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                                 அல� 1 

                               கண�கிய� அறி�க� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. நிதிநிைல� கண�கி� அ��பைடயாக வ�ள��வ� 

(அ) ச�க� கண�கிய�                     (ஆ) கா�யத�சிகள�� கண�கிய� 

(இ) ேமலா�ைம� கண�கிய�                            (ஈ) ெபா��� கண�கிய� 

2. ப��வ�வனவ��� எ� கண�கியலி� �த�ைம ேநா�க� ஆகா� 

(அ) நடவ��ைககைள �ைறயாக� பதி� ெச�த� 

(ஆ) வண�க�தி� இலாப� ஈ��� திறைன அறி�� ெகா��த� 

(இ) நி�வன�தி� நிதி நிைலைய அறி�� ெகா��த� 

(ஈ) வ�வ�தி��� அதிகா�கள�ட� வ��ெதாட�பான ப�ர�சிைனகைள� த���த� 

3. ப��வ�வனவ�றி� எ� கண�கியலி� ப���கள�� இட�ெபறா�. 

(அ) நிதிநிைல� கண�கிய�                                (ஆ) ேமலா�ைம� கண�கிய� 

(இ) மன�தவள� கண�கிய�                                (ஈ) ேம�க�ட ஏ�மி�ைல 

4. ஒ� வண�க�தி� நிதிநிைலைய அறி�� ெகா�ள அ��பைடயான� 

(அ) �றி�ேப�                                                         (ஆ) இ��பா�� 

(இ) இ��� நிைல� �றி��                                (ஈ) ேபேர� 

5. நிதி�தகவ�கள�� அக�பயனாளராக� க�த�ப�பவ� யா�? 

(அ) கடன ��ேதா�                           (ஆ) பண�யாள� 

(இ) வா��ைகயாள�                                               (ஈ) அர� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. கண�ேக�க� பராம��ைப வைரய�? 

 கண�கிய� எ�ப� ெபா�ளாதார தகவ�கைள க�டறி�� அளவ���, தகவ� ெத�வ��க� 

��ய ஒ� ெசய�பாடா��. 

இத� �ல� தகவ�கைள பய�ப���ேவா� த�க த��� கா�பத��� ம��� ��� 

எ��பத��� வைக ெச�கிற�.                             - அெம��க கண�கிய� கழக�                                                  

2. கண�கியலி� ஏேத�� இர�� பண�கைள� ��க? (ஏேத�� 2 ம���) 

1.அளவ��த� 

 நி�வன�தி� ெசய�திறைன அளவ�டகண�கிய� ஒ� க�வ�யாக ெசய�ப�கிற�. 
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2.��னறித� 

 வண�க நி�வன�கள�� எதி�கால�திற� ம��� நிதி நிைல�ப�றி கண�கியலி� ப�ேவ� 

க�வ�க� �ல� ����� அறிய ��கிற�. 

3.ஒ�ப��த� 

நிக��த ெசய�திற�ட�, தி�டமி�ட ெசய�திறைன ஒ�ப�ட உத�கிற�. 

4.��ெவ��த� 

ெபா��கள�� அட�கவ�ைல, வ��பைன வ�ைல ம��� நி�வன ெசய�திற� 

ேபா�றைவ ப�றி எள�தாக ��ெவ��க ��கி�ற�. 

5.க���பா� 

கண�கிய� ஒ� க���பா��� க�வ�யாக இ��பதா�, ைகயா�ட ப�ேவ� 

வழி�ைறக� �றி�த பல� ம��� பலவ �ன�கைள� க�டறி��, க��� ெத�வ��க 

��கிற�.  

3. கண�கிய� ெசய�பா����ள ப�நிைலக� யாைவ? 

- நடவ��ைககைள இன� க�� �றி�ேப��� பதி� ெச�த� 

- எ��ெத�த� ம��� இ��� க��த� 

- இ��பா�� தயா��த� 

- வ�யாபார கண�� தயா��த� 

- இலாபந�ட கண�� தயா��த� 

- இ��� நிைல �றி�� தயா�த� 

4. கண�கிய� தகவ�கள�� ஆ�வ�ைடய நப�க� யாவ�? 

கண�கியலி� அ��பைட ேநா�கேம நி�வன�தி� உ�ேள�� ெவள�ேய�� உ�ள தன�நப� 

ம��� ��வ��� கண�கிய� தகவ�கைள பய�ப��ப� அள��பதா��. 

அக�பயன��டாள�க� 

1. உ�ைமயாள�க�     2. ேமலா�ைமநி�வாக�   3. பண�யாள�க� 

�றபயன��டாள�க� 

1. �த��டாள�க�     2. கடன ��ேதா� ம��� நிதி நி�வன�க�    3. வா��ைகயாள�க� 

4. வ�க� ம��� ஒ��� �ைற அைம��க�  5. அர�   6. ஆரா��சியாள�க� 

7. ெபா�ம�க� 

5. கண�கிய� தகவ�கைள பதி� ெச��� எைவேய�� இர�� அ��பைடகள�� 

ெபய�கைள� த�க? 

1. ெரா�க அ��பைட 

 2. நிக�� அ�ல� வண�க அ��பைட 

3. கல�� அ�ல� கல�ப�ன அ��பைட 
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III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. கண�கியலி� ெபா�ைள வ�ள��க? 

கண�கிய� எ�ப� நிதிய�ய� தகவ�கைள, இன�கா�த�, அளவ��த�, பதி�ெச�த� 

வைக�ப���த�, ���க�ண�த�, உ���ண�த� ம��� தகவ�கைள� ெத�வ��த� 

ேபா�ற �ைறயான ெசய�பா�கைள உ�ளட�கிய�. கண�கிய� கீ��க�ட 

தகவ�கைள� த�கிற�: 

(1) ெப�றி��க���ய வள�க� 

(2) ெப�றி��க���ய வள�க� எ�வா� பய�ப��த�ப�கி�றன, ம��� 

(3) அவ�றி� பய�பா��னா� ஏ�ப�� வ�ைள�க�. 

2. கண�கியலி� ப���கைள ���கமாக ��க? 

1. நிதிநிைல கண�கிய� 

இ� நிதிய�ல நடவ��ைககைள�� நிக��கைள�� பதிய���ய� ஆ��. 

2. அட�க வ�ைல கண�கிய� 

ெபா��க� அ�ல� ேசைவகள�� அட�க வ�ைலைய கண�கிட உத�கிற�. 

3. ேமலா�ைம கண�கிய�� 

கண�கிய� தகவ�கைள நி�வாக�தி�� த�வத� �ல� ��ெவ��பத��� 

நி�வன�தி� அ�றாட ெசய�பா�க���� �ைண ெச�வ� ேமலா�ைம கண�கிய� 

ஆ��. 

4. ச�க ெபா��� கண�கிய� 

இ� வண�க நி�வன�க� ம��� ப�ற நி�வ�க� கண�கிய� தகவ�கைள ச�க�தி� 

பா�ைவய�� வழ��வ� ஆ��. 

5. மன�த வள கண�கிய� 

இ� ஒ� நி�வன� அத� மன�த வள�தி� ெச�த �த��கைள இன� கா�த�, 

அளவ��த�, ம��� அறிவ��த� ஆகியவ�ைற �றி���. 

3. கண�கியலி� ��கிய��வ�திைன வ��வாக வ�ள��க? 

அைன�� நி�வன�கள�� அ��பைட ேதைவயாக வ�ள��கிற�. கண�கியலி� 

��கிய��வ� ப��வ�மா�. 

1. �ைறயான பதிேவ�க� 

ஒ� நி�வன�தி� அைன�� நிதிசா��த நடவ��ைகக�� க�கேக�கள�� �ைறயாக 

பதி�ப�கி�றன. 
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2. நிதிநிைல அறி�ைகக� தயா��த� 

வ�யாபார இலாபந�ட�கண�� ம��� இ��� நிைல� �றி�� ேபா�ற நிதிநிைல 

அறி�ைககைள கால �ைற ேதா�� தயா��பத� �ல� வண�க�தி� இய�க 

���கைள��, நிதிநிைலைய�� அறிய ����. 

3. வள��சிைய மதி�ப�ட� 

நிதிசா� வ�வர�கைள ப��பா�� ம��� உய��ண�� ெச�வத� �லமாக ப�ேவ� 

ெசய�கள�� வள��சிைய மதி�ப�ட�� பலவ �ன�கைள� க�டறிய�� இய��. 

4. ��ெவ��க உத�த� 

ஒ� நி�வன�தி� நி�வாக� அத� பண�கைள நிைறேவ��வத�� த�க ���கைள 

எ��க� ேதைவயான உ�ய தகவ�கைள கண�கிய� அள��கிற�. 

5. ச�ட� ேதைவகைள� ���தி ெச�த� 

ச�ட� ��வ� ேதைவகளான பண�யாள� வ��கால ைவ�� நிதி, பராம���, வ�மான 

வ��ப���த� ம��� வ� அறி�ைகக� தா�க� ெச�த� ேபா�றைவ கண�கிய� 

�ல� ��ைமயாக� ���தி ெச�ய�ப�கி�றன. 

6. பயன��டாள�க��� தகவ� த�த� 

உ�ைமயாள�க�, நி�வாக�, கடன ��ேதா�, நிதி நி�வன�க� ேபா�ற பல 

பயன ��டாள�க��� கண�கிய� தகவ�கைள� த�கிற�. 

7. ச�ட� சா�றாக இ��த� 

ெபா�வாக நிதிம�ற வழ��கள��� இதர ஆைணய�கள��� ப�ர�சைனக��� த��� 

காண கண�ேக��� பதி�க� சா�றாக ஏ�க�ப�கி�றன. 

8. வ� கண�கி�த� 

வ�மான வ� ம��� இதர வ�க� கண�கி�த� ம��� ெச��தலி� கண�ேக�க� 

அ��பைட ஆதாரமாக இ��கி�றன. 

9. இைண�ப�� ேபா� த��� ெச�த� 

இர�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட வண�க நி�வன�கைள இைண��� ேபா�, 

ெச��த ஈ�ெச�ய ெதாைகைய ��� ெச�வத��� ேதைவயான தகவ�கைள� 

கண�ேக�க� அள��கி�றன. 

4. கண�கிய� தகவ�கள�� ப��வ�� பயன��டாள�க� ஏ� ஆ�வமாக உ�ளன�?                     

(அ) �த��டாள�க�   (ஆ) அர� 

அ. �த��டாள�க� 

- �த��� ���கைள எ��பத��  

- நி�வன�தி� எதி�கால இலாப�, இட� ஏ��� திற� ேபா�றவ�ைற அறிய 
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ஆ. அர� 

- வண�க� ம��� ெதாழி� �ைற சா��த ெகா�ைக ���க� உ�வா�க ம��� எ��க 

- அ�தான வள�கைள ஒ��கீ� ெச�ய 

- சில ெபா��க��� வ�ைல நி�ணய� ெச�ய 

5.  நவ �ன வண�க உலகி� கண�காள�� ப�கள��� ப�றி வ�ள��க?  

