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11ம் லகுப்பு – கணக்குப்பதிவில் 

அராண்டுத் தேர்விற்கான முக்கி வினாக்கள் – டிசம்பர் 2022 

2 திப்பபண் கருத்தில் வினாக்கள் 
 

01. கணக்கிரய லரறு. 

02. கணக்கில் ேகலல்களில் ஆர்லமுரை நபர்கள் ாலர்  ? 

03. கணக்கில் கருத்துக்கள் என்மால் என்ன ? 

04. ஆோ ஆலணங்கள் என்மால் என்ன ? 

05. பசாத்து கணக்கு என்மால் என்ன ? 

06. இட்ரைப் பதிவு கணக்கில் முரமயின் பபான்னான விதிகரரத் ேருக. 

07. தபதடு என்மால் என்ன ? 

08. எடுத்பேழுதுேல் என்மால் என்ன ? 

09. கணக்ரக இருப்புக் கட்டுேல் என்மால் என்ன ? 

10. இருப்பாய்வு என்மால் என்ன ? 

11. இருப்பாய்வு ோரிக்கும் முரமகள் ாரல ? 

12. ஏதேனும் நான்கு துரண ஏடுகளின் லரககரரக் குறிப்பிடுக. 

13. பகாள்முேல் ஏடு என்மால் என்ன ? 

14. விற்பரன ஏடு என்மால் என்ன ? 

15. பகாள்முேல் திருப்ப ஏடு என்மால் என்ன ? 

16. விற்பரன திருப்ப ஏடு என்மால் என்ன ? 

17. ாற்றுச்சீட்டின் லரவியக்கணம் ேருக. 

18. இைாப்பு என்மால் என்ன ? 

19. பாக்க ஏட்டின் லரககள் ாரல ? 

20. இருபத்தி பாக்க ஏடு என்மால் என்ன ? 

21. முப்பத்தி பாக்க ஏடு என்மால் என்ன ? 

22. பாக்கத் ேள்ளுபடி என்மால் என்ன ? 

23. விாபாத் ேள்ளுபடி என்மால் என்ன ? 

24. சில்யரம பாக்க ஏடு என்மால் என்ன ? 

25. லங்கி தல்லரமப்பற்று என்மால் என்ன ? 

26. லங்கிச் சரிகட்டும் பட்டில் என்மால் என்ன ? 

27. பிரறத் திருத்ேம் என்மால் என்ன ? 
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28. விதிப்பிரற என்மால் என்ன ? 

29. பகுதி விடுபிரற என்மால் என்ன ? 

30. முழு விடு பிரற என்மால் என்ன ? 

31. ஈடு பசய் பிரற என்மால் என்ன ? 

32. தேய்ானம் என்மால் என்ன ? 

33. தேய்ானம் கணக்கிடும் முரமகள் ாரல ? 

34. தநர்க்தகாட்டு முரமயில் தேய்ானத் போரக ற்றும் தேய்ான விகிேம் கணக்கிை  

 உேவும் சூத்திங்கள் ாரல ? 

35. லருலாயினச் பசயவு என்மால் என்ன ? 

36. முேலினச் பசயவு என்மால் என்ன ? 

37. முேலின லவு என்மால் என்ன ? 

38. லருலாயின லவு என்மால் என்ன ? 

39. நீள் பன் லருலாயினச் பசயவு என்மால் என்ன ? 

40. நிரயச் பசாத்துகள் என்மால் என்ன ? 

41. ஏதேனும் இண்டு தநடிச் பசயவுகள் ற்றும் ரமமுகச் பசயவுகரர குறிப்பிடுக. 

42. இருப்பாய்விற்கும் இருப்புநிரயக் குறிப்பிற்கும் இரைத உள்ர ஏதேனும் இண்டு  

 தலறுபாடுகரர எழுதுக. 

43. விாபா கணக்கு ோரிப்பேன் தநாக்கங்கள் ாரல ? 

44. சரிகட்டுப் பதிவுகள் என்மால் என்ன ? 

45. பகாடுபை தலண்டி பசயவு என்மால் என்ன ? 

46. முன்கூட்டி பசலுத்தி பசயவு என்மால் என்ன ? 

47. கூடியுள்ர லருானம் என்மால் என்ன ? 

3 திப்பபண் கருத்தில் வினாக்கள் 
 

01. கணக்கில் பிரிவுகரர சுருக்காக கூறுக. 

02. கணக்கில் ேகலல்களில் பின்லரும் பனீட்ைாரர்கள் ஏன் ஆர்லாக உள்ரனர்? 

 அ) முேலீட்ைாரர்கள்  ஆ) அசு 

03. பணம் சார்ந்ே நைலடிக்ரககள் ட்டுத கணக்கிலில் பதிப்படுேல் தலண்டும் – விலரி 

04. கணக்கு என்மால் என்ன ? கணக்குகரர லரகப்படுத்தி ேகுந்ே உோணங்களுைன் 

 விலரி. 

05. இட்ரைப் பதிவு முரம என்மால் என்ன ? அேன் நன்ரகரர எழுதுக. 

06. இருப்பாய்வு ோரிப்பேன் தநாக்கங்கள் ாரல ? 

www.Padasalai.Net                                                             www.CBSEtips.in

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.net@gmail.com

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/


    Natramil Publication               

Prepared by G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.9488270034 

07. இருப்பாய்வின் குரமபாடுகள் ாரல ? 

08. எதிர்ப்பதிரல உோணத்துைன் விரக்குக.  

09. லங்கிச் சரிகட்டும் பட்டில் ோரிப்பேற்கான மூன்று காணங்கரரத் ேருக. 

10. அனாத்துக் கணக்குப் பற்றிக் குறிப்பு எழுதுக. 

11. இருப்புநிரயக் குறிப்பு ோரித்ேலின் நன்ரகள் ாரல ? 

12. இறுதிக் கணக்குகள் ோரிக்க தலண்டிேன் தேரல ாது ? 

13. முேல் மீது லட்டி ற்றும் எடுப்புகள் மீது லட்டி குறித்து சரிகட்டுப் பதிவுகள் ேருக. 

5 திப்பபண் கருத்தில் வினாக்கள் 
 

01. நவீன லணிக உயகில் கணக்காரரின் பங்களிப்பு பற்றி விரக்குக. 

02. குறிப்தபட்டிரன தபதட்டுைன் தலறுபடுத்துக. 

03. பாக்கத் ேள்ளுபடிக்கும் விாபாத் ேள்ளுபடிக்கும் உள்ர தலறுபாடுகரர எழுதுக. 

04. தேய்ானம் நீக்க தலண்டிேன் தநாக்கங்கள் ாரல ? 

05. தேய்ானம் ஏற்படுலேற்கான காணங்கள் ாரல ? 

06. தநர்தகாட்டு முரம, குரமந்து பசல்திப்பு முரம இரைத உள்ர தலறுபாடுகரர 

 பட்டிலிடுக. 

07. முேலினச் பசயவு ற்றும் லருலாயினச் பசயவு தலறுபடுத்ேவும். 

08. முேலின லவு ற்றும் லருலாயின லவு தலறுபடுத்ேவும். 

ாதிரிப் படிலம் 
 

01. இருப்பாய்வின் படிலம் ேருக. 

02. பகாள்முேல் ஏட்டின் படிலத்திரன ேருக. 

03. ேனிப்பத்தி பாக்க ஏட்டின் படிலம் ேருக. 

04. இருபத்தி பாக்க ஏட்டின் படிலம் ேருக. 

05. முப்பத்தி பாக்க ஏட்டின் படிலம் ேருக. 
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2,3 & 5 திப்பபண் கணக்குகள் 

 

பாை 

எண் 
பாைத் ேரயப்பு 

2 

திப்பபண் 

3  

திப்பபண் 

5  

திப்பபண் 

01 கணக்கில் அறிமுகம் ---- ---- ---- 

02 கணக்கிலின் கருத்துக் 

கட்ைரப்பு 
---- ---- ---- 

03 முேன்ரப் பதிதலடுகள் எ.கா. 5,  ப.க. 1 
எ.கா.1,2,3 

ப.க : 3,4,7, 8,12 

04 தபதடு 
எ.கா 2,3 

ப.க. 3,5 
1,4,6 8,11 

05 இருப்பாய்வு அரனத்து கணக்குகளும் 

06 துரண ஏடுகள் 1 2 1,2 5,7 

07 துரண ஏடுகள் 2 ---- 1,2 
எ.கா. 6 

ப.க. 4,6,8 

08 லங்கிச் சரிகட்டும் பட்டில் 1,8  2,5,6,9 

09 பிரறத் திருத்ேம் 
எ.கா. 1,2,3,4 

ப.க.1,2,3 
6,9, 11,13 

10 தேய்ானம் 
எ.கா. 1 

ப.க.1,11 

எ.கா. 2,3 

ப.க.2,3,4,5,6,12 
8,9,15 

11 
முேலின ற்றும் லருலாயின 

நைலடிக்ரககள் 
அரனத்து கணக்குகளும் 

12 இறுதிக் கணக்குகள் 1 
எ.கா. 1,2,3 

ப.க. 1,2,3,10 
7,8,9 11 

13 இறுதிக் கணக்குகள் 2 1,2, 5,9 10,14,17 

14 கணினி க் கணக்கில் ---- ---- ---- 

 

To Follow us on Social Medias  

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     
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