
(மாதிரி வினாத்தாள்) இபண்டாந் இடட்ருவ பாதுத்ததபவ்ு – 2022 

                                                    திதா்ாந் வகு்பு                       Reg.No:______________ 

நபந்:1.30 நணி                         கணக்கு்திவின்                நதி்பண்க்:50 

குதி - அ 

I. சபினா விடடடனத் ததப்்பதடுத்து எழுதுக:                            10×1=10 

1. விதி்பிழம எழுயது 

(அ) ஒரு டயடிக்ழக முழுயதுந் விடுடுந் நோது 

(ஆ) ஒரு டயடிக்ழக குதி விடுடுந் நோது 

(இ) முதலிந் ந்றுந் யருயோமத்ழத நயறுடுத்தோதநோது 

(ஈ) நநபட்டி் தயோக எடுத்து எழுதுத் ந்றுந் தயோகக் கூடட்ுந்நோது 

2. இரு்ோன்ழய் ோதிக்கோத பிழமக் 

(அ) விதி் பிழமக்      (ஆ) அதிகநோகக் கூடட்ுத் பிழமக் 

(இ) குழயோகக் கூடட்ுத் பிழமக்  (ஈ) குதி விடு பிழமக் 

3. இன்திபந் ிறுவுயத்கு பெலுத்த்ட்ட கூலிழன கூலிக் கணக்கி் ்று ழய்து 

(அ) குதி விடு பிழம     (ஆ) விதி் பிழம 

(இ) முழு விடு பிழம     (ஈ) இருமுழ தி்த பிழம 

4. பகோ்முத் ஏட்டி் பநோத்தத ்பதோழக அதிகநோகக் கூட்ட்டட்ு்து. 

இ்பிழமழனத் திருத்தந் பென்யுந்நோது ,கீம்க்கண்டய்றி் எ்தக் கணக்ழக் 

்று ழயக்க நயண்டுந்? 

(அ) பகோ்முத் கணக்கு    (ஆ) அோநத்துக் கணக்கு 

(இ) கடீ்நதோப ்கணக்கு    (ஈ) நந்கண்டது ஏதுந் இ்ழ 

5. நபக்்நகோடட்ுமுழம் நதன்நோத் பதோழகனோது, 

(அ) ஆண்டுநதோறுந் அதிகபிக்குந்   (ஆ) ஆண்டுநதோறுந் குழயுந் 

(இ) அழத்து ஆண்டுகளுக்குந் ிழனோக இருக்குந் 

(ஈ) ஆண்டுநதோறுந் நோக் கூடினது 

6. நதன்நோந் எதோ் ஏ்டுகிது? 

(அ) கோ்நோக்கு     (ஆ) ன்ோடு  

(இ) யமக்பகோழிவு     (ஈ) அ,ஆந்றுந்இ 

7. பெோத்தி் இறுதி நதி்பு எ்து, னி்புக் கோத்தி்.......... அெப்ெோத்திலிரு்து 

கிழடக்குந் பதோழகனோகுந். 

(அ) ஆபந்த்தி்     (ஆ) இறுதிம்   

(இ) நத்திம்      (ஈ) இழயகி் ஏதுமி்ழ 
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8. திழபனபங்கத்தி் இருக்ழக யெதிகழ அதிகபி்த்கோக நந்பகோ்்ட்ட 

பெவுக் 

(அ) முதலிெ ்பெவு      (ஆ) யருயோமெ ்பெவு  

(இ) ீ்ன் யருயோமெ ்பெவு   (ஈ) நந்கூறின ஏதுவுமி்ழ 

9. புதிதோக ிறுய்ட்ட இன்திபத்திழெ ்நெோதழ ஓட்டந் நந்பகோ்யத்குெ ்

பென்த பெவு ₹20,000 

(அ) பதோடக்கெ ்பெவு     (ஆ)யருயோமெ ்பெவு  

(இ) முதலிெ ்பெவு      (ஈ) ீ்ன் யருயோமெ ்பெவு 

10. ழமன அழக் வி்தி் ஏ்ட்ட ட்டந். 