1. ஏ�கைள பராம��பவ� 

நிதி சா��த நடவ��ைககைள �ைறயாக பதி� ெச�� ஏ�கைள பராம��கிறா� 

2.  நி�வாக�தி�� தகவ� த�பவ� 

நி�வாக�தி�� ேதைவயான நிதி சா��த தவ�கைள கண�காள� அள��� உத�கிறா� 

3. வண�க ெசா��கள�� கா�பாள� 

ெசா��க��கான பதிேவ�கைள பதி� ெச�� பராம��பத� �ல� வண�க ெசா��கள�� 

கா�பாளாராக ெசய�ப�கிறா� 

4. நிதி ஆேலாசக� 

நிதி சா��த தகவ�கைள ப��பா�� ெச�� அேலாசைனகைள �த��டாள�க��� 

வழ��வத� �ல� நிதி ஆேலாசகராக ெசய�ப�கிறா� 

5. வ� ேமலாள� 

கண�காள� �றி�த கால�தி� வ�மான வ� வ�வர� தயா��� ெச�த�, தா�க� ெச�த� 

ம��� வ�மான வ� ெச���த� �தலியவ�ைற உ�தி ெச�கிறா� 

6. ெபா� ெதாட�� அ�வல� 

கண�காள�, ேதைவ�ப�� பயன ��டாள�க��� கண�கிய� ப��பா�� ெச�ய 

ேதைவ�ப�� வ�வர�கைள வழ��கிறா� 
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                                 அல� 2 

                      கண�கியலி� க���� க�டைம�� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. வண�க�தி� உ�ைமயாள� இ�ட �தலி��, வண�க நி�வன� கட�ப����கிற� 

எ�பைத ��� க��� 

(அ) பண மதி�ப���� க���               (ஆ) அட�கவ�ைல க��� 

 (இ) வண�க�தன��த�ைம க���               (ஈ) இர�ைட�த�ைம க��� 

2. வண�க� ந��டகால� ெதாட��சியாக நைடெப�� எ�ற க��ைத அ��பைடயாக� 

ெகா�ட� 

(அ) வண�க தன��த�ைம க���           (ஆ) நி�வன ெதாட��சி க��� 

(இ) கண�கிய� கால அ�மான�           (ஈ) ��ென�ச��ைக ெகா�ைக 

3. GAAP எ�ப�: 

(அ) ெபா�வாக ஏ��� ெகா�ளட�ப�ட கண�கிய� ெகா�ைகக� 

(ஆ) ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட கண�கிய� ேகா�பா�க� 

(இ) ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட கண�கிய� வழி�ைறக� 

(ஈ) இவ��� ஏ�மி�ைல 

4. இ�தி சர�கி���, அட�க வ�ைல அ�ல� வ��� ஈ�ட���ய மதி�� இதி� எ� 

�ைறேவா அதன��பைடய�� மதி�ப�ட�ப�� எ�ற கண�கிய� ேகா�பா� 

(அ) ��கிய��வ மர�                                                    (ஆ) பண மதி�ப���� க��� 

(இ) ��ென�ச��ைக மர�                                         (ஈ) நிக�� த��� க��� 

5, இ�தியாவ��, கண�கிய� தரநிைலகைள வழ��� அைம�� 

(அ) இ�திய ைமய வ�கி 

(ஆ) இ�திய அட�கவ�ைல ம��� கண�காள� நி�வன� 

(இ) உ�ச ந�தி ம�ற� 

(ஈ) இ�திய� ப�டய� கண�காள� நி�வன� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. கண�ேக�க� பராம��ைப வைரய�? 

கண�ேக�க� பராம��� எ�ப� வண�க நடவ��ைககைள ஏ�கள�� பதி� ெச��� ஒ� 

கைல ஆ��                                                   - ெஜ. ஆ�.ேப�லிபா� 
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2. கண�கிய� க����க� எ�றா� எ�ன? 

> கண�கிய� க���க� எ�ப� பர�த ஒ�மி�த க���கள�� வ�ைளவா��. 

> ெபா�வாக ஏ���ெகா�ள�ப�ட எ�ண� அ�ல� சாரா�ச� க��� என� ெபா��ப��. 

3. வ�வா� த��� க��� ப�றி ���கமாக வ�வ��க? 

ஒ� ெசா�தி� மதி�ப�� ஏ�ப�� மா�ற� அ�ெசா��க� வண�க�தா� த��� ெச�ய�ப�� 

ேபா� ம��ேம பதி� ெச�ய�ப��. இ�ேவ வ�வா� த��� க��தா�� 

4.  கண�கியலி� �� ெவள�ய��� ெகா�ைக எ�றா� எ�ன? 

கண��க� ேந�ைமயாக தயா��க�பட ேவ���. 

அைன�� ��கிய தகவ�க�� நிதிநிைல அறி�ைக �லமாக ெவள��ப��த ேவ���. 

5. நி�வன ெதாட��சி அ�மான� �றி�� சி� �றி�� வைரக? 

ஒ� வாண�க நி�வன� ந��ட கால� ெதாட��� நைடெப�� இலாப� ஈ��� எ�ற 

எதி�பா��ப�� நட�த�ப�கிற� 

இ�க�ேணா�ட�திேலேய நடவ��ைகக� பதி� ெச�ய�ப�கி�ற� 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. ெப���ைக க��� எ�றா� எ�ன? ஏ� ஒ� வண�க அைம�� இ�க��ைத� 

ப��ப�ற ேவ���? 

ெபா���ைக க��� ெபா��: 

ஒ� �றி�ப��ட ஆ��� ஈ��ய வ�வா�, அ�வ�வாைய ஈ��ய அ�வா��� ெச�த 

ெசல�கேளா� ஒ�ப��வ� ெபா���ைக க��� ஆ��. 

இ� நிக�� த��� க��� ம��� கண�கிய� கால க��திைன அ��பைடயாக 

ெகா�டைவயா�� 

ப��ப��வத�கான காரண�க�: 

- நி�வன�தி� உ�ைமயான இலாப� அ�ல� ந�ட�திைன அறிய.  

- நி�வன�தி� எதி�கால தி�டமிட��� 

2. பண� சா��த நடவ��ைகக� ம��ேம கண�கியலி� பதிய�ப�த� ேவ���'- 

வ�வ�? 

பணமதி�ப��� க��தி� ப� எ�த நடவ��ைககைள பண�தா� அளவ�ட ���ேமா அ�த 

நடவ��ைகக� ம��ேம கண��கள�� பதி� ெச�ய�ப��. 

கண�கியலி� அளவ��� அலகாக  ஒ� நா��� நாணய� அைமகிற�. 

பண� சாராத நடவ��ைகக� கண�ேக�கள�� பதிய�ப�வதி�ைல. 
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3. 'ஒ� வண�க நி�வன� ெதாட��சியாக நைடெபற ேவ���' இ�த வா�கிய�ைத 

அ��பைடயாக� ெகா�ட கண�கிய� க��ைத வ�ள��க?  

ஒ� வாண�க நி�வன� ந��ட கால� ெதாட��� நைடெப�� இலாப� ஈ��� எ�ற 

எதி�பா��ப�� நட�த�ப�கிற� 

இ�க�ேணா�ட�திேலேய நடவ��ைகக� பதி� ெச�ய�ப�கி�றன 

எதி�கால�தி� நி�வன� கைல�க�ப�� எ�ற ேதைவ எ�வதி�ைல 

4, கண�கிய� தரநிைலக� �றி�� சி� �றி�� வைரக. 

ெபா�� கண�காள� ம��� கண�காள�கள�� நல��காக வழ��� ச�ட� ம��� 

ெதாழி�சா� அைம��களா� ெபா�வாக உ�வா�க�ப�ட வழிகா�� ெநறி�ைறகேள 

கண�கிய� தரநிைலகளா��.                                              - ேகா�ல� 

இர�� வ�தமான தர நிைலக� உ�ளன 

1, ப�னா�� நிதி அறி�ைக தரநிைலக� 

ப�னா�� நிதி அறி�ைக தரநிைலக� ப�னா�� தரநிைல வா�ய�தா� வழ�க� 

ப�வதா�� 

2. இ�தியாவ�� கண�கிய� தர நிைலக� 

இ�தியாவ�� கண�கிய� தர நிைலக� இ�திய ப�டய கண�காள� நி�வன�தா� 

ெவள�ய���ப�கிற� 
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                                 அல� 3 

                                                                         �த�ைம பதிேவ�க� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. கண�கிய� சம�பா� �றி�ப� 

(அ) வ�யாபார�தி� �த�, ெசா�தி�� சமமான� 

(ஆ) வ�யாபார�தி� ெபா���க�, ெசா�தி�� சமமான� 

(இ) வ�யாபார�தி� �த�, ெபா���க��� சமமான� 

(ஈ) வ�யாபார�தி� ெசா��க�, �த� ம��� ெபா���க��� சமமான� 

2. ெசா�த பய�பா���காக உ�ைமயாளரா� வண�க�திலி��� எ��க�ப�� 

ெதாைகயா� ஏ�ப�� நிைல. 

(அ) ெசா�தி� மதி�� �ைற��, உ�ைமயாள�� �தலி� மதி�� �ைற�� 

(ஆ) ஒ� ெசா�தி� மதி�� உய��, ம�ெறா� ெசா�தி� மதி�� �ைற�� 

(இ) ஒ� ெசா�தி� மதி�� உய��, ெபா���கள�� மதி�� உய�� 

(ஈ) ெசா�தி� மதி�� உய��, �தலி� மதி�� �ைற�� 

3. ஒ� நி�வன�தி� ெசா���க� மதி�� �.1,00,000/- ம��� அத�  ெவள�யா�     -

க�டனான ெபா���க� �.60,000/- என��, அ�நி�வன�தி� �த� 

(அ) �.1,60,000        (ஆ) ) �.60,000          (இ) �.1,00,000         (ஈ) ) �.40,000 

4. கண�கிய� சம�ப���ப� ச�யாக இ�லாத�. 

(அ) ெசா���க� = ெபா���க� + �த�     (ஆ) ெசா���க� = �த� + ெபா���க� 

(இ) ெபா���க� = ெசா���க� + �த�    (ஈ) �த� = ெசா���க� ெபா���க� 

5. கண�கிய� சம�பா�, எ�த கண�கிய� ேகா�பா��ைன அ��பைடயாக� 

ெகா�� உ�வா�க�ப���ள�? 

(அ) இர�ைட� த�ைம                     (ஆ) நிைல�த�ைம 

(இ) நி�வன� ெதாட��சி                    (ஈ) நிக���த�ைம 

6. ெசா�� கண�� ைகயா�வ� 

(அ) தன��ப�ட நப�க�                      (ஆ) ெசல�க� ம��� இழ��க� 

(இ) ெசா��க�                             (ஈ) வ�மான� ம��� இலாப�க� 

7. ப��வ�னவ�றி� ப�ரதிநிதி��வ ஆ�சா� கண�� எ�? 

