலையாளர ் ஆயுள் மீது ப லுத்த படட் காப்பீடு 

முலனைை் ப ாந்த பயன்பாட்டிற்காக ப ய்த ப ைவாகுை்) 

   

 

25. பபபரடு என்பது ஆள் ார,் ப ாத்துகள், பபாறுப்புகள், ப ைவுகள் ைற்றுை் 

வருைானை் ஆகிய கணக்குகளிை் இடை்பபற்றுள்ள ைற்றுை் ஒரு குறிப்பிடட் 

காைத்திற்குரிய பதாடரப்ுலடய அலனத்து நடவடிக்லககலளயுை் ஒன்று 

திரட்டி அதன் இறுதி விலளலவக் காட்டக்கூடிய ஒரு பதாகுப்பு 

அறிக்லகயாகுை். 

26. இருப்பாய்வின் படிவம்: 
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27.  இருப்பாய்வு: 

வ.

எ. 

கணக்கின் பபயர ் கப. ப. எ. பற்று 

இருப்பு (₹) 

வரவு 

இருப்பு (₹) 

a பற்பை கடனாளிகள்  பற்று  

b பற்பை கடனீந்பதார ்   வரவு 
c வங்கி பைை்வலர பற்று   வரவு 
d தள்ளுபடி அளித்தது   பற்று  

 

28.  

  

29. பராக்க ஏட்டின் வரககள்: 

(i) தனிப்பத்தி பராக்க ஏடு அை்ைது  ாதாரண பராக்க ஏடு (பராக்கப்பத்தி 

ைட்டுை்)  

(ii) பராக்கை் ைற்றுை் தள்ளுபடி பத்திகளுலடய பராக்க ஏடு (இருபத்தி பராக்க 

ஏடு)  

(iii) பராக்கை், தள்ளுபடி ைற்றுை் வங்கிப் பத்திகளுலடய பராக்க ஏடு ( முப்பத்தி 

பராக்க ஏடு) 

தவிர, சிை்ைலற பராக்க ஏடுை் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

30.  1. காப்பீடு முலனைை்  

2. பதாலைபபசி கட்டணை் 

 

Part – III 

31. கணக்கியல் சுழலின் படிநிரலகள்: 

(i) நடவடிக்லககலள இனை் கண்டு குறிப்பபட்டிை் பதிவு ப ய்தை் 

(ii) எடுதப்தழுதுதை் ைற்றுை் இருப்புக் கட்டுதை் 

(iii) இருப்பாய்வு தயாரித்தை் 

(iv) வியாபாரக் கணக்கு தயாரிதத்ை் 

(v) இைாப நட்டக் கணக்கு தயாரிதத்ை் 

(vi) இருப்பு நிலைக்குறிப்பு தயாரிதத்ை் 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


J Josephine Malliga M.Com., M.A., M.Ed., - Tirunelveli 
 

32. கணக்கியல் கருத்துகள்: 

(i) வணிகத் தனித்தன்ரம கருத்து: 

 இந்தக் கருத்தின்படி, வணிகநிறுவனை், முதை் இடுகின்ற உரிலையாளர ்

அை்ைது உரிலையாளரக்ளிடமிருந்து தனித்து ைற்றுை் பவறுபட்டுள்ளதாக 

கருதப்படுகிறது.  

(ii) பணமதிப்பீட்டுக் கருத்து: 

 பணைதிப்பீட்டுக் கருத்தின்படி, எந்த நடவடிக்லககலளப் பணதத்ாை் 

அளவிட முடியுபைா, அந்த நடவடிக்லககள் ைட்டுபை கணக்குகளிை் பதியப்பட 

பவண்டுை் என்பலதக் குறிக்கிறது. 

(iii) நிறுவனத் பதாடர்சச்ி கருத்து:  

இது ஒரு அடிப்பலட கருத்து. இதன்படி, ஒரு வணிக நிறுவனை் 

பதாடரக்கூடியது ைற்றுை் நீண்ட காைதத்ிற்கு பதாடரந்்து ப யைாற்றுை் என்ற 

எதிரப்ாரப்்பின் அடிப்பலடயிபைபய நடத்தப்பட்டு வருகிறது.  

33.  

 

34.  

 

35.  
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36. 

 

37.  

 

38.  