(அ) முதலிெ ்பெவு      (ஆ) யருயோமெ ்பெவு  

(இ) ீ்ன் யருயோமெ ்பெவு   (ஈ) நந்கூறின ஏதுவுமி்ழ 

குதி - ஆ 

II. எடவதனனுந் 5 விாக்களுக்கு விடடனி.(விா எண்.17 கட்டான விா) 5×2=10 

11.  பிழமத்திருத்தந் எ்ோ் எ்? 

12.  நபக்்நகோடட்ு முழம் நதன்நோத ்பதோழக ந்றுந் நதன்நோ விகிதந் 

கணக்கிட உதவுந் சூத்திபங்க் னோழய? 

13.  ீ்ன் யருயோமெ ்பெவு எ்ோ் எ்? 

14. கீம்க்கண்ட பிழமக் இரு்ோன்வு தனோபிக்குந் மு் கண்டறின்ட்ட. 

அழயகழத் திருத்தவுந். 

(அ) வி்ழ ஏட்டி் ரூ.100 குழயோக் கூட்ட்டட்ு்து. 

(ஆ) பகோ்முத் ஏட்டி் ரூ.400 அதிகநோக் கூட்ட்டட்ு்து. 

15.  ஈடுபென் பிழமக் எ்ோ் எ்? 

16. ஓரு ிறுநந் ரூ.50,000 நதி்பு் கட்டடந் ஒ்ழ யோங்கினது. கட்டட்த்தி் 

னி்பு கோந் 10 ஆண்டுக். நநலுந் அத் இறுதி நதி்பு ரூ.5,000. 

நபக்்நகோடட்ு முழம் நதன்நோத் பதோழக, ந்றுந் நதன்நோ விகிதந் 

கணக்கிடுக.  

17. பி்யருந் பெவுகழ முதலி, யருயோமெ ்பெவுக் எ யழக்டுத்துக. 

(i) ரூ.3,200 பி்யருநோறு இன்திபத்தி் மீது பெயழிக்க்ட்டது. 

(அ) உ்த்திழன இபண்டு நடங்கோக அதிகபிக்க நெபக்்க்ட்ட கூடுத் 

இன்திபத்தி் நதி்பு ரூ.2,000. 

(ஆ) கயக்குழயோ் ஏ்ட்ட ழுதிழெ ்ெபி பென்ன ரூ.1,200 

பெயழிக்க்ட்டது. 
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குதி - இ 

III. எடவதனனுந் 5 விாக்களுக்கு விடடனி.(விா எண்.24 கட்டான விா) 5×3=15 

18.  அோநத்துக் கணக்கு் ்றிக் குறி்பு எழுதவுந். 

19. ிழெப்ெோத்து ரூ. 50,000 யோங்க்ட்டது. நதன்நோ விகிதந் ஆண்டுக்கு 15%. 

குழ்த பெவி் இரு்பு முழம் இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு நதன்நோ பதோழக  

கணக்கிடவுந். 

20. முதலி யபவு ந்றுந் யருயோம யபவு எ நயறுடுத்தவுந். 

21. பி்யருந் டயடிக்ழககழ முதலி் ந்றுந் யருயோமநோக யழக்டுத்தவுந். 

(i) ெபக்கு வி்ழ யோமோக ப்து ரூ. 75,000. 

(ii) யங்கிமடமிரு்து ப் கட்ரூ.2,50,000. 

(iii)  முதலீடு வி்ழ பென்தது ரூ.1,20,000. 

22. ஜயபி 1 2016 அ்று ரூ. 50,000 பெோத்து ஒ்று யோங்க்ட்டது. ஆண்டுநதோறுந் 

நபந்கோடட்ு முழம் நதன்நோந் ீக்க்ட நயண்டுந். அெப்ெோத்தி் 

எதிபந்ோக்குந் னி்பு கோந் 10 ஆண்டுக் ந்றுந் அத் இறுதி நதி்பு 

ரூ.10,000 கணக்குக் ஒய்பயோரு ஆண்டுந் டிெந்ப ்31் முடிக்க்டுகி். 

நதன்நோ விகிதந் கணக்கிடட்ு, இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு குறி்நடட்ு் திவுக் 

தபவுந். 

23. இரு்ோன்வு தனோபிக்க்ட்ட பி் கண்டறின்ட்ட பி்யருந் பிழமகழத் 

திருத்துயத்கோ குறி்நடட்ு் திவுகழத் தபவுந். 

               (அ)பகோ்முத் ஏட்டி் ரூ.10,000 அதிகநோக கூட்ட்டட்ு்து. 

(ஆ) அழக் ழுது ோப்் பெவு ரூ. 500 அழக் கணக்கி் ்று 

ழயக்க்டட்ு்து. 

(இ) அகி்ியனுக்குகடனுக்குரூ.456 க்குெபக்குவி்துஅயபக்ணக்கி்ரூ.654 எ 

யபவு ழயக்க்டட்ு்து. 

    24.  ஒரு க்க பிழமக் ந்றுந் இரு க்க பிழமக் ்றி குறி்பு   எழுதவுந். 

குதி - ஈ 

IV. அடத்து விாக்களுக்குந் விடடனி:                         3×5=15 

24. (அ) நதன்நோந் ஏ்டுயத்கோ கோபணங்க் னோழய? 

(அ்து) 

(ஆ) நதன்நோந் கணக்கிடுதலி் நபந்கோடட்ு முழ, குழ்து பெ் நதி்பு முழ 

இழடநன உ் நயறுோடுகழ ட்டினலிடுக. 
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25. (அ) முதலிெ ்பெவு ந்றுந் யருயோமெ ்பெவு நயறுடுத்தவுந். 

(அ்து) 

(ஆ) கீம்க்கண்டய்ழ முதலிந் அ்து யருயோமந்எ யழக்டுத்தவுந். 

(i) தணிக்ழகக் கட்டணந் பெலுத்தினது ரூ.10,000. 

(ii) பதோழிோப ்னுக்கோக பென்த பெவு ரூ.5000. 

(iii) ிறுய யோகத்தி் மீதோ போநபி்பு பெவுரூ. 2000. 

(iv) ழமன இன்திபந் யோங்கி ழுதுோபத்்தெ ்பெவுரூ.3000 

(v)  ஆழ யோடழக பெலுத்தினது ரூ.12000. 

26. (அ) இரு்ோன்வு தனோபிக்க்ட்ட பி் கண்டறின்ட்ட பி்யருந் பிழமகழ 

திருத்துயத்கோ குறி்நடு திவுகழ தபவுந். அோநத்துக் கணக்கு 

இரு்தோக கருதவுந். 

 (அ) வி்ழ எட்டி் பநோத்தந் ரூ. 2000 குழயோக கூட்ட்டட்ு்து. 

(ஆ) இன்திபந் ரூ. 3000க்கு பகோ்முத் பென்தது பகோ்முத் ஏட்டி் தின் 

டட்ு்து. 

(இ)  நதி க்கு ரூ.45க்கு ெபக்கு வி்து அயபது கணக்கி் ரூ. 54 எ எடுத்து எழுத் 

டட்ு்து. 

(ஈ) பகோ்முத் திரு் ஏட்டி் பநோத்தந் ரூ. 200 அதிகநோக கூட்ட் டட்ு்து.  

(உ) வி்ழ ஏட்டி் கூடட்ுதப்தோழக ரூ.1,122 நபபட்டி் ரூ. 1,222 எ 

எழுத்டட்ு்து. 

(அ்து) 

 (ஆ) ஜயபி 1 2015 அ்று பயிோட்டிலிரு்து பகோதிக் ஒ்று ரூ. 10,000க்கு 

யோங்க்ட்டது. க்் ஏ்றுக் கட்டணந் ரூ.2000, இக்குநதி யபிரூ. 7000 ந்றுந் 

ிறுவுத் பெவி்கோக  ரூ.1,000 பெவிட்ட்டது. குழ்துபெ் இரு்பு 

முழம் ஆண்டுக்கு 10% நதன்நோந் எக் பகோண்டு முத் மூ்று 

ஆண்டுகளுக்கு நதன்நோத் பதோழக கணக்கிடவுந். கணக்குக்ஒய்பயோரு 

ஆண்டுந் டிெந்ப ்31் முடிக்க்டுகி். முத் மூ்று ஆண்டுகளுக்கு 

இன்திப கணக்கு தனோபிக்கவுந். 
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