(அ) க�டட� கண��                       (ஆ) ெகா�பட ேவ��ய ச�பள கண�� 

(இ) மேக� கண��                        (ஈ) பால� நி�வன� 
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8. �� ���� ெச��திய வாடைக ஒ� 

(அ) ெபயரள� கண��                     (ஆ) ஆ�சா� கண�� 

(இ) ெசா��� கண��                      (ஈ) ப�ரதிநிதி��வ ஆ�சா� கண�� 

9. உ�ைமயாளரா�, வண�க�திலி��� எ��க�ப�� ெதாைக வர� ைவ�க�ப�� 

கண�� 

(அ) எ���க� கண��                    (ஆ) ெரா�க� கண�� 

(இ) �த� கண��                       (ஈ) ெகா��த� கண�� 

10. இர�ைட� பதி� �ைறய�� கண��கைள� பதி� ெச��� ேபா� 

நடவ��ைகக� பாதி�ப� 

(அ) �ைற�தப�ச� இர�� கண��க�  (ஆ) ஒேர கண�கி�, ெவ�ேவ� ேததிகள�� 

(இ) ஒேர கண�கி� இ� ப�க�கள��       (ஈ) �ைற�த ப�ச� ��� கண��க� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. ஆதார ஆவண�க� எ�றா� எ�ன? 

நிதி சா��த நடவ��ைககள�� உ�ைமயான சா��கைள ெவள��ப���� ஆவண�க� 

ஆதார ஆவண�க� ஆ��. 

ெரா�க�சீ��, இடா��, ப����றி��, வர���றி��, ெச����சீ��, ச�பள�ப��ய�, 

�லி�ப��ய� காேசாைல� பதி�� ப��ய� ேபா�றைவ ஆதார ஆவண�கள�� 

உ�ளட���. 

2. கண�கிய� சம�பா� எ�றா� எ�ன? 

நி�வன�தி� ெசா��க� ம��� ெபா���க�, �த� ஆகியவ�றி�� இைடேய உ�ள 

ெதாட�ப�ைன சம�பா�� �ைறய�� ெவள��ப���வ� கண�கிய�� சம�பா� ஆ�� 

3. ப��வ�னவ�றி�கான ஏேத�� ஒ� நடவ��ைகைய� த�க?                                                   

(அ) ெசா���க� �ைறத� ம��� ெபா���க� �ைறத�. 

கடன ��ேதா��� ெச��திய� � 5,000 

(ஆ) ஒ� ெசா�� அதிக��த� ம��� ம�ெறா� ெசா�� �ைறத�. 

� 5,000 மதி���ள இய�திர� வா�கிய� 

4. �றி�ேப��� பதி� ெச�த� எ�பத� ெபா�� எ�ன? 

�றி�ேப�� நடவ��ைககைள பதி� ெச��� �ைறய�ைன �றி�ேப��� பதி� ெச�த� 

எ�கிேறா�. இதி� வண�க நடவ��ைகக� நா� வ�ைசய�� பதி� ெச�ய�ப�கி�றன. 
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5.  ெசா�� கண�� எ�றா� எ�ன? 

பணமதி��ைடய எ�த ஒ� இய�ெபா�� அ�ல� உ�ைம ெசா�� ஆ�� 

ெசா��க� அைன��� ெதா��க�ப�� தன��தன�யாக கா�ட�ப�கி�றன. 

ெசா��க� இர�� கண��களாக ப���க�ப�கி�றன, அைவ  

1. �லனா�� ெசா�� கண��: எ.கா. : நில�, க��ட� 

2.  �லனாகா ெசா�� கண��: எ.கா. : ந�ெபய�, கா���ைம 

6. ஆ�சா� கண��க� எ�வா� வைக�ப��த�ப���ளன? 

1. தன�நப� கண��, 2. ச�ட�ைற ஆ�சா� கண��, 3. ப�ரதிநிதி��வ ஆ�சா� கண�� என  

��� வைககளாக வைக�ப��த�ப���ள�. 

7. ெபயரள� கண�கி�கான கண�கிய� வ�திைய� ��க? 

ெசல�க�� ந�ட�க�� ப�� ைவ. 

வ�மான�க�� ஆதாய�க�� வர� ைவ 

8. இர�ைட� பதி� கண�கிய� �ைறய�� ெபா�னான வ�திகைள� த�க? 

1. ஆ�சா� கண�� 

> ெப�பவ� கண�ைக ப�� ைவ 

> த�பவ� கண�ைக வர� ைவ 

2 ெசா���கண�� 

> உ�வ�வனவ�ைற ப�� ைவ 

> ெவள��ெச�வனவ�ைற வர� ைவ 

3. ெபயரள� கண�� 

> ெசல�கைள�� ந�ட�கைள�� ப�� ைவ 

> வ�மான�ைள�� ஆதாய�ைள�� வர� ைவ 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. கண�கிய� சம�பா�� �ைறய�� கண��கைள பதி� ெச��� �ைறய�ைய 

க��கமாக வ�ள��க. 

அ. �த� அதிக���� ேபா�, ெசா�� அதிக��த� 

           ��க� �.50,000/- �த� ேபா�� ெதாழி� ெதாட�கினா�. 

வ�ைள�க�:  

                            ெரா�க� உ�வ�த�   -        ெசா�தி� மதி�� அதிக��� 

           �த� ேபாட�ப�ட�.     -         �த� அதிக��� 
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                    ெசா���க� =        �த�   +   ெபா���க� 

                                          (ெரா�க�) 50,000/    =     50,000 (�த�)  +  ெபா���க� 

                                                                   50,000/    =     50,000/ 

 

ஆ. ெபா���க� �ைற�� ேபா�, ெசா���க�� �ைறத� 

கடன ��ேதா��� தி��ப�� ெச��திய ெதாைக �.10,000/- 

வ�ைள�க�:  

           ெரா�க� ெவள�� ெச��த�    -     ெசா�தி� மதி�� �ைறத� 

           கடன ��ேதா� பண� ெப�த�  -  ெபா��ப�� மதி�� �ைறத� 

                �த� +  ெபா���க�  =  ெசா���க� 

                 �த�) + (-10,000/) -( கடன ��ேதா�)  =  (-10,000/) (ெரா�க�)      

                                                                           (- 10,000/ )     =     (- 10,000/ )    

2. கண�� எ�றா� எ�ன? கண��கைள வைக�ப��தி, த��த உதாரண�க�ட� 

��க. 

கண�� எ�ப� கண�கிய�யலி� அைடயாள� காண உத�� ஒ� அ��பைட அலகா��. 

கண��க� ��� வைககளாக ப���க�ப���ள� 

1. ஆ�சா� கண�� 

> �த�,  இ�திய� வ�கி , ரா� நி�வன�, ச��� 

2. ெசா��� கண�� 

> க��ட�,  இய�திர�, ெரா�க�, வ�கி இ��� 

3. ெபயரள� கண�� 

> வாடைக , ச�பள�,  �லி 

3. ஆ�சா� கண�கி� ��� வைககைள� ��க. 

> தன�நப� கண��: -  இ� மன�த�க� சா��த கண�� 

> ச�ட�ைற கண��: -  இ� ஆ�கள�� �� அ�ல� அைம�� அ�ல� ச�க� 

சா��ைடய கண��  

> ப�ரதிநிதி��வ ஆ�சா� கண��: -  இ� இய�ைக அ�ல�. உ�வா�க�ப�� ெசய�ைக 

நப�க� சா��த கண��. ெசய�ைக த�ைம�ைடய நபைரேய அ�ல� ��ைவேயா 

�றி�கிற�. 

4. உ�ைமயாள� ஆ��ம�� ெச��த�ப�ட கா�ப��� �ைனம�, கண�கியலி� எ�வா� 

பதிய�ப�கிற�? 

> உ�ைமயாள� ஆ�� ம�� ெச��த�ப�ட கா�ப��� �ைனம�, கண�கியலி� எ��பாக 

க�த�ப�கிற�. எனேவ எ��� கண�� ப�� ைவ�க�ப��. 
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> காரண� தன� வண�க�தி� உ�ைமயாள��, நி�வன�� தன��த�ைம ஒ�றாக 

க�த�ப�கிற�. எனேவ உ�ைமயாள� ஆ�� ம�� ெச��த�ப�ட கா�ப��� �ைனம� 

எ��பாக க�த�ப�கிற�. 

> இ� வ�யாபார� ெசலவ��ைமயா� இ� ெசலவாக எ���� ெகா��த� �டா�.  

5. இர�ைட� பதி� கண�� �ைறய�� இய��க� யாைவ? 

ப��வ�வன இர�ைட�பதி� �ைறய�� இய��க� ஆ�� 

- ஒ�ெவா� வண�க நடவ��ைக�� இ� த�ைமகைள� ெகா������. 

- இர���, ஒ�� பலைன அ�ல� மதி�ப�ைன� ெப�வதா��, ம�ெறா�� பலைன 

அ�ல� மதி�ப�ைன அள��பதாக�� இ����. 

- இ�வ�� த�ைமக� �ைற�த� இ� கண��க�, அதாவ� �ைற�த ப�ச� ஒ� ப��, 

�ைற�த ப�ச� ஒ� வர� என ச�ப�த�ப������. 

- ஒ�ெவா� ப��� அத��� த��த சமமான வரவ�ைன�� ஒ�ெவா� வர�� அத��� 

த��த சமமான ப�றிைன�� ெப�றி����. ஒ� கண�� ப�� ெச�ய�ப�டா� ம�ெறா� 

கண�� வர� ைவ�க�பட ேவ���. 

6. �றி�ேப��� பதி� ெச��� ப� நிைலகைள வ�வ�. 

�றி�ேப��� பதி� ெச�வத�� ப��வ�� ப�நிைலக� ப��ப�ற�ப�கி�றன 

- நடவ��ைககைள ஆ�� ெச�� அதி��ள கண��கைள (த�ைமய�� அ��பைடய��) 

அைடயாள� காண ேவ���. 

- ேமேல அைடயாள� க�ட கண��ைள ஆ�சா� க/�, ெசா��� க/� அ�ல� ெபயரள�� 

க/� எ�� பா�ப��த ேவ���. 

- ேமேல பா�ப��த�ப�ட (ஒ� நடவ��ைக�� ேதைவயான) இர�� கண��க���� 

ப��, வர� வ�திகைள� ெபா��தி� பா��க ேவ���. 

- இர�ைட� பதி� �ைறய�� வ�திகைள� பய�ப��தி எ�த கண�கிைன� ப�� ைவ�க 

ேவ���, எ�த கண�கிைன வர� ைவ�க ேவ��� என க�டறிய ேவ���. 

- நடவ��ைக நட�த நாள�ைன, நா� ப�திய�� பதி� ெச�திட ேவ���. 

