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அல� ேத�� – 5 
ேம�நிைல �தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

அல� 6 –  ைண ஏ�க" - I 
கால�  :   45  நிமிட�                                              மதி�ெப�க" :  40 

 அைன&  வினா�க'��� விைடயளி�க��.                          5 × � = 5 

1 வி-பைன ஏ� எைத� பதி� ெச0ய உத�கிற ?  

     (அ) அைன&  சர��களி7 வி-பைன   (ஆ) அைன&  ெசா& �களி7 கட7 வி-பைன  

     (இ) அைன&  சர��களி7 கட7 வி-பைன 

2 ெகா"�த� தி:�ப ஏ� பதி� ெச0வ  -------------  

      (அ) சர�களி&ேதா:��, உடன<யாக பண� ெபறாம� தி:�பிய சர��  

      (ஆ) அளி&தவ=ட� உடன<யாக பண� ெபறாம� தி:�பிய ெசா& க"  

      (இ)  உடன<யாக பண� ெப->� ெகா�� ெசா&  வா?கியவ=ட� தி:�பிய  

3. இயAதிர� கடB�� வா?கிய  பதி� ெச0யேவ�<ய ஏ� -------------  

      (அ) ெகா"�த� ஏ�         (ஆ) வி-பைன ஏ�      (இ)  உ=ய �றி�ேப� 

4. பி7வ:� வா�கிய?களி� எ  உ�ைமய�ல?  

       (அ) ெரா�க& த"'ப< கண�ேக�களி� பதி� ெச0ய�ப�கிற   

       (ஆ) ெசா& க" கடB�� வா?கிய  உ=ய �றி�ேபD<� பதி� ெச0ய�ப�கிற   

       (இ) வியாபார& த"'ப< கண�ேக�களி� பதி� ெச0ய�ப�கிற  

5. இ>தி�பதி�க" பதி� ெச0Eமிட�  

       (அ)  உ=ய �றி�ேப�        (ஆ)  ேபேர�      (இ) ெகா"�த� ஏ� 

ப�தி --- II 
   எைவேயB� 4 வினா�க'�� விைடயளி�க��.அவ-றி� வினா எ� 6- �� கDடாய�            

   விைடயளி�க��.                                             												�	 ×	2 = 8 
6. ஏேதB� நா7�  ைண ஏ�களி7 வைககைள� �றி�பி�க. 

7. ப->� �றி�I எ7றா� எ7ன? 

8. கீK�க�ட  நடவ<�ைககைள  எAத   ைணேயD<�  பதிய  ேவ��� 

            அ)  ராமனிடமி:A  சர��கைள வா?கிய   `.`.`.`.10,000/- 
              ஆ)  `. `. `. `. 3000 மதி�I"ள சர��கைள கவிதா எ7பவ:�� வி-றதி� தர� �ைறவாக இ:�கிற       

                         எ7>  அவ� சர�ைக தி:�பினா� 

9. பி7வ:�    நடவ<�ைககைள�    ெகா��    ெகா"�த� ஏD<ைன தயா�    ெச0க     

                                2017 2017 2017 2017 ஜுைல                    1111                                                    ரேமஷிடமி:A  கடனா    சர��    வா?கிய                                                                                             `.`.`.`.    1,0001,0001,0001,000    

                                                        ஜூைல                        5555                                                    SAத=டமி:A     ெரா�க&தி-�                         `.`.`.`.1,5001,5001,5001,500        

                                                                                                                                                                                                                            சர�� வா?கிய             

                                                                                                                                                10 10 10 10                                             �மா=டமி:A     சர��    கடB�� வா?கிய                                                                                 `.`.`.`.    2,200   2,200   2,200   2,200       

10. 2017 <ச�ப�, 31-�,  கண�ேக�களி7 ப< இயAதிர&தி7 மதி�I `. 50,000.`. 50,000.`. 50,000.`. 50,000. அத7 மீதான     

    ேத0மான� ஆ�<-� 10%.  ச=�கD�� பதி� த:க.     
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   ப�தி --- III 

 எைவேயB� 3 வினா�க'�� விைடயளி�க��.அவ-றி� வினா எ� 10 - �� கDடாய�  

      விைடயளி�க��.                                          							� × �	= 12 
11. உ=ய �றி�ேப� எ7றா� எ7ன? 
12. இடா�I எ7றா� எ7ன? 
13. பி7 வ:� நடவ<�ைககைள எAத  ைண ஏD<� பதி� ெச0யேவ��� எ7> �றி�பி�க.  

1 கடB�� சர�� வி-ற   
2 உ=ைமயாள� சர��கைள தன  ெசாAத பய7பாD<-காக எ�&த .  
3 சர�� அளி&ேதா:�� உடன<யாக பண� ெபறாம� தி:�பிய சர��.  

 
14. கீK�க�ட    விவர?கைள�    ெகா�� 2018 ஜனவ= 1-� ெதாட?�� ஆ�<-கான    ெதாட�க   

      இ:�பிைன     உ=ய �றி�ேபD<� பதி�    ெச0க....    

                                                    ெரா�க�                        `̀̀̀        ....    2000 2000 2000 2000         ;   ;   ;   ;           இயAதிர� `. `. `. `.     50000 50000 50000 50000         ;;;;            அைறகல7        `̀̀̀    ....    5000500050005000        ;   ;   ;   ;       கடனVAேதா�     `. `. `. `. 13,000  13,000  13,000  13,000                  

                                                        கடனாளிக"            `. `. `. `. 18,000     18,000     18,000     18,000         

15. இயAதிர� ெபா:&த Wலி `. `. `. `.     8,000 8,000 8,000 8,000 ....        Wலி கண�கி� ப-> ைவ�க�பD�"ள . 31.<ச�ப� 2016 
இ� தி:&த� பதிவிைன& த:க. 

ப�தி --- IV 

எைவேயB� 3 வினா�க'�� விைடயளி�க��.                                        3	×	5 = 15 
16. பி7வ:� விவர?கைள� ெகா�� ேகாவிAத7 அைறகல7 நி>வன&தி7 2018 பி�ரவ=   

    மாத&தி-கான வி-பைன ஏD<ைன தயா� ெச0க. 

       2013 ஜVைல 5.    இராX & ேகாவி-� கடB�� வி-ற   
                         10 ேமைஜக" ேமைஜ ஒ7> `̀̀̀    ....    1,8001,8001,8001,800 வ Vத� 
    10 நா-காலிக" நா-காலி ஒ7> `̀̀̀    . 1,000. 1,000. 1,000. 1,000 வ Vத� 
           ஜூைல 11   [பி நி>வன&தி-� ெரா�க&தி-� வி-ற  
    8 ேமைஜக" ேமைஜ ஒ7> `̀̀̀    ....        2,500 2,500 2,500 2,500 வ Vத� 
    8 நா-காலிக", நா-காலி ஒ7> [.150 வ Vத� 
           ஜூைல 15.   அல?கா� நி>வன&தி-� கடB�� வி-ற  
    5 அலமா=க", அலமா= ஒ7> `̀̀̀    ....    5,0005,0005,0005,000 வ Vத� 
    3  ேமைஜக", ேமைஜ ஒ7> `̀̀̀    ....3,500  3,500  3,500  3,500   வ Vத� 
          ஜூைல 21.   இயAதிர� கடB�� வி-ற  `̀̀̀    ....    3,0003,0003,0003,000 
          ஜூைல 25.   ேகாபிநா&தி-� கடB�� வி-ற  :  
                        7 ேமைஜக", ேமைஜ ஒ7> `̀̀̀    ....        4,500 4,500 4,500 4,500 வ Vத� 
 
17. பி7வ:� நடவ<�ைககைள  உ=ய  ைண ஏ�களி� பதி� ெச0க ; 

                2013                                                                   `.`.`.`. 

               ஏ�ர�  1       ரேம^]�� சர�� வி-ற                        15,000 

                ஏ�ர� 5       �மா:�� சர�� வி-ற                         12,200 

                ஏ�ர� 8       ச?க� நம�� சர�� வி-ற                      3,000 

                ஏ�ர�10       �மா� தி:�பிய சர��                             6,100 

                ஏ�ர�15       ரேம^ தி:�பிய சர��                            2,000 

                ஏ�ர� 23      ச?க=டமி:A   சர�� வா?கிய               10,000  
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18. பி7வ:� நடவ<�ைககைள 2017 <ச�ப� மாத&தி-கான, க�ணணி7 ெகா"�த� ம->� 

வி-பைன ஏ�களி� பதி� ெச0க. 

2017 `                                                                    `̀̀̀    .... 

<ச�ப� 1 Sமதியிடமி:A  சர�� கடB�� வா?கிய               17,800 

<ச�ப� 4 இராணி�� கடB�� சர�� வி-ற                         15,200 

<ச�ப� 6 மணியிட� கடB�� சர�� வா?கிய                       7,000  

<ச�ப� 10 சர�யாவி-� கடB�� சர�� வி-ற                    12,500 

<ச�ப� 17 ஹூேசB�� கடB�� சர�� வி-ற                      13,250 

<ச�ப� 21 இர�நாதனிடமி:A  கடB�� சர�� வா?கிய          10,000 

      <ச�ப� 26 ஷியாமிட� ெரா�க&தி-� சர�� வி-ற                    3,000 

 
19. கீKக�ட நடவ<�ைககைள வி-பைன& தி:�ப ஏD<� பதி� ெச0 , ேபேரD<� 

எ�&  எb க. 
2015 ஜனவ= 5    பbதைடAத காரணமாக ஐA  அலமா=க" ஒ7> `̀̀̀    .5,000.5,000.5,000.5,000,,,,  ேகாI    
                    தி:�பிய .ெரா�க� ெசd&த�படவி�ைல. 
 
     ஜனவ= 25   தர� �ைற� காரணமாக e7> பாபா fD�க", ஒ7> `̀̀̀    . 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,. 3,500 ,      
                    அமீ=டமி:A  தி:�ப ெபற�பDட . ெரா�க� ெசd&த�படவி�ைல. 
 
     ஜனவ= 27  அB�பபDட மாதி=�ேக-ப சர��க" இ�லாததா�, ெரா�க� பிற�   
                   ெப->�ெகா"வதாககி Wறி க�ண7 தி:�பிய சர�கி7 மதி�I 
                    `̀̀̀    ....    23,00023,00023,00023,000   
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