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அல� ேத�� – 4 
ேம�நிைல �தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

அல� 5 – இ!�பா"� 
கால�  :   45  நிமிட�                                              மதி�ெப�க% :  40 

 அைன'( வினா�க)��� விைடயளி�க��.                        5 × � = 5 

1 ஒ! இ!�பா"� தயா0�க�ப�வ( ------  
  (அ) ஆ�� இ3தியி�    (ஆ) ஒ! �றி�பி5ட நாளி�  (இ) ஒ! ப!வகால� �67த(� 

2 ேபேர5�� கண��கைள தயா0'( �6'த�ட: அ�'( தயா0�க�ப�வ( ------ 
     (அ) வியாபார�கண��       (ஆ) இ!�பா"�      (இ) �றி�ேப�  

3. இ!�பா"வி� ப<3�ப'தியி: ெமா'த�� வர�� ப'தியி: ெமா'த�� ேவ3ப5டா�   
      அைத எ�'( எ>த ேவ�6ய கண�� --------------  

    (அ) வியாபாரகண��         (ஆ) ேவ3பா5� கண��        (இ) அனாம'( கண��  

4. ேபேர56?%ள அைன'(� கண��களி: ப<3 இ!�@க% ம<3� வர� இ!�@கைள� 
கா5�� அறி�ைக ------ என�ப��. 

        (அ) இ!�@நிைல� �றி�@    (ஆ)   இ!�பா"�      (இ)  தி!'த� பதி� 

5. இ!�பா"� தயா0���ேபா(, கண�காள� இ!�பா"வி: ப<3� ப�க'தி� ெமா'த ெதாைக  
`̀̀̀. 500 �ைறவாக இ!�பைத� க�டறி7தா�. அ7தேவ3பா56ைன அவ� எ:னெச"வா�?  

     (அ) அனாம'( கண�கி� ப<3 ெச"வா�  (ஆ) அனாம'( கண�கி� வர� ெச"வா� 

     (இ) ஏேதF� ப<3 இ!�@�ெகா�ட கண�கி� ச0 ெச"வா� 

ப�தி --- II 
   எைவேயF� 3 வினா�க)�� விைடயளி�க��.அவ<றி� வினா எ� 6- �� க5டாய�            

   விைடயளி�க��.                                           												�	 ×	2 = 6 
6. இ!�பா"� தயா0��� �ைறக% யாவி? 
7. இ!�பா"� எ:றா� எ:ன? 
8. கீL�காM� கண��களி� ேதா:3� இ!�@கைள� �றி�பி�க. 

   1. �த�     2. வி<பைன      3. கடனாளிக%   4. கடனN7ேதா� 
 

9. பி:வ!�  விவரPகைள� ெகா�� இ!�பா"விைன தயா� ெச"ய��. 
கண�கி: ெபய� ெதாைக ( ` )` )` )` ) கண�கி: ெபய� ெதாைக ( ` )` )` )` ) 
வாடைக  7,000 கா�பீ5� �ைனம� 1,200 
ச5டR ெசல�க% 3,000 �த� 11,200 

ப�தி --- III 

 எைவேயF� 3 வினா�க)�� விைடயளி�க��.அவ<றி� வினா எ� 10 - �� க5டாய�  

 விைடயளி�க��.                                               � ×	3 = 9 
10. இ!�பா"� தயா0�பதி: ேநா�கPக% யாைவ? 
11. “இ!�பா"� எ:ப( கண�ேக�களி� உ%ள கண�கீ56: ச0'த:ைமைய அறிய உத�� 

�த� ஆதார ஆவணமா��” எ:பைத நNPக% ஏ<3� ெகா%கிறN�களா? காரண� Vற��. 
12. கீLக�ட கண��களி: இ!�@க% இ!�பா"வி� ப<3� ப'தியி� இட� ெப3மா அ�ல( 

வர�� ப'தியி� இட� ெப3மா என� கா56�க:  

          1. ெவளி'X���Vலி     2. வாரா�கட:      3. வ56R ெச?'திய(  

          4. வி<பைன'தி!�ப�   5. ெதாட�கR சர�கி!�@      6.  பயணRெசல�க% 
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13. பி:வ!� இ!�@கைள� ெகா�� இ!�பா"� தயா0�க��. 
கண�கி: ெபய� ெதாைக ( ` )` )` )` ) கண�கி: ெபய� ெதாைக ( ` )` )` )` ) 
ெகா%�த� 1,00,000 கடனாளி 1,50,000 
வPகிகட: 75,000 சர�கி!�@ 35,000 
வி<பைன 1,60,000 கடனN7ேதா� 50,000 

 
14. பி:வ!� இ!�பா"விைன ச0ெச"ய��. 

விவர� ப<3 ( ` )` )` )` ) வர� ( ` )` )` )` ) 
�த� 1,20,000  
வி<பைன  75,000 
ெகா%�த� 45,000  
ச�பள� 6,000  
வாடைக 4,500  
கா�பீ5� �ைனம�  900 
எ��@க%  15,000 
இய7திர� 84,000  
வPகி  13,500 
ெரா�க� 13,500  
ப<பலகடனாளிக%  23,100 
ப<பல கடனN7ேதா� 10,500  
ெமா'த� 2,05,500 2,05,500 

ப�தி --- IV 

எைவேயF� 4 வினா�க)�� விைடயளி�க��.                                        4	×	5 = 20 
15. தி!. பிரகாY அவ�களி: ஏ�களிலி!7( எ��க�ப5ட இ!�@கைள� ெகா�� 31. 12. 2017 ஆ�     

      நாைளய இ!�பா"� தயா0�க.                
                                                                                                                                                                                                                                                                            `.`.`.`.                                                                                                                                                                                                                                                                                        `.`.`.`.                                                            

                                                                        �த�                      34,000         கா�@ நிதி         4,500 
           கடனாளிக%               10,000         ெப<ற கழி�       1,000 
           சர�கி!�@                  8,200         கடனN7ேதா�        7,000  
           வி<பைன                   4,200         கா�@ நிதி          4,500 
           எ��@க%                   7,000         உ%ஏ<றிR          1,500                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                       ெச� ெசல�   
 
16. கீL�காF� விவரPகைள� ெகா�� தி!. பரணி அவ�களி: 2016 6ச�ப� 31 ஆ� நாைளய            

இ!�பா"� தயா0�க��. 
கண�கி: ெபய� ெதாைக  

    ` ` ` `  
கண�கி: ெபய� ெதாைக  

     ` ` ` `  
க5டட� 20,000 ந:ெகாைட அளி'த( 2,500 
ெச?'த<�0ய மா<3Rச5ீ� 3,000 ெப<ற�கட: 42,000 
கடனாளிக% 20,000 ேபா��வர'( ெசல�க% 3,500 
வPகி ெரா�க� 16,800 ச�பள� 5,600 
கா�பீ� ெச?'திய( 1,600 �த� 40,000 
வாடைக� ெப<ற( 5,000 அைறகல: 10,000 
@ைன[0ைம 5,000 ேமா5டா� வாகன� 5,000 
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17. தி!. பா@  ஏ�களிலி!7( 31.3.2017 அ:3 எ��க�ப5ட பி:வ!� இ!�@களிலி!7( 
இ!�பா"� தயா0�க��. ஏேதF� ேவ3பா� இ!�பி: அதைன அனாம'(� கண�கி<� 
மா<ற��. 
 

விவர� ெதாைக  
    ` ` ` `  

விவர� ெதாைக  
     ` ` ` `  

ச0க5ட�ப5ட ெகா%�த� 60,000 விள�பர� 4,000 
வாடைக ெச?'திய( 2,000 ெபா(R ெசல�க% 1,000 
த%)ப6 ெப<ற( 1,000 கழி�ெச?'திய( 1,500 
உ%X��� Vலி 2,700 �த� 40,000 
இ3திR சர�கி!�@ 18,600 வி<பைன 48,000 

 
18. தி!.மத: எ:பவ� ஒ! அைறகல: கைட நட'தி வ!கிறா�. அவ� த:Fைடய ேபேர5� 

இ!�@களிலி!7( இ!�பா"� ஒ:ைற தயா0'(%ளா�. அ7த இ!�பா"� சம: படவி�ைல. 
அவ� அதைன ச0யாக தயா0'(%ளாரா எ:பதைன க�டறிக. 

விவர� ேப.ப.எ ப<3 ( ` )` )` )` ) வர� ( ` )` )` )` ) 
�த�   4,20,000 
க5டட�  1,15,000  
இய7திர�   60,000 
அைறகல: ெகா��வர 
ெசல� ெச"த( 

 79,000  

ெதாட�கR சர�கி!�@   86,000 
ெகா%�த�   94,000 
வி<பைன  1,96,000  
ப<பல கடனாளிக%  16,200  
வாரா ஐய�கட: 
ஒ(�கீ� 

  7,300 

ைகவச ெரா�க�   25,000 
வPகிவச ெரா�க�  84,700  
ச�பள�   94,000 
வாடைக ெச?'திய(  48,000  
 அளி'த கழி�  1,400  
வ!மான வ0  5,800  
கா�பீ�  2,400  
ெபா(R ெசல�க%   800 
கடனN7ேதா�   89,000 
ெமா'த�  5,48,500 8,76,100 
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19. கீL�க�ட இ!�பா"வி� சில பிைழக% உ%ளன. அவ<ைற ச0 ெச"( மீ��� ஒ! 
இ!�பா"ைவ' தயா0�க�� 

 
 

விவர� ேப.ப.எ ப<3 ( ` )` )` )` ) வர� ( ` )` )` )` ) 
�த�  2,49,000  
ெபா(R ெசல�க%   97,000 
இய7திர�  1,18,680  
ச�பள�  14,400  
வாரா� கட:  1,100  
வி<பைன   3,30,720 
கழி� ெச?'திய(  5,500  
ெச?'த<�0ய 
மா<3Rச5ீ� 

 7,700  

வPகி ேம�வைர�ப<3   28,600 
த%)ப6 அளி'த(   1,210 
எ��@  24,000  
க5டட�   78,000 
சர�கி!�@   1,32,400 
கா�பீ�   2,610 
கட: (வ)   75,000 
ெகா%�த�  2,10,800  
ெபா(�கா�@  15,000  
ைகயி!�@  25,320  
கடனN7ேதா�   5,000 
ெமா'த�  7,11,020 7,11,020 
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