- ப�� ைவ�க ேவ��ய கண�கி� ெபயைர வ�வர� ப�திய�� இட� ப�க�தி� மிக�� 

ெந��கமாக எ�த ஆர�ப���, அ�த வ�ய�� இ�திய�� "ப" எ�� பதி� ெச�ய ேவ��� 

இத�� எதிரான அேத வ�ய�� ப��� ப�திய�� ப�� ைவ��� ெதாைகய�ைன பதி� 

ெச�திட ேவ���. 

- வர� ைவ�க ேவ��ய கண�கி� ெபயைர இர�டாவ� வ�ய�� ப�க ஓர�திலி��� 

சிறி� இைடெவள� வ���, வ�வர� ப�திய�� எ�த ேவ���. அேத வ�ய�� எதிராக உ�ள 

வர� ப�திய��, வர� ைவ��� ெதாைகய�ைன பதி� ெச�திட ேவ���.  
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- அ��த வ�ய�� வ�வர� ப�திய�� சி� வ�ள�க�திைன ப�ைற அைட�ப�� ெகா��க 

ேவ���. 

7. இர�ைட� பதி� �ைற எ�றா� எ�ன? அத� ந�ைமகைள எ��க? 

ஒ�ெவா� நடவ��ைக�� பண� அ�ல� பணமதி�� ச�ப�த�ப�ட இர��த�ைமகைள� 

ெகா���ளன. மதி�ப�ைன� ெப�த� ஒ� த�ைமயாக��, அேத மதி�ப�� ெச���த� 

இ�ெனா� த�ைமயாக�� இ����. அைன�� நடவ��ைககள��� உ�ள இ�த இ� 

த�ைமக�� கண�ேக�கள�� பதி� ெச�ய��வதா� இர�ைட� பதி� �ைற என�ப��. 

இர�ைட� பதி� �ைறய�� ந�ைமக� 

(1) ��லிய� த�ைம 

இர�ைட� த�ைம �ைறய�� வண�க�தி� அைன�� நடவ��ைகக��, இ� 

த�ைமகேளா� கண�ேக�கள�� பதி� ெச�ய�ப�கி�றன. இ� கண�கியலி� ��லிய� 

த�ைமைய ப�ேசாதி�க உத�கிற�. 

(2) வண�க ���கைள உ�தி�ப���த� 

வண�க�தி� ஏ�ப�� ெசல�க�, இழ��க�, வ�வா� இலாப�க�, ெசா���க� 

ெபா���க� ேபா�ற வ�வர�கைள உட���ட� ெபற ����. இத� உதவ�யா� ஒ� 

�றி�ப��ட கண�கா��� நிகர இலாப� அ�ல� நிகர ந�ட� ம��� ஒ� �றி�ப��ட 

ேததிய�� நிதி நிைலய�ைன� கண�கிட ����. 

(3) ஒ�ப��� ஆ�� 

வண�க நி�வன�கள�� த�கால ���கைள, ��தய ஆ��கள�� ���கேளா�� 

ேம��, ேவ� பல நி�வன�கள�� ���கேளா�� ஒ�ப��� பா��க ����. 

(4) ெபா�வான ஏ��� த�ைம 

இ��ைறய�� கண�கிைன பதி� ெச�வைத நிதி நி�வன�க�, அர� அதிகா�க� ம��� 

பல�� ஏ��� ெகா�கி�றன�. ஏெனன��, இ� ஒ� �ைறயான, அறிவ�ய� ��வமான 

கண�� பராம��� �ைறயா��. 
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                                                                    அல� 4 

                                    ேபேர� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. ேபேர��� கண��க� தயா��பத� ��கிய ேநா�க� 

(அ) நிதி நிைலைமைய அறிய              (ஆ) இலா� அ�ல� ந�ட�ைத அறிய 

(இ) நிதிநிைலைம ம��� இலாப ந�ட�ைத அறிய 

(ஈ) ஒ�ெவா� ேபேர��� கண�கி� இ��ைப அறிய 

2. ப�� ம��� வர� இன�கைள �றி�ேப��லி��� ேபேர��� கண��கள�� 

எ��� எ��� நைட�ைறைய இ�வா� அைழ�கலா�. 

(அ) ���த�  (ஆ) எ��ெத��த�  (இ) �றி�ேப��� பதித� (ஈ) இ���� க��த� 

3. �.ப.எ. எ�ப� 

(அ) ேபேர�� ப�க எ�                    (ஆ) �றி�ேப�� ப�க எ� 

(இ) சா�� சீ�� எ�                      (ஈ) ஆைண எ� 

4. ஒ� ேபேர��� கண�கி� ப�� ப�திய�� ெமா�த�திலி���� ம��� வர�� 

ப�திய�� ெமா�த�திலி���� நிகர இ��ப�ைன க�டறி�� வழி�ைறைய 

இ�வா� அைழ�கலா�. 

(அ) ���த� (ஆ) எ��ெத��த� (இ) �றி�ேப��� பதித� (ஈ) இ���� க��த� 

5. ஒ� கண�கி� வர� ெமா�த�ைதவ�ட ப�� ெமா�த� அதிகமாக இ��ப�� அத� 

ெபா�� 

(அ) வர� இ���                           (ஆ) ப�� இ���  

(இ) இ��� இ�ைம                        (ஈ) ப��� ம��� வர� இ��� 

6. உ�ைமயாளரா� ெதாழி��� ெகா�� வர�ப�� ெதாைக�� வர� 

ெச�ய�ப�வ� 

(அ) ெரா�க கண�� (ஆ) எ���� கண�� (இ) �த� கண�� (ஈ) அனாம�� கண�� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. ேபேர� எனறா� எ�ன? 

ஒ� ெதாழிலி� அைன�� நடவ��ைககைள�� வைக�ப��தி நிர�தரமாக பதி� ெச��� 

ஏ� ேபேர� ஆ��.                                                   - எ�.சி. கிரா�ப� 

2. எ��ெத��த� எ�றா� எ�ன? 

�றி�ேப���� ஏைனய �ைண ஏ�கள��� பதிவாகி��ள நடவ��ைககைள ேபேர��� 

உ�ள உ�ய கண��க��� மா�றி� பதி� ெச��� வழி�ைறேய எ��ெத�த� ஆ��. 
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3. ப�� இ��� எ�றா� எ�ன? 

ேபேர��� கண��கைள இ��� க��� ேபா�, ப�� ப�க�தி� உ�ள ெமா�த�, வர� 

ப�க�தி� உ�ள ெமா�த�ைத வ�ட அதிகமாக இ��ப�� அ� ப�� இ��� என�ப�� 

4. வர� இ��� எ�றா� எ�ன? 

ேபேர��� கண��கைள இ��� க��� ேபா�, வர� ப�க�தி� உ�ள ெமா�த�, ப�� 

ப�க�தி� உ�ள ெமா�த�ைத வ�ட அதிகமாக இ��ப�� அ� வர� இ��� என�ப�� 

5. கண�ைக இ���� க��த� எ�றா� எ�ன? 

இ���க��த� எ�ப� இர�� ப�க�கள�� ெதாைக ப�திய���ள ெமா�த ெதாைககள�� 

ேவ��ைம� ெதாைகய�ைன �ைறவான ெமா�த ெதாைக ெகா�ட ப�க�தி� எ��வ� 

ஆ�� 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

3. நடவ��ைகக� �றி�ேப��லி��� ேபேர���� எ�வா� 

எ��ெத�த�ப�கி�ற�?  

�றி�ேப��லி��� ேபேர���� எ��ெத��� �ைற 

�றி�ேப��� பதிவாகி உ�ள நடவ��ைககள�� ப�� ம��� வர� இன�கைள 

ேபேர��� உ�ள கண��க��� மா�ற� ெச�வ� எ��ெத��த� என�ப��.  

(அ) �றி�ேப��� ப�� ைவ�க�ப���ள கண�ைக கா�க. அ�கண�� ஏ�கனேவ 

�வ�க�படவ��ைல எ�றா� அ�ேபேர�ைட �வ�க ேவ���. கண�கி� ெபயைர 

ேம�ப�திய�� ந�வ�� எ�த ேவ���’ 

 (ஆ) கண�கி� ப���ப�க�தி� நா� ப�திய�� நடவ��ைக நிக��த நாைள� �றி�ப�ட 

ேவ���. 

(இ) வ�வர�ப�திய��, �றி�ேப��� வர� ைவ�க�ப���ள கண�கி� ெபயைர� பதிய 

ேவ���. 

(ஈ) �றி�ேப��� ப��� ெதாைக ப�திய�� உ�ள இ�கண�கி���ய ெதாைகய�ைன, 

ெதாைக� ப�திய�� பதிய ேவ���. 

(உ) �றி�ேப��� வர� ைவ�க�ப���ள கண�ைக க�டறிய��. அ�வா� இ�ைல 

எ�றா� அ�கண�ைக ேபேர��� �திதாக �வ�க ேவ���. கண�கி� ெபயைர ேம� 

ப�திய�� ந�வ�� எ�த ேவ���. இ�ேபா� ேபேர���கண�கி� வர�� ப�க�தி� 

பதி�கைள ேம�ெகா�ள��, நடவ��ைக நிக��த நாைள, நா� ப�திய�� பதிய ேவ���. 

எ�றி�ேப��� ப�� ைவ�க�ப���ள கண�கி� ெபயைர, வ�வர�ப�திய�� எ��� எ�த 

ேவ���. அத���ய ெதாைகைய ெதாைக� ப�திய�� எ�த ேவ���. 

 

Khader.M M.Com., B.Ed., M.Phil., P.G.Asst., in Commerce, GHSS - Brammakundam, Villupuram Dist., Mobile.94863 35786

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



17 
 

 

1. �றி�ேப��ைன ேபேர��ட� ேவ�ப���க. 
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2.  ேபேர� எ�றா� எ�ன? அத� பய�பா�க� யாைவ? 

ேபேர�: ஒ� ெதாழிலி� அைன�� நடவ��ைககைள�� வைக�ப��தி நிர�தரமாக 

பதி� ெச��� ஏ� ேபேர� ஆ��                                  -எ�.சி. கிரா�ப� 

பய�க� 

1. ஒ� �றி�ப��ட கண�ைக ப�றிய தகவ�கைள உடன�யாக ெபற ��கிற�. 

2 வண�க நடவ��ைககைள க��� ப��த ���� 

3. இ��பா�� தாயா��க ���� 

4. நிதி நிைல அறி�ைககைள தயா��க உத�கிற� 

3. நடவ��ைகக� �றி�ேப��லி��� ேபேர���� எ�வா� 

எ��ெத�த�ப�கி�ற�?  

�றி�ேப��லி��� ேபேர���� எ��ெத��� �ைற 

�றி�ேப��� பதிவாகி உ�ள நடவ��ைககள�� ப�� ம��� வர� இன�கைள 

ேபேர��� உ�ள கண��க��� மா�ற� ெச�வ� எ��ெத��த� என�ப��.  

