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அல� ேத�� -- 7 

ேம�நிைல #தலா% ஆ'(------- கண+�,பதிவிய� 

அல� 10 – ேத4மான+ கண+கிய� 

கால%  :   45  நிமிட%                                              மதி,ெப'க8 :  40 

 அைன9: வினா+க;+�% விைடயளி+க�%.                             5 × � = 5 
 

1. நவ @ன பதிலி ெசா9:களிB வCைகயா�, ெசா9:களிB மதி,D �ைறவ: --------  
என,ப(%. 

    அ) வழ+ெகாழி�    ஆ) காலேபா+�       இ) காலநி�ணய% 
 

2. ேத4� ஏLப(%ேபா: நிைலMெசா9திB மதி,D ------------ �ைறகிற:. 
    அ) சதவித,பN  ஆ)   மடOகிBபN    இ) விகிதாMசார,பN  

  
3. ேத4மான% ந@+க,ப(% ேபா:, -------------- �ைற,பதLகாக ேத4மான% கண+கிட,பR( 

இலாப நRட+ கண+கிL�  மாLற,ப(கிற:. 

             அ)  நிைலM ெசா9திைன   ஆ) வSM Tைம   இ)  இைவ இர'(% 
 

4. ெசா9திB வாVநா8  #Wவ:% ேத4மான9  ெதாைக ஒேரஅளவாக, சமமாக 

இC,பதா�,  ேந�+ேகாR( #ைறயிைன -----------  என�% அைழ+க,ப(கிற:. 

            அ)  ஆ'(9 ெதாைக #ைற   ஆ)  கா,பீR( #ைனம #ைற   
            இ) நிைல9 தவைண#ைற 

5. எZநா8 #தLெகா'( ேத4மான% கண+கிட,படேவ'(%? 

     அ) ெசா9திைன பயBபாRNL� இRட  நா8#த� 

     ஆ) ெசா9திைன வாO�வதLகான ஆைண பிற,பி9த நா8#த� 

    இ) ெசா9திைன வியாபார வளாக9திL�8 ெபLற நா8#த� 

ப�தி --- II 
   எைவேய\% 3 வினா+க;+� விைடயளி+க�%.அவLறி� வினா எ' 6- +�   

   கRடாய%  விைடயளி+க�%.                                           												�	 ×	2 = 6 
 

6. ேத4மான% எBறா� எBன? 

7. ெசா9திB பயனளி,D கால% எBறா� எBன? 

8. எ_சிய மதி,D எBறா� எBன? 

9. ஒC நிaவன% ` 20,000 மதி,D8ள இயZதிர% ஒBைறவாOகிய:. �ைறZ: ெச� மதி,D 

#ைறயி� ஆ'(+� 10% ேத4மான%  2 ஆ'(க;+� கண+கிட,பRடா�, அதB 

ேத4மான9 ெதாைக யா:? 

10. கீVக'ட விவரOகளிலிCZ: ேந�+ேகாR( #ைறயி� ேத4மான9 ெதாைக கண+கி(க  

   ெசா9திB அட+கவிைல  `. 10,000  

எதி�ேநா+�% பயனளி,D+கால%  10 வCடOக8  

எதி�ேநா+�% இaதி மதி,D  `. 2,000 
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11. ஒC நிaவன%, 1.1.2017 அBa  `̀̀̀.... 1,00,000 மதி,D8ள இயZதிர% ஒBைறவாOகிய:. 

இயZதிர9திB எதி�ேநா+�% பயனளி,D+கால% 10 ஆ'(க8 மLa% அதB இaதி 

மதி,D `̀̀̀. 10,000. ஒdெவாC ஆ'( இaதியிe% அதB ேத4மான9  ெதாைகைய 

ேந�+ேகாR( #ைறயி� கண+கிட�%.   

ப�தி --- III 

எைவேய\% 3 வினா+க;+� விைடயளி+க�%.அவLறி� வினா எ' 12 - +� 

கRடாய% விைடயளி+க�%.                                         � ×	3 = 9 

12. ேத4மான% கண+கி(% #ைறக8 யாைவ? 

13. ேத4மான% ஏLப(வதLகான காரணOக8 யாைவ? ( எேத\% 3 )  

14. �ைறZ: ெச� மதி,D #ைறயிB நBைமக8 யா:? 

15. 1.1.2018 அBa ஒC நிaவன% ` ` ` ` 9,000 மதி,D8ள இயZதிர% ஒBைற வாOகிய:. 

நிa�ைகM ெசலவாக ` ` ` ` 1,000 ெசலவழி9த:. �ைறZ: ெச� மதி,D #ைறயி� 

ஆ'(+� ேத4மான% 15% எBற விகித9தி� 2018 ஆ% ஆ'(+� ேத4மான9 

ெதாைகைய கண+கிட�%. கண+�க8  மா�M 31 � #N+க,ெபLறன.  

16.  இராஜா  நிaவன% ஏ,ர� 1, 2015-� இயZதிர% ஒBைற ` ` ` ` 19,000 +� வாOகிய:. 

அைத நிa�வதL�  `̀̀̀ 1,000 ெசலவழி9த:. நிaவன% நிைல9 தவைண#ைறயி� 10% 

ஆ'(ேதாa% ேத4மானமாக ந@+கிய:. ஒdெவாC ஆ'(% கண+�க8 மா�M 31-� 

#N+க,ப(கிBறன. #த� இர'( ஆ'(க;+�  �றி,ேபRN� பதி�க8 தCக. 

 

17. அC' எBற நிaவன% 1.4.2016 அBa  `̀̀̀. 50,000 - +� இயZதிர% ஒBைறவாOகிய:. 

31.3.2018 அBa  ` .` .` .` .    40,000 - +� அdவியZதிர9ைத விLபைன ெச4த:. நிைல9 

தவைண #ைறயி� ேத4மான% ஆ'(+� 10% ந@+க,படேவ'(%. ஆ'(ேதாa% 

கண+�க8 மா�M 31-� #N+க,ப(கிற:. விLற இயZதிர9திB மீதான இலாப% 

அ�ல:  நRட9ைத கண+கி(க. 

 

18. ஒC நிaம% `̀̀̀ 50,000 மதி,D8ள கRடட% ஒBைற வாOகிய:. கRடட9திB பயனளி,D 

கால% 10 ஆ'(க8. ேமe% அதB இaதி மதி,D `̀̀̀ 2,000. ேந�+ேகாR( #ைறயி� 

ேத4மான9  ெதாைக மLa% ேத4மான விகித% கண+கி(க. 

ப�தி --- IV 

எைவேய\% 4 வினா+க;+� விைடயளி+க�%.                    4	×	5 = 20 
19. கீV+க'ட விவரOகைள+ ெகா'(, ேந�+ேகாR( #ைறயி� இர'( ஆ'(க;+� 

�றி,ேபR(, பதி�க8 மLa% இயZதிர+கண+� தயாS+க�%.  

   இயZதிர% வாOகிய நா8  01.01.2016 ;  இயZதிர9திB விைல `̀̀̀.... 36,000  
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வ'N+ கRடண%  `̀̀̀....    2,500 ;   நிa�த� ெசல�  `̀̀̀.... 1,500  
இயZதிர9திB வாVநா8 5 ஆ'(க8. 

 

20. Tதா நிaம% ஏ,ர� 1, 2008 அBa `̀̀̀.... 76,000 மதி,D8ள இயZதிர% வாOகிய:. 

இயZதிர9ைத நிa�வதLகாக  `̀̀̀.... 24,000 ெசல� ெச4த:. ஆ'(+� 10% ேத4மான% 

ேந�+ேகாR( #ைறயி� கண+கிடேவ'(%. இயZதிர% பயனLa, ேபானதா� 31 

Nச%ப�  2011 அBa `̀̀̀.... 52,000 +� விLக,பRட:. ஒdெவாC ஆ'(% கண+�க8 

Nச%ப� 31-� #N+க, ெபaகிBறன. இயZதிர+கண+கிைன9 தயாS+க�%. 

 

21. ஒC தயாS,D நிaம%, ஏ,ர� 1, 2010 அBa ெபாறி வைக மLa% இயZதிர%  

`̀̀̀. 4,50,000 - +� வாOகி,  நிa�த� ெசலவாக `̀̀̀.... 50,000  ெசலவழி9த:. iBa 

ஆ'(க8 பயBப(9திய பிற�, அMெசா9தான: `̀̀̀.... 3,85,000 +� விLக,பRட:. 

ேத4மான% ஆ'(ேதாa% 15% நிைல9 தவைண#ைறயி� ந@+க,படேவ'(%. 

ஒdெவாC ஆ'(% கண+�க8 மா�M 31- � #N+க,ப(கிBறன. விLற இயZதிர9திB 

மீதான இலாப% அ�ல: நRட9ைத+கண+கிட�%. ேமe% ேத4மான% கண+கிைன9 

தயாS+க�%. 

 

22. இரா% ஆைட நிaவன% ஏ,ர� 1, 2014 அBa  `̀̀̀. 2,00,000 மதி,D8ள ஓ� இயZதிர9ைத 

வாOகிய:. அதL� நிa�ைகM ெசலவாக  `̀̀̀ .10,000 ெசலவழி9த:. �ைறZ: ெச� 

மதி,D #ைறயி� ஆ'(+� 10% ேத4மான% ந@+க,பRட:. #த� iBa 

ஆ'(க;+� இயZதிர+கண+� மLa% ேத4மான+கண+கிைன தயாS+க�%. 

கண+�க8 ஒdெவாC ஆ'(% மா�M 31-� #N+க,ெபaகிBறன. 

 

23. ஜுைல 1, 2015 ஒC நிaவன% `̀̀̀....    1,00,000 மதி,D8ள இயZதிர% ஒBைற வாOகிய:. 

�ைறZ: ெச� இC,D #ைறயி� ஆ'(ேதாa% 20% ேத4மான%  ந@+க,படேவ'(%. 

நிaவன% தன: கண+�கைள ஒdெவாC ஆ'(% Nச%ப� 31-� #N+கிற:. 

31.12.2017 வைர இயZதிர+கண+� தயாS+க�%. 
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