அ பராக்கத்திற்கு  ரக்கு விற்றது இந்த நடவடிக்லக பராக்க ஏடட்ிை் 

பதியப்படுகிறது 

ஆ கடனுக்கு  ரக்கு விற்றது இந்த நடவடிக்லக விற்பலன ஏடட்ிை் 

பதியப்படுகிறது 

இ கடனுக்கு  ரக்கு வாங்கியது இந்த நடவடிக்லக பகாள்முதை் ஏட்டிை் 

பதியப்படுகிறது 

ஈ உரிலையாளர ்  ரக்குகலள 

தனது ப ாந்த 

பயன்பாட்டிற்காக எடுத்தது 

இந்த நடவடிக்லக உரிய குறிப்பபட்டிை் 

பதியப்படுகிறது 

உ  ரக்கு அளிதப்தாருக்கு 

உடனடியாக பணை் பபறாைை் 

திருப்பிய  ரக்கு 

இந்த நடவடிக்லக பகாள்முதை் திருப்ப 

ஏட்டிை் பதியப்படுகிறது 
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ஊ கடனுக்கு ப ாத்துக்கள் 

வாங்கியது 

இந்த நடவடிக்லக உரிய குறிப்பபட்டிை் 

பதியப்படுகிறது 
 

39. 

 

40.  அ. வங்கி அறிக்லக அை்ைது ப ை்பைடு  

ஆ. பைை்வலர பற்று அை்ைது மிலக எடுப்பு  

இ. வங்கி  ரிகட்டுை் பட்டியை் 

 

Part – IV 

41. அ. கணக்காளரின் பங்களிப்பு:  

ஒரு கணக்காளர ் நிறுவனத்தின் கணக்கியை் வழிமுலறகலள 

வடிவலைக்கிறார.் அவர ் நிறுவனத்திை் கீழ்க்கண்ட பை்பவறு பணிகளிை் 

பங்களிக்கிறார.்  

(i) ஏடுகரளப் பராமரிப்பவர்: கணக்காளர ் நிதி  ்  ாரந்்த 

நடவடிக்லககலள முலறயாக பதிவு ப ய்து ஏடுகலளப் பராைரிக்கிறார.் 

அவர,் நிதிநிலை அறிக்லககலளயுை் பிற நிதி அறிக்லககலளயுை் 

தயாரிக்கிறார.்  

(ii) நிர்வாகத்திற்குத் தகவல்கரளத் தருபவர்: முடிவுகலள எடுக்கவுை் 

ைற்றுை் கட்டுப்பாடுகலள விதிக்கவுை், நிரவ்ாகத்திற்குத ் பதலவயான நிதி  ்

 ாரந்்த தகவை்கலள கணக்காளர ்அளித்து உதவுகிறார.்  

(iii) வணிகச ் பசாத்துக்களின் காப்பாளர்: கணக்காளர ்

ப ாத்துக்களுக்கான பதிபவடுகலளப் பராைரிப்பதன் மூைை், நிரவ்ாகை் 

அந்த  ் ப ாத்துக்கலளப் பாதுகாத்து கட்டுப்படுதத் முடிகிறது. 

ப ாத்துக்களுக்கான காப்பீடு ைற்றுை் ப ாத்துகள் பராைரிப்லபப் பற்றிய 

ஆபைா லனலய நிரவ்ாகத்திற்கு வழங்குகிறார.்  
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(iv) நிதி ஆகலாசகர்: கணக்காளர ் நிதி  ்  ாரந்்த தகவை்கலள 

பகுப்பாய்வு ப ய்து முதலீட்டுக்கான வாய்ப்புகள், ப ைலவக் 

குலறப்பதற்கான உத்திகள், மூைதன திட்டப்பட்டியை், எதிரக்ாை வளர ்ச்ி 

ைற்றுை் விரிவுபடுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் பபான்றவற்லற குறித்து வணிக 

பைைாளரக்ளுக்கு ஆபைா லன வழங்குகிறார.்  

(v) வரி கமலாளர்: கணக்காளர,் குறித்த காைத்திை் வருைானவரி விவரை் 

தயாரிப்பு ப ய்தை், தாக்கை் ப ய்தை் ைற்றுை் வருைான வரி ப லுத்துதை் 

முதலியவற்லற உறுதி ப ய்கிறார.் வரி பைைாண்லை, வரி  ் சுலைலய 

குலறத்தை், வரிவிைக்கு பபறுதை் பபான்றவற்றிை் பைைாளரக்ளுக்கு 

கணக்காளர ்ஆபைா லன வழங்குகிறார.்  

(vi) மக்கள் பதாடர்பு அலுவலர:் கணக்காளர,் பதலவப்படுை் 

பயனீட்டாளரக்ளுக்கு கணக்கியை் பகுப்பாய்வு ப ய்யத் பதலவப்படுை் 

விவரங்கலள வழங்குகிறார.் 

 

41. ஆ.  

வ.எண். விவரம் வரகப்பாடு 

(அ) முதை் ஆள் ார ்கணக்கு 

(ஆ) கட்டடை் ப ாத்து கணக்கு 

(இ) உள் ஏற்றி ப ை் ப ைவு பபயரளவு கணக்கு 

(ஈ) பராக்கை் ப ாத்து கணக்கு 

(உ) தள்ளுபடி பபற்றது பபயரளவு கணக்கு 

(ஊ) வங்கி ஆள் ார ்கணக்கு 

(எ) பகாள்முதை் பபயரளவு கணக்கு 

(ஏ)  ந்துரு ஆள் ார ்கணக்கு 

(ஐ) பகாடுபட பவண்டிய கூலி ஆள் ார ்கணக்கு 

 

42. அ.  
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42. ஆ. 

நாள் கணக்கின் பபயர ் கப. 

ப. 

எ. 

பற்று 

இருப்பு (₹) 

வரவு 

இருப்பு (₹) 

2018 

ைார ் ்

1 

பராக்க க/கு                                                  ப  

    ைபனாகர ்முதை் க/கு  

(ைபனாகர ் பராக்கத்துடன் பதாழிை் 

பதாடங்கியது)   

 60,000 60,000 

2 அலறகைன் க/கு                                                  ப 

    பராக்க க/கு  

(பராக்கத்திற்கு அலறகைன் 

வாங்கியது)   

 10,000 10,000 

3 பகாள்முதை் க/கு                                                 ப 

    பராக்க க/கு  

(பராக்கத்திற்கு  ரக்கு வாங்கியது)   

 25,000 25,000 

6 பகாள்முதை் க/கு                                                 ப 

    காைபைசு க/கு  

(கடனுக்கு பகாள்முதை் ப ய்தது) 

 15,000 15,000 

8 பராக்க க/கு                                                  ப 

    விற்பலன க/கு  

(பராக்கத்திற்கு விற்பலன ப ய்தது)   

 28,000 28,000 

10 ஹரி க/கு                                                  ப 

    விற்பலன க/கு 

(கடனுக்கு விற்பலன ப ய்தது) 

 10,000 10,000 

14 காைபைசு க/கு                                                  ப 

    பராக்க க/கு 

(காைலீஸுக்கு ப லுத்தியது) 

 12,000 12,000 
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18 வாடலக க/கு                                                  ப 

    பராக்க க/கு 

(வாடலக ப லுத்தியது) 

 500 500 

25 பராக்க க/கு                                                  ப 

    ஹரி க/கு                                                   

(ஹரியிடை் இருந்து பராக்கை் 

பபற்றது) 

 8,000 8,000 

28 எடுப்புகள் க/கு                                                  ப 

    பராக்க க/கு 

(ப ாந்த பயனுக்கு பராக்கை் எடுத்தது) 

 4,000 4,000 

 

43. அ.  
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43. ஆ.  

 (i) பவளித்தூக்கு கூலி - பற்று 

 (ii) விற்பலன  - வரவு 

 (iii) பகாள்முதை்  - பற்று 

 (iv) வாராக்கடன்  - பற்று 

 (v) வட்டி ப லுத்தியது - பற்று 

 (vi) வட்டி பபற்றது  - வரவு 

 (vii) தள்ளுபடி பபற்றது - வரவு 

 (viii) முதை்   - வரவு 

 (ix) எடுப்புகள்  - பற்று 

 (x) விற்பலன திருப்பை்  - பற்று 

44. அ. ராகேஷ் ஏடுகளில் 31.12.2021 ஆம் நாளன்றய இருப்பாய்வு 
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வ.

எ. 

கணக்கின் பபயர ் கப. 

ப. எ. 

பற்று 

இருப்பு (₹) 

வரவு 

இருப்பு (₹) 

1 பபறுவதற்குரிய ைாற்று சீட்டு  13,000  

2 வங்கி கட்டணை்  750  

3 பயண ப ைவுகள்  350  

4 பபற்ற தள்ளுபடி   1,300 

5 லகயிருப்பு பராக்கை்  1,000  

6 எடுப்புகள்  7,000  

7 பற்பை கடனாளிகள்  17,100  

8 ப லுதத்ற்குரிய ைாற்று சீட்டு   12,000 

9 முதை்   25,900 

 பமாத்தம்  39,200 39,200 

 

44. ஆ.  

 

45. அ.  

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


J Josephine Malliga M.Com., M.A., M.Ed., - Tirunelveli 
 

 

 

45. ஆ.  

 

 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                                 www.CBSEtips.in

Kindly send me your district question papers to our whatsapp number: 7358965593

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.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/


J Josephine Malliga M.Com., M.A., M.Ed., - Tirunelveli 
 

46. அ.  

 

 

46. ஆ.  
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47. அ. இருப்பாய்வு 

வ.

எ. 

கணக்கின் பபயர ் கப. 

ப. எ. 

பற்று 

இருப்பு (₹) 

வரவு 

இருப்பு (₹) 

1 வங்கி கடன்   2,00,000 

2 ப லுதத்ற்குரிய ைாற்று சீட்டு   1,00,000 

3  ரக்கிருப்பு  70,000  

4 முதை்   2,50,000 

5 பகாள்முதை்  1,80,000  

6 விற்பலன   3,00,000 

7 கடனாளிகள்  4,00,000  

8 வங்கி  2,00,000  

 பமாத்தம்  8,50,000 8,50,000 

47. ஆ.  
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