(அ) �றி�ேப��� ப�� ைவ�க�ப���ள கண�ைக கா�க. அ�கண�� ஏ�கனேவ 

�வ�க�படவ��ைல எ�றா� அ�ேபேர�ைட �வ�க ேவ���. கண�கி� ெபயைர 

ேம�ப�திய�� ந�வ�� எ�த ேவ���’ 

 (ஆ) கண�கி� ப���ப�க�தி� நா� ப�திய�� நடவ��ைக நிக��த நாைள� �றி�ப�ட 

ேவ���. 

(இ) வ�வர�ப�திய��, �றி�ேப��� வர� ைவ�க�ப���ள கண�கி� ெபயைர� பதிய 

ேவ���. 

(ஈ) �றி�ேப��� ப��� ெதாைக ப�திய�� உ�ள இ�கண�கி���ய ெதாைகய�ைன, 

ெதாைக� ப�திய�� பதிய ேவ���. 

(உ) �றி�ேப��� வர� ைவ�க�ப���ள கண�ைக க�டறிய��. அ�வா� இ�ைல 

எ�றா� அ�கண�ைக ேபேர��� �திதாக �வ�க ேவ���. கண�கி� ெபயைர ேம� 

ப�திய�� ந�வ�� எ�த ேவ���. இ�ேபா� ேபேர���கண�கி� வர�� ப�க�தி� 

பதி�கைள ேம�ெகா�ள��, நடவ��ைக நிக��த நாைள, நா� ப�திய�� பதிய ேவ���. 

எ�றி�ேப��� ப�� ைவ�க�ப���ள கண�கி� ெபயைர, வ�வர�ப�திய�� எ��� எ�த 

ேவ���. அத���ய ெதாைகைய ெதாைக� ப�திய�� எ�த ேவ���. 

4. ேபேர��� கண�கி� இ��� க��தலி� வழி�ைறைய வ�ள��க. 

ேபேர��� கண��கைள இ���� க��வத�� ப��வ�� வழி�ைறகைள� ப��ப�ற 

ேவ���. 

(i) ப��� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� ப�திைய�� ம��� வர�� ப�க�தி� உ�ள ெதாைக� 

ப�திைய�� தன��தன�யாக ��ட ேவ��� 
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(ii) இர�� ப�க�கள��� கிைட�க�ெப�ற ெமா�த ெதாைககள�� வ��தியாச�ைத� 

கண�கிட ேவ���. 

(iii) இைவ இர����� உ�ள வ��தியாச� ெதாைகைய, �ைறவாக ெமா�த� ெதாைக 

உைடய ப�க�தி� வ�வர�ப�திய�� “இ��� கீ/இ” என எ�தி, அ�த ெதாைகைய ெதாைக� 

ப�திய���, அத� எதிேர நா� ப�திய�� அ�த மாத�தி� கைடசி நாைள�� �றி�ப�ட 

ேவ���. 

(iv) இ�ேபா� ப�� ம��� வர� எ�ற இ�ப�திகைள�� ��ட ேவ���. அைவ சமமாக 

இ����. இ� ப�க�கள�� அ����� ெதாைகய�ைன ஒேர ேகா��� கிைடம�டமாக� 

பதிய ேவ���. அ� ���� ெதாைகய�ைன ேவ�ப��தி� கா��வத�காக அ� 

ெதாைகய�� ேம�� கீ�� ேகா�கள���� கா�ட�பட ேவ���. 

(v) வ��தியாச� ெதாைகைய ���� ெதாைக��� கீேழ எதி� ப�க�தி� கீ� ெகா�� வர 

ேவ���. வ�வர�ப�திய�� கீேழ ெகாணர�ப�ட அ� வ��தியாச� ெதாைகய�� எதிேர 

“இ��� கி/ெகா” என எ�த�ப�� நா� ப�திய�� அ��த கண�கிய� கால�தி� �த� 

நாைள� �றி�ப�ட ேவ���. 

(vi) ஒ� கண�கி� ப��� ப�க�தி� ெமா�த� அதிகமாக இ��தா�, அத� இ���� ெதாைக 

ப�� இ��� ஆ��. ஒ� கண�கி� வர� ப�க�தி� ெமா�த� அதிகமாக இ��தா�, அத� 

இ���� ெதாைக வர� இ��� ஆ��. இர�� ப�க�க�� சமமாக இ��தா� அ�கண�� 

எ�த இ��ைப�� கா�டா�. 

இ��ைப த��மான��க ப��வ�� வ�திகைள� ப��ப�றலா�: 

ப�� ெமா�த� > வர� ெமா�த� = ப�� இ��� 

வர� ெமா�த� > ப�� ெமா�த� = வர� இ��� 

ப��ெமா�த� = வர� ெமா�த� = இ��� இ�ைல 
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                              அல� 5 

                                  இ��பா�� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. இ��பா�� எ�ப� ஒ� 

(அ) அறி�ைக         (ஆ) கண��        (இ) ேபேர�        (ஈ) �றி�ேப� 

2. ேபேர��� கண��கைள தயா��� ���த�ட� அ��� தயா��க�ப�வ� 

(அ) வ�யாபார� கண�� (ஆ) இ��பா�� (இ) �றி�ேப� (ஈ) இலாபந�ட� கண�� 

3. இ��பா�� கீ��க�ட எ�த கண��கைள உ�ளட�கி இ����? 

(அ) ஆ�சா� கண��க� ம���           (ஆ) ெசா��� கண��க� ம��� 

(இ) ெபயரள� கண��க� ம���          (ஈ) அைன�� கண��க�� 

4. கீ�க�டவ�றி� எ� எைவ இ��பா�� தயா��பத� ேநா�க�களா�� 

(அ) அைன�� ேபேர��� கண��கள�� ���க�ைத� த�வ�. 

(ஆ) இ�தி� கண��கைள� தயா��க உத�வ� 

(இ) கண��கள�� கண�கீ��� ச��த�ைமைய� ப�ேசாதி�ப� 

(ஈ) (அ), (ஆ) ம��� (இ) 

5. இ��பா�� தயா����ேபா�, கண�காள� இ��பா�வ�� வர� ப�க�தி� 

ெமா�த ெதாைக �.200/- �ைறவாக இ��பைத� க�டறி�தா�. அ�த ேவ�           

-பா��ைன அவ� எ�ன ெச�வா�? 

(அ) அனாம�� கண�கி� ப�� ெச�வா� 

(ஆ) அனாம�� கண�கி� வர� ெச�வா� 

(இ) ஏேத�� ப�� இ����ெகா�ட கண�கி� ச� ெச�வா� 

(ஈ) ஏேத�� வர� இ����ெகா�ட கண�கி� ச� ெச�வா� 

6. ப�� இ���க�� ம��� வர� இ���க�� சமமாக இ��கி�றனவா என 

அறிய அைன��� ேபேர��� கண��கைள�� ெகா�� தயா��க�ப�� ஒ� 

ப��ய� 

(அ) �றி�ேப�    (ஆ) நாேள�    (இ) இ��பா��    (ஈ) இ��� நிைல� �றி�� 

7. ப��வ�� எ�த �ைற அ�ல� �ைறகள�� இ��பா�� தயா��க�ப�கிற�? 

(அ) இ��� �ைற 

(ஆ) ெமா�த� ெதாைக �ைற 

(இ) ெமா�த� ெதாைக �ைற ம��� இ��� �ைற 

(ஈ) (அ), (ஆ) ம��� (இ) 
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8. கீ��க�ட கண��கள�� எ�த� கண�கி� இ��� இ��பா�வ�� ப��� 

ப�திய�� ேதா���? 

(அ) ப�பல கடன ��ேதா� கண��      (ஆ) ெச��த���ய மா���சீ�� கண�� 

(இ) எ���க� கண��              (ஈ) �த� கண�� 

9. இ��பா�வ�� ப���ப�திய�� ெமா�த�� வர��ப�திய�� ெமா�த�� 

ேவ�ப�டா� அைத எ��� எ�த ேவ��ய கண�� 

(அ) வ�யாபார கண��                (ஆ) ேவ�பா�� கண�� 

(இ) அனாம�� கண��              (ஈ) இதர கண�� 

10. ஒ� இ��பா�� தயா��க�ப�வ� 

(அ) ஆ�� இ�திய��                (ஆ) ஒ� �றி�ப��ட நாள�� 

(இ) ஒ� ப�வ கால� ���த��     (ஈ) இைவ ஏ�� இ�ைல 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. இ��பா�� எ�றா� எ�ன? 

ேபேர�� கண�கி��ள ப�� இ���கைள��, ம��� வர� இ���கைள�� ெகா�� 

கண�கீ�� ச��த�ைமைய ப�ேசாதி�க தயா��க�ப�� ஓ� அறி�ைக இ��பா�� 

ஆ��.                                                         -ேஜ. ஆ�. ேப�லிபா� 

2. இ��பா�வ�� ப�வ� த�க? 

3. இ��பா�� தயா���� �ைறக� யாைவ? 

1. இ��� �ைற 

2. ெமா�த ெதாைக �ைற 

3, ெமா�த ெதாைக ம��� இ��� �ைற 

4. கீ�க�ட கண��கள�� இ���க� இ��பா�வ�� ப��� ப�திய�� இட� 

ெப�மா அ�ல� வர�� ப�திய�� இட� ெப�மா என� கா��க? 

1, ெவள������ �லி         - ப�� 2. உ����� �லி            - ப�� 

3, வ��பைன                   - வர� 4. ெகா��த�                 - ப�� 

5. வரா� கட�                 - ப�� 6. வ��� ெச��திய�         - ப�� 

7. வ�� ெப�ற�              - வர�  8. த��ப� ெப�ற�          - வர� 
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9. �த�                   - வர� 10, எ���க�               - ப�� 

11. வ��பைன� தி��ப�    - ப�� 12. ெகா��த� தி��ப�    - வர�  

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. இ��பா�� தயா��பத� ேநா�க�க� யாைவ? 

1.கண�கீ��� ச��த�ைமைய ப�ேசாதைன ெச�ய உத�கிற�. 

இ��பா�� எ�ப� கண�ேக�க� பராம��� பண�ய�� கண�கீ��� ச��த�ைமைய 

ச�பா��க உத�� ஒ� வழி�ைறயா��. இ��பா�வ�� ப���ப�திய�� ெமா�த� 

ெதாைக�� ம��� வர�� ப�திய�� ெமா�த� ெதாைக�� சமமாக இ��தா�, 

கண��கள�� கண�கீ�� ச��த�ைமைய ச�யாக இ���� எ�� அ�மான��க 

����. 

2.இ�தி கண��கைள தயா��க அ��பைடயாக உ�ள�. 

இ��பா�வ�லி��� எ��க�ப�ட ேபேர��� கண��கள�� இ���கைள� ெகா�� 

'நிதிநிைல அறி�ைககளான வ�யாபார ம��� இலாப ந�ட� கண�� ம��� இ��� 

நிைல��றி�ைப�� தயா��க ����. 

3.ப�ைழகள�� க��ப���க உத�கிற�. 

இ��பா�� எ�ேபாதாவ� சம�படாவ��டா�, அ� கண�ேக�கள�� ப�ைழக�. 

ேந��தி���� எ�பதைன உண����, ப�ைழக� க�� ப���க�ப�ட ப��, இ�தி� 

கண��க� தயா��பத�� �� தி��த� ெச�ய ��கிற�. 

4.ேபேர��� கண��க� �றி�த தகவ�கைள ���கமாக த�கிற�. 

ேபேர�� கண��கள�� ���ெதா��ைப இ��பா�� கா��கிற�. 

2. இ��பா�வ�� �ைறபா�க� யாைவ? 

> ஒ� நி�வன� இ��பா�� தயா��க ேவ��மானா�, அ�நி�வன�தி� கண��க� 

இர�ைட�பதி� �ைறைய அ��பைடயாக� ெகா�� தயா��க�பட ேவ���. 

> ஏதாவ� நடவ��ைகக� கண�ேக�கள�� வ��ப�� இ��ப��� இ��பா�� சம�ப��, 

வ���. 

> கண�ேக�கள�� ஏேத�� ப�ைழக� ஏ�ப����தா�� இ��பா�� சம�ப�� வ���.. 

> இ��பா�� �ைறயாக தயா��கவ��ைல எ�றா�, அதைன அ��பைடயாக� ெகா�� 

தயா��க�ப�� இ�தி� கண��க�, ஒ� நி�வன�தி� உ�ைமயான நிதிநிைலைய 

உண��தா�. 
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3. இ��பா�� எ�ப� கண�ேக�கள�� உ�ள கண�கீ��� ச�� த�ைமைய அறிய 

உத�� �த� ஆதார ஆவணமா�� எ�பைத ஏ��� ெகா�கிற��களா? காரண� 

����? 

> இ��பா�� எ�ப� ஒ� �றி�ப��ட நாள�� அைன��� ேபேர�� கண��கள��� உ�ள 

ப�� இ���கைள�� ம��� வர� இ���கைள�� உ�ளட�கிய ஓ� அறி�ைக ஆ��.    

> இர�ைட� பதி� �ைறய�� கண�ேக�கைள� பராம���� அ��பைட� ேகா�பாடான� 

ஒ�ெவா� ப�றி��� அத�� நிகரான ம��� ச�யான வர��, அ� ேபா�� ஒ�ெவா�.. 

வரவ���� அத�� நிகரான ம��� ச�யான ப��� இ��க ேவ��� எ�பதா��. எனேவ, 

கண��கைள இ���� க��� ெபா��, அத� ப�� இ���கள�� ெமா�த�� ம��� 

வர� இ���கள�� ெமா�த�� சமமாக இ��க ேவ���. 

> அ�வா� ப�� இ��ப�� ெமா�த�ெதாைக�� ம��� வர� இ��ப�� ெமா�த� 

ெதாைக�� சமமாக இ��கேமயானா�, கண�ேக�க� பராம���� பண�ய�� ஒ� 

�றி�ப��ட நாள�� பதி�கள�� கண�கீ� ச�யாக இ��கிறதா எ�பதைன உடன�யாக��, 

ெதள�வாக�� அறி�த ெகா�ள உதவ���ய ஒ� சா�றாக அைமகிற�. 

> அேத ேநர�தி�, கண�கிய� ச��த�ைமைய ேசாதி�க இ� ஒ� இ�தி� சா�றாக 

எ���� ெகா�ள ��யா�. ஏெனன��, வ�தி�ப�ைழக�, ஈ�க��� ப�ைழக� ம��� 

��வ�� ப�ைழக� ேபா�றைவகைள ஒ� இ��பா�� ெவள��ப��தா�. 
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                               அல� 6 

                                �ைண ஏ�க� 1 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. ெகா��த� ஏ��� பதி� ெச�வ� 

(அ) அைன�� சர��கள�� ெகா��த� 

(ஆ) அைன�� ெசா���கள�� கட� ெகா��த� 

(இ) அைன�� சர��கள�� கட� ெகா��த� 

(ஈ) அைன�� ெசா���கள�� ெகா��த� 

2. ஒ� �றி�ப��ட கால ெகா��த� ஏ��� ெமா�த�, எ��ெத�த�ப�வ� 

(அ) ெகா��த� கண�கி� ப��ப�க� 

(ஆ) வ��பைன கண�கி� ப��ப�க� 

(இ) ெகா��த� கண�கி� வர�� ப�க� 

(ஈ) வ��பைன கண�கி� வர�� ப�க� 

3. வ��பைன ஏ� எைத� பதி� ெச�ய உத�கிற�? 

(அ) அைன�� சர��கள�� வ��பைன 

(ஆ) அைன�� ெசா���கள�� கட� வ��பைன 

(இ) அைன�� சர��கள�� கட� வ��பைன 

(ஈ) அைன�� ெசா���க� ம��� சர��க� வ��பைன 

4. வ��பைன ஏ��� ெமா�த� ஒ� �றி�ப��ட கால அளவ�� வர� ைவ�க�ப�வ� 

(அ) வ��பைன கண��                     (ஆ) ெரா�க கண�� 

(இ) ெகா��த� கண��                   (ஈ) உ�ய �றி�ேப� 

5. ெகா��த� தி��ப ஏ� பதி� ெச�வ�. 

(அ) சர�கள��ேதா���, உடன�யாக பண� ெபறாம� தி��ப�ய சர�� 

(ஆ) அள��தவ�ட� உடன�யாக பண� ெபறாம� தி��ப�ய ெசா��க� 

(இ) உடன�யாக பண� ெப��� ெகா�� ெசா�� வா�கியவ�ட� தி��ப�ய� 

(ஈ) ேம�க�ட எ��மி�ைல 

6. வ��பைன� தி��ப ஏ� பதி� ெச�வ� 

(அ) வா��ைகயாளரா� தி��ப�ய சர��க��� உடன�யாக பண� ெச��திய�. 

(ஆ) வா��ைகயாளரா� தி��ப�ய சர��க��� உடன�யாக பண� ெச��தாத� 

(இ) வா��ைகயாளரா� தி��ப�ய ெசா��க��� உடன�யாக பண� ெச��தாத� 

(ஈ) வா��ைகயாளரா� தி��ப�ய ெசா��க��� உடன�யாக பண� ெச��திய� 
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7. நிைல�ெசா���க� கட��� வா�கிய� பதி� ெச�ய ேவ��ய ஏ� 

(அ) ெகா��த� ஏ�                        (ஆ) வ��பைன ஏ� 

(இ) ெகா��த� தி��ப ஏ�                 (ஈ) உ�ய �றி�ேப� 

8. வ��பைன ஏ��� பதி� ெச�வத�� பய�ப�� அ��பைட ஆவண� 

(அ) ப��� �றி��                          (ஆ) வர� �றி�� 

(இ) இடா��                                (ஈ) ெரா�க இரசீ� 

9. ப��வ�� வா�கிய�கள�� எ� உ�ைமய�ல 

(அ) ெரா�க� த��ப� கண�ேக�கள�� பதி� ெச�ய�ப�கிற� 

(ஆ) ெசா��க� கட��� வா�கிய� உ�ய �றி�ேப��� பதி� ெச�ய�ப�கிற� 

(இ) வ�யாபார� த��ப� கண�ேக�கள�� பதி� ெச�ய�ப�கிற� 

(ஈ) மா���சீ��� ெச��த���ய நாைள கண�கி��ேபா� ��� நா�க� ச�ைக 

நா�களாக� ��ட�ப�கி�றன, 

10. இ�தி�பதி�க� பதி� ெச��மிட� 

(அ) ெரா�க ஏ�                              (ஆ) ேபேர� 

(இ) உ�ய �றி�ேப�                        (ஈ) ெகா��த� ஏ� 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. �ைண ஏ�கள�� வைககைள� �றி�ப��க,

2. ெகா��த� ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> இ� ஒ� �ைண ஏ� ஆ��. 

> கட��� வா�கிய சர��க� ம��� பதிய�ப�� 

> ெரா�க�தி�� வா�கிய சர��க� இட� ெபறா� 
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3. ெகா��த� தி��ப ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> ஏ�கனேவ ெகா��த� ெச�ய�ப�ட சர��கைள ெரா�க� உடன�யாக ெபறாம� 

சர�� அள��தவ��ேக தி��ப� அ��ப�ப�� நடவ��ைககள�� பதி� ெகா��த� 

தி��ப ஏ� ஆ��. 

4. வ��பைன ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> இ� ஒ� �ைண ஏ� ஆ�� 

> கட��� வ��ற சர��க� ம��� பதிய�ப�� 

> ெரா�க�தி�� வ��ற சர��க� இட� ெபறா� 

5. வ��பைன� தி��ப ஏ� எ�றா� எ�ன? 

ஏ�கனேவ வ��பைன ெச�ய�ப�ட சர��கைள ெரா�க� உடன�யாக ெச��தாம� 

சர�� ெப�றவரா� தி��ப� அ��ப�ப�� நடவ��ைககள�� பதி� வ��பைன தி��ப 

ஏ� ஆ��. 

6. ப����றி�� எ�றா� எ�ன? 

> ப�� �றி�� எ�ப� ஓ� ஆவண�  

> சர�ைக தி��ப� அ���� ேபா� தயா��க�ப�� ஒ� அறி�ைக ஆ�� 

> இத� �ல� சர�கீ�ேதா�� கண�கி� ப�� ெச�ய�ப�� ெதாைக �றி�� 

ெத�வ��க�ப�� 

7. வர� �றி�� எ�றா� எ�ன? 

வர���றி�� வ��பைனயாளரா� தயா� ெச�� ெபா�ைள வா��பவ��� தி��ப 

ெப�� ேபா� அள��க�ப�� அறி�ைக ஆ��. 

8. உ�ய �றி�ேப� எ�றா� எ�ன? 

�ைண ஏ�கள�� பதி� ெச�ய ��யாத பதி�கைள பதி� ெச��� ஏ� உ�ய 

�றி�ேப� ஆ��. 

உ�ய �றி�ேப��� பதிய�ப�� பதி�க�: ெதாட�க� பதி�க�, இ�தி� பதி�க�, 

ச��க��� பதி�க�, மா��� பதி�க�, தி��த� பதி�க�, இதர பதி�க� ேபா�றைவ 

9. மா��� ச�ீ�� வைரவ�ல�கண� த�க, 

“மா���சீ�� எ�ப� �றி�ப��ட நப��ேகா அவர� ஆைண�ேக�பேவா அ�ல� அ�த 

ஆவண�ைத ெகா�� வ�பவ��ேகா �றி�ப��ட பண�ைத ெச���மா� �றி�ப��ட 

நப��� ஒ�வ� எ�த வ�த நிப�தைன�� இ�லாம� எ��� �லமாக 

ைகெயா�பமி�� வ����� ஆைண� தா�கிய ஆவணமா��.”  

                                                 - மா���ைற ஆவண�ச�ட� 1881                       
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10. ெதாட�க�பதி� எ�றா� எ�ன? 

��ைதய ஆ��கள�� ெபா���க�, ெசா��க� ம��� �தலிைன கண�கி� 

ெகா�� வ�வத�காக பதிய�ப�� பதி�க� ெதாட�க� பதி�க� ஆ�� 

11. இடா�� எ�றா� எ�ன? 

> இடா�� எ�ப� சர�� வ��பைனயாளரா� சர�ைக வா��பவ��� அள��க�ப�� 

அறி�ைக ஆ��. 

> இதி� ெபா��க� அ�ல� ேசைவக� ப�றிய வ�வர�, அத� மதி�� ேபா�றைவ 

�றி�ப�ட�ப������ 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. ெகா��த� ஏ��� ப�வ�திைன� த�க? 

 

2. ப�� வ�� நடவ��ைககைள எ�த �ைண ஏ��� பதி� ெச�ய ேவ��� எ�� 

�றி�ப��க. 

ெரா�க�தி�� சர�� வ��ற� - ெரா�க ஏ� 

கட��� சர�� வா�கிய�  - ெகா��த� ஏ� 

கட��� சர�� வ��ற�  - வ��பைன ஏ� 

உ�ைமயாள� சர��கைள தன� ெசா�த பய�பா���காக எ��த� - உ�ய �றி�ேப� 

சர�� அள��ேதா��� உடன�யாக பண� ெபறாம� தி��ப�ய சர�� - ெகா��த� 

தி��ப ஏ�, 

கட��� ெசா���க� வா�கிய� -  உ�ய �றி�ேப� 

3. �ைண ஏ�கள�� ந�ைமக� யாைவ? 

1.வண�க நடவ��ைககள�� ச�யான ம��� �ைறயான பதி� 

அைன�� வண�க நடவ��ைகக�� தன�� தன�யாக அத���ய ஏ�க� பய�ப��த� 

ப�வதா�, நடவ��ைகக� ச�யான ம��� �ைறயான �ைண ஏ�கள�� பதி� 

ெச�ய�ப�கி�றன. 
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2.வசதியாக எ��ெத��த� 

அைன�� நடவ��ைககள��� ஒ�த த�ைம�ைடயைவக� ஓ�ட�தி�, அதாவ� ஒ� 

�ைண ஏ��� பதி� ெச�ய�ப�கி�றன. இ� எ��ெத��வைத எள�தா��கிற�. 

3.ேவைல� ப��� 

�றி�ேப� பல �ைண ஏ�களாக� ப���க�ப�வதா� ேவைல� ப��� சா�தியமாகிற�.  

�ைண ஏ�கள�� பதி� ெச��� ெபா��� பல நப�கள�ைடேய பகி��தள��க�ப�கிற�. 

4.திறைம 

ேவைல� ப��� காரணமாக பண�யாள�கள�� பண���ைம �ைறகிற�. எ��ெபா��க� 

ெசல� �ைறகிற�. ஒ� நப� ஒேர ேவைலைய தி��ப� தி��ப ெச�வதா� அ� 

ேவைலைய� ைகயா�வதி� அவர� திறைம அதிக��கிற�. 

5.தவ�க��, ேமாச�க�� தவ���க�ப�த� 

ஒ� எ��த� ெச��� பண� ம�ெறா� எ��தரா� தானாகேவ ச�பா���� வ�த�தி� 

பண�க� வைக�ப��த�ப�கி�றன. உ� தண��ைக �ல� தவ�க��, ேமாச�க�� 

தவ���க�ப�கி�றன. 

6.தகவ�கைள� ெப�த� 

ேவ��ய தகவ�கைள நா� உடேன ெபற����. உதாரணமாக ஒ� மாத�தி�கான கட� 

வ��பைனைய வ��பைன ஏ��� �லமாக அறிய ����. 

4. சி� �றி�� வைரக. 

(அ) மா��� ச�ீ�� ேமெல��த� 

மா��� சீ��� உ�ைமைய ேவெறா��� மா�றி� த�வத�காக மா��� சீ��� 

�க�ப�� அ�ல� ப���ற�தி� ைகெயா�ப� இ�வ� மா��� சீ��� ேமெல��த� 

ஆ��. 

(ஆ) மா��� ச�ீைட த��ப� ெச�த� 

மா��� சீ�ைட ைவ�தி��பவ�, அ�சீ�� �தி�வைட�� ��னேர பண� ெபற 

வ���ப�னா� அதைன வ�கிய�� த��ப� ெச�த� என�ப�� 
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                               அல� 7 

                               �ைண ஏ�க� 2 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. ெரா�க ஏ� ஒ� 

(அ) �ைண ஏ�                    (ஆ) �த�ைம ஏ� 

(இ) உ�ய �றி�ேப�               (ஈ) �ைணேய� ம��� �த�ைம ஏ� இர��� 

2. ெரா�க ஏ� பதி� ெச�வ� 

(அ) அைன�� ெரா�க� ெப�த�க�  (ஆ) அைன�� ெரா�க� ெச��த�க� 

(இ) (அ), (ஆ) ஆகிய இர���       (ஈ) அைன�� கட� நடவ��ைகக� 

3, சாதாரண ெரா�க ஏ�ைட ைவ�தி���� ஒ� நி�வன�, எ�த கண�ைக 

தயா��க ேதைவ இ�ைல? 

(அ) ேபேர��� வ��பைன� கண��  (ஆ) ேபேர��� ெகா��த� கண�� 

(இ) ேபேர��� �த� கண��       (ஈ) ேபேர��� ெரா�க� கண�� 

4. த��ப�, ெரா�க� ம��� வ�கி ப�திக�ைடய ெரா�க ஏ�ைட இ�வா� 

அைழ�கலா�. 

(அ) சாதாரண ெரா�க ஏ�           (ஆ) இ�ப�தி ெரா�க ஏ� 

(இ) ��ப�தி ெரா�க ஏ�          (ஈ) சி�லைற ெரா�க ஏ� 

5. ��ப�தி ெரா�க ஏ���, ��ன���� ��கி எ�த�ப�ட வ�கி ேம�வைர� 

ப�றி� இ��� ேதா��வ� 

(அ) ெரா�க�ப�தி ப���ப�க�      (ஆ) ெரா�க�ப�தி வர��ப�க� 

(இ) வ�கி�ப�தி ப���ப�க�       (ஈ) வ�கி�ப�தி வர��ப�க� 

6. கீ��க�டவ�றி� எ� எதி��பதிவாக பதி� ெச�ய�ப��? 

(அ) ெசா�த ெசலவ��காக வ�கிய�லி��� எ��த ரா�க� 

(ஆ) அ�வலக ெசலவ��காக வ�கிய�லி��� எ��த ெரா�க� 

(இ) வா��ைகயாள�, நி�வன�தி� வ�கி� கண�கி� ேநர�யாக� ெச��திய ெதாைக 

(ஈ) வ�கி எ���� ெகா�ட வ�� 

7. ஒ� நடவ��ைகய�� ப�� ம��� வர�� த�ைமகைள ெரா�க ஏ��� 

பதி�தா�, அ� 

(அ) எதி��பதி�   (ஆ) ���� பதி�    (இ) ஒ�ைற� பதி�   (ஈ) சாதாரண� பதி� 

8. சி�லைற ெரா�க ஏ��� இ��� 

(அ) ஒ� ெசல�    (ஆ) ஒ� இலாப�      (இ) ஒ� ெசா��       (ஈ) ஒ� ெபா��� 
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9. எ�த� ெசலவ��� சி�லைற ெரா�க�திலி��� ெகா��கலா�? 

(அ) தபா� ெசல� ம��� பயண� ெசல�க�   (ஆ) ேமலாள�� ஊதிய� 

(இ) அைறகல� ம��� ெபா���ைகக� வா�க  (ஈ) �ல� ெபா��க� வா�க 

10. சிறிய ெசலவ�ன�கைள� பதி�� ஏ� 

(அ) ெரா�க ஏ�                         (ஆ) ெகா��த� ஏ� 

(இ) ெச��த���ய மா��� சீ�� ஏ�  (ஈ) சி�லைற ெரா�க ஏ� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1. ெரா�க ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> ெரா�க ஏ� எ�ப� ெரா�க நடவ��ைகைகைள ம��� நா� வ�ைச�ப� பதிய���ய 

ஏடா��. 

> ெரா�க ஏ��� ெரா�க� ெப�த�க� ப��� ப�க�தி��, ெரா�க� ெச��த�க� 

வர�� ப�க�தி�� பதிய�ப�கி�றன. 

2. ெரா�க ஏ��� வைகக� யாைவ? 

> தன��ப�தி ெரா�க ஏ� 

> இ��ப�தி ெரா�க ஏ� (த��ப�, ெரா�க� ப�திக�) 

> ��ப�தி ெரா�க ஏ� (த��ப�, ெரா�க�, வ�கி� ப�திக�) 

> சி�லைற ெரா�க ஏ� 

3. சாதாரண ெரா�க ஏ� (அ�ல�) தன��ப�தி ெரா�க ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> ஒ� ேபெர�� கண�ைக� ேபா�� ஒ�ெவா� ப�க�தி�� ெதாைக�கான ப�தி 

ஒ�ைற ெகா������ 

> ெரா�க நடவ��ைகக� ம��� பதிய�ப�� 

> ெரா�க� ெப�த�க� ப�� ப�திய���, ெரா�க� ெச���த�க� வர� ப�திய��� 

பதிய�ப�� 

4. தன��ப�தி ெரா�க ஏ��� ப�வ� த�க? 
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5. இ�ப�தி ெரா�க ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> ெரா�க� ம��� த��ப� ப�திக�ைடய ெரா�க ஏ� ஆ�� 

> ெரா�க� ம��� த��ப� எ�ற இ� ப�திக� இர�� ப�க�கள��� 

ெகா���ளதா� இைவ இ� ப�தி ெரா�க ஏ� ஆ�� 

6. இ�ப�தி ெரா�க ஏ��� ப�வ� த�க. 

 

7. ��ப�தி ெரா�க ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> ெரா�க�,வ�கி ம��� த��ப� ப�திக�ைடய ெரா�க ஏ� ஆ��. 

> ெரா�க�, வ�கி ம��� த��ப� எ�ற ��� ப�திக� இர�� ப�க�கள��� 

ெகா���ளதா� இைவ ��ப�தி ெரா�க ஏ� ஆ��. 

8. ெரா�க� த��ப� எ�றா� எ�ன? 

> �றி�ப��ட கால�ெக�வ��� �� வா��ைகயாள�டமி��� ெதாைகைய ெப�� 

ேநா��ட� வ�யாபா�யா� வா��ைகயாள��� வழ�க�ப�� த��ப� ெரா�க� 

த��ப� ஆ��. 

> கண�ேக�கள�� ெரா�க�த��ப� தன�யாக கா�ட�ப��. 

9. வ�யாபார� த��ப� எ�றா� எ�ன? 

> வ��பைனைய அதிக���� ேநா�க�தி� வா��பவ��� வ��பவரா� வழ�க�ப�� 

த��ப� வ�யாபார த��ப� ஆ��. 

> வ�யாபார த��ப� இடா�ப�� வ��பைன மதி�ப�லி��� கழி�� கா�ப��க�ப��. 

10. சி�லைற ெரா�க ஏ� எ�றா� எ�ன? 

> சி�லைற ெரா�க ஏ� எ�ப� அ��க� நிகழ���ய சி� ெசலவ�ன�களான 

வ���ச�த�, �லி ேபா�றவ�ைற பதி�� தன� ெரா�க ஏ� ஆ��. 

> சி�லைற காசாள� சி�லைற ெரா�க ஏ��ைன பராம��கிறா�. 

 

 

 

 

Khader.M M.Com., B.Ed., M.Phil., P.G.Asst., in Commerce, GHSS - Brammakundam, Villupuram Dist., Mobile.94863 35786

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



32 
 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. சி�லைற ெரா�க ஏ��� �� பண ம��� �ைறய�� ெபா�ைள வ�ள��க? 

> �றி�ப�ட�ப�ட கால�தி� ெசலவழி�க�ப�ட ெதாைகைய சி�லைற காசாள� தி��ப 

ெப�� �ைற �� பண ம��� �ைற ஆ��. 

> ��பண� எ�ப� கடனாக� ெபற�ப�� பண� என� ெபா��ப��. இ��ைறய�� 

ப�வைகயான சி�லைற� ெசல�க��கான ெதாைக கண�கிட�ப�� அ�ெதாைக 

சி�லைற� காசாள�ட� �றி�ப�ட�ப�ட கால�தி� ெதாட�க�தி� வழ�க�ப��. 

�றி�ப�ட�ப�ட கால� எ�ப� ஒ� மாதமாக இ��தா�, ஒ�ெவா� மாத� ெதாட�க�தி�� 

ெதாைக சி�லைற� காசாள�ட� வழ�க�ப��. 

2. ெரா�க� த��ப����, வ�யாபார� த��ப���� உ�ள ேவ�பா�கைள 

எ��க?  

அ��பைட ெரா�க� த��ப� வ�யாபார� த��ப� 

1.ேநா�க� ெபா�ைள வா�கியவ� 

ெரா�க�ைத �� ���� 

ெச���வைத ஊ��வ��க 

வழ�க� ப�கிற�. 

ெபா�ைள வா��பவ� 

அதிக�ப�யான ெபா��கைள 

வா�க வழ�க� ப�கிற�. 

2.வழ�க�ப�� 

கால� 

கடனாள� / கடன ��ேதா��� 

ெதாைகைய� தி��ப� 

ெச���� ேபா� 

வ��பைன ெச���ேபாேத 

வழ�க� ப�கிற�. 

3.த��ப� 

ெதாைக 

கடைன தி��ப ெச���� 

கால�ைத அ��பைடயாக 

ெகா�� 

ெபா��க� வா�கிய அளவ�ைன 

அ��பைடயாக ெகா�� 

4.கண�ேக�கள�� 

பதி� ெச�த� 

ெரா�க� த��ப� 

கண�ேக�கள�� 

பதி� ெச�ய�ப�கிற� 

வ�யாபார� த��ப� 

கண�ேக�கள�� 

பதி� ெச�ய�ப�வதி�ைல 

5.இடா�� 

மதி�ப�� 

கழி�� கா��த� 

ெரா�க� த��ப� சர�கி� 

இடா�� மதி�ப�லி��� 

கழி�� கா�ட�பட மா�டா�. 

வ�யாபார� த��ப� சர�கி� 

இடா�� மதி�ப�லி��� 

கழி�� கா�ட�ப��. 
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3. சி�லைற ெரா�க ஏ� பராம��பதா� உ�டா�� ந�ைமகைள எ��க. 

> ெசலவ�ன�கைள ந�ல �ைறய�� க���ப��த ����. 

> �த�ைம காசாள�� ேநர� மி�ச�ப�கிற�. 

> சி� ெசலவ�ன�களா� ெரா�க ஏ��� அதிக �ைம இ�லாம� இ���� 

> ேபேர��� எ��ெத�வ� எள�ைமயாகிற� 

4. ெரா�க ஏ��� த��ப�ைய� பதி� ெச�வ� ப�றி �றி�� வைரக. 

> ெரா�க ஏ��� ெரா�க� ப�திக� வழ�க� ேபால இ���� க�ட�ப�� அ� அ��த நா� 

அ�ல� கால�தி��எ���� ெச�ல�ப��. 

> ஆனா� த��ப� ப�திக� இ����க�ட�ப�டமா�டா�. அைவக� ப��� ப�க� 

தன�யாக�� ம��� வர�� ப�க� தன�யாக�� ��ட�பட ேவ���. 

> ப��� ப�க�தி� உ�ள த��ப� ப�திய�� ெமா�த� வா��ைகயாள�க��� அள��த 

த��ப�ைய� கா��கிற�. இ�ெதாைக அள��த த��ப� கண�கி� ப�� ெச�ய�ப�ட 

ேவ���, 

> வர�� ப�க�தி� உ�ள த��ப�ய�� ெமா�த� ெப�ற த��ப�ைய� கா��கிற�. 

இ�ெதாைக ெப�ற த��ப� கண�கி� வர� ைவ�க�பட ேவ���. 

5. எதி�� பதிைவ உதாரண��ட� வ�ள��க. 

> ஒ� பதி� ெரா�க கண�� ம��� வ�கி கண�� இர�ைட�� பாதி�தா� அ� எதி� 

பதி� ஆ�� 

> எதி�பதிவ�� ேபா� ஒ� நடவ��ைகய�� ப�� ம��� வர� த�ைமக� ெரா�க 

ஏ��ேலேய பதிய�ப�கி�ற� 

உதாரண�: 

அ. வ�கிய�� ெச��திய� � 10,000 

ஆ வ�கிய�லி��� எ��த� � 15,000 
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                               அல� 8  

                         வ�கி� ச�க��� ப��ய� 

I. ச�யான வ�ைடைய� ேத�� ெச�ய�� ( 1 மதி�ெப� ) 

1. வ�கி� ச�க��� ப��ய� தயா��க�ப�வ�. 

(அ) வ�கியரா� 

(ஆ) வண�க�தா� 

(இ) வண�க�தி� கடனாள�களா� 

(ஈ) வண�க�தி� கடன ��ேதாரா� 

2. வ�கி�ச�க��� ப��ய� தயா��பதி� உத�வ� 

(அ) வ�கி அறி�ைக 

(ஆ) ெரா�க ஏ� 

(இ) வ�கி அறி�ைக ம��� ெரா�க ஏ��� வ�கி ப�தி 

(ஈ) சி�லைற ெரா�க ஏ� 

3. ெரா�க ஏ��� வ�கி�ப�திய�� ப�றி��� எ�ப� 

(அ) வ�கி அறி�ைகய�� ப� வரவ���� 

(ஆ) வ�கி அறி�ைகய�� ப� ப�றி��� 

(இ) ெரா�க ஏ��� ப� ேம�வைர�ப�� 

(ஈ) ேம��றிய ஏ�மி�ைல 

4. வ�கி அறி�ைக எ�ப� 

(அ) ெரா�க ஏ��� ெரா�க� ப�திய�� நக� 

(ஆ) ெரா�க ஏ��� வ�கி�ப�திய�� நக� 

(இ) வ�கி ��தக�தி� வா��ைகயாள� கண�கி� நக� 

(ஈ) வண�க�தா� வ���க�ப�ட காேசாைலய�� நக� 

5. எ�த ேவ�பா���கான காரண�கைள� க�டறிய வ�கி� ச�க��� ப��ய� 

தயா��க�ப�கிற�. 

(அ) ெரா�க ஏ��� ப� ெரா�க� ப�திய�� இ��� ம��� ெரா�க ஏ��� ப� 

வ�கி�ப�திய�� இ������ இைடேயயான ேவ�பா� 

(ஆ) ெரா�க ஏ��� ப� ெரா�க�ப�திய�� இ��� ம��� வ�கி அறி�ைக இ������ 

இைடேயயான ேவ�பா� 

(இ) ெரா�க ஏ��� ப� வ�கி�ப�திய�� இ��� ம��� வ�கி அறி�ைக 

இ������ இைடேயயான ேவ�பா� 

(ஈ) சி�லைற ெரா�க ஏ��� இ��� ம��� ெரா�க ஏ��� இ������ இைடேயயான 

ேவ�பா�  
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6. வ�கிய�லி��� பண� எ����ேபா� வ�கியான�. 

(அ) வா��ைகயாள� கண�கி� வர� ெச��� 

(ஆ) வா��ைகயாள� கண�கி� ப�� ெச��� 

(இ) வா��ைகயாள� கண�கி� ப�� ம��� வர� ெச��� 

(ஈ) ேம�க�ட ஏ�மி�ைல 

7. ப��வ�பவ�றி� எ� வ�கி� ச�க��� ப��யலி� சிற�ப�ய�� அ�ல. 

(அ) காேசாைல த��வைடவதி� ஏ�ப�� கால தாமத�ைத ச�க��� ப��ய� 

கா�ப���� 

(ஆ) ச�க��� ப��ய� கண�காள� ெரா�க�ைத ைகயா�� ேபா� ெச�ய���ய 

ேமாச�கைள த��கிற�. 

(இ) வ�கி இ��ப�� உ�ைமயான நிைலைய அறிய பய�ப�கிற�. 

(ஈ) ச�க��� ப��ய� கண�கா��� இ�திய�� ம��ேம தயா��க�ப�கிற� 

8. ெரா�க ஏ���ப� இ��� �.2,000/- வ�கியா� ப�� ெச�ய�ப�ட வ�கி� 

க�டண� �.50/- ெரா�க ஏ��� பதிய�படவ��ைல என�� வ�கி அறி�ைகய�� ப� 

இ��� எ�ன? 

(அ) �.1,950 வர� இ���                      (ஆ) �.1,950 ப�� இ��� 

(இ) �.2,050 ப�� இ���                       (ஈ) �.2,050 வர� இ��� 

9. வ�கி அறி�ைகய�� ப� இ��� �.1,000/-. ெச��திய காேசாைல வ�கியா� 

இ��� வர� ைவ�க�படாத� �.2,000/-. ெரா�க ஏ��� வ�கி�ப�திய�� இ��� 

எ�வள�? 

(அ) �.3,000 ேம�வைர�ப�� (ஆ) �.3,000 சாதகமான இ��� 

(இ) �.1,000 ேம�வைர�ப�� (ஈ) �.1,000 சாதகமான இ��� 

10, ப��வ�வனவ�றி� எ� கால�தினா� ஏ�ப�� ேவ�பா� அ�ல? 

(அ) ெச��திய காேசாைல இ��� வர� ைவ�க�படாத�. 

(ஆ) வ���த காேசாைல இ��� ெச���ைக�� ��ன�ைