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12ம் லகுப்பு – கணக்குப்பதிவில் 

அராண்டுத் தேர்வில் எதிர்பார்க்கப்படும் கருத்தில் & 2,3,5 திப்பபண் கணக்குகள் 

பல்யக் கற்கும் ாணலர்கள் சிகப்பு ரயிட்ட கணக்குகரர ட்டும் பயிற்சி பெய்ோல் 

தபாதும் பலற்றி நிச்ெம் 

 

கருத்தில் வினாக்கள் ( 2 திப்பபண் ) 

1.   முழுர பபமா பதிதலடுகள் என்மால் என்ன? 

2.    நிரய அறிக்ரக என்மால் என்ன? 

3. உயில்பகாரட என்மால் என்ன ? 

4. ஆயுள் உறுப்பினர் கட்டணம் – சிறு குறிப்பு ேவும். 

5. இயாப த ாக்கற்ம அரப்பின் முேலின லவுகளில் ஏதேனும்  ான்கிரனத் ேவும் 

6. இயாப த ாக்கற்ம அரப்பின் லருலாயின லவுகளில் ஏதேனும்  ான்கிரனத் ேவும் 

7. கூட்டாண்ர லரவியக்கணம் ேவும். 

8. கூட்டாண்ர ப்பாலணம் என்மால் என்ன?  

9.  லாங்கப்பட்ட  ற்பபர் என்மால் என்ன? 

10.  உர் இயாபம் என்மால் என்ன? 

11.   திாக விகிேம் என்மால் என்ன? 

12.   கூட்டாளி வியகல் என்மால் என்ன? 

13.   ஆோவிகிேம் என்மால் என்ன? 

14.   ஆோவிகிேம் கணக்கிடுலேன் த ாக்கம் என்ன? 

15.  மிரக ப்பம் என்மால் என்ன ? 

16.  அரறப்பு நிலுரல என்பேன் பபாருள் என்ன ? 

17.  பத்தி முரனக் கணக்கு பற்றி சிறு குறிப்பு லரக. 

18.  நிதிநிரய அறிக்ரக பகுப்பாய்வின் கருவிகரரப் பட்டிலிடவும். 

19.   ரடமுரம முேல் என்மால் என்ன ? 

20. கணக்கில் விகிேங்கள் என்மால் என்ன ? 

21.  விரவு விகிேம் என்மால் என்ன ? 

22. பும அக பபாறுப்பு விகிேம் என்மால் என்ன? 

23. கணக்கில் அறிக்ரககள் என்மால் என்ன ? 

24. ஏதேனும் ஐந்து கணக்கில் அறிக்ரககரர கூறு. 

25. TALLY ERP 9 – ல் குழு என்மால் என்ன ? 
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கருத்தில் வினாக்கள் ( 3 திப்பபண் ) 

1. முழுர பபமா பதிதலடுகளின் இல்புகள் ாரல ? 

2. முழுர பபமா பதிதலடுகளின் குரமபாடுகள் ாரல ? 

3. கூட்டாண்ர ப்பாலணத்தின் உள்ரடக்கங்கள் ஏதேனும் ஆறிரனத் ேவும்.  

4. நிரயமுேல் முரமக்கும் ாறுபடும் முேல் முரமக்கும் இரடதான தலறுபாடுகரரத் ேவும். 

5.  உர் இயாப முரமயில்  ற்பபர் எவ்லாறு கணக்கிடப்படுகிமது? 

6.   கூட்டாளி தெர்ப்பின் தபாது தற்பகாள்ர தலண்டி ெரிகட்டுேல்கள் ாரல? 

7.   கூட்டாளி வியகலின்தபாது பெய்ப்பட தலண்டி ெரிக்கட்டுேல்கரர பட்டிலிடவும். 

8.  முன்னுரிரப் பங்குகளுக்கும் த ர்ரப் பங்குகளுக்குமுள்ர தலறுபாடுகரர கூமவும். 

9.  றுப்பிறப்பு பெய்ே பங்குகளின் றுபலளியீடு என்மால் என்ன ? 

10.  நிதிநிரய அறிக்ரகயின் குரமபாடுகள் ஏதேனும் மூன்றிரன விரக்கவும். 

11.  விகிே பகுப்பாய்வின் ஏதேனும் மூன்று  ன்ரகள் ேவும். 

12.  விகிே பகுப்பாய்வின் குரமபாடுகரரத் ேவும். 

13.  Tally ERP 9 ல் முன்தப லரறுக்கப்பட்ட தபதடுகள் ாரல ? 

14.  Tally ERP 9 ல் பபாதுலாக பன்படுத்ேப்படும் ொன்மாலணங்களின் லரககரர  

  குறிப்பிடவும். 

கருத்தில் வினாக்கள் ( 5 திப்பபண் ) 

1. இட்ரடப்பதிவு முரம ற்றும் முழுர பபமா பதிதலடுகளுக்கும் இரடத உள்ர தலறுபாடுகள் 

 ாரல ? 

2. நிரய அறிக்ரக ற்றும் இருப்புநிரயக்குறிப்புக்கும் இரடத உள்ர தலறுபாடுகரரத் ேவும். 

3. பபறுேல்கள் ற்றும் பெலுத்ேல்கள் கணக்கிற்கும்  , லருலாய் ற்றும் பெயவினக் கணக்கிற்கும் 

 உள்ர தலறுபாடுகரரத் ேவும். 

4.   ற்பபரத் தீர்ானிக்கும் ஏதேனும் ஆறு காணிகரரத் ேவும். 

5.   திாக விகிேத்திற்கும் ஆோ விகிேத்திற்கும் இரடத உள்ர தலறுபாடுகள் ாரல? 

6.  கணினி க் கணக்கில் முரமயின் பன்பாடுகளில் ஏதேனும் ஐந்திரன விரக்கவும். 
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2,3, 5 திப்பபண் முக்கி கணக்குகள் 

 

பாட 

எண் 
பாடத் ேரயப்பு 

2 

திப்பபண் 

3 

திப்பபண் 
5 திப்பபண் 

01 முழுர பபமா பதிதலடுகளிலிருந்து 

கணக்குகள் 
1,2,3,4,5 10,11 8,9,13,15 

02 இயாப த ாக்கற்ம அரப்புகளின் 

கணக்குகள் 
14,15,16 18,19 1,2,3,6,10,11,12 

03 கூட்டாண்ர – அடிப்பரட 12,17 10,6,12 1,2,3,4,16,22 

04 கூட்டாண்ர –  ற்பபர் 1,2 6,9 4,5,7,8 

05 கூட்டாண்ர தெர்ப்பு 1,2,3,18,19,20 23, 4,5,6 

06 கூட்டாண்ர வியகல் 1,2,3 14,15 4,5,6 

07 நிறுக் கணக்குகள் 6,19,20 10,11,12 1,2,3,15,16,18 

08 நிதிநிரய அறிக்ரக பகுப்பாய்வு 1,6,12 13,14 2,3,5,7,8,11 

09 விகிேப் பகுப்பாய்வு 1,2 17, 7,15 

10 கணினி கணக்கில் முரம   1,2 
 

 

To Follow us on Social Medias  

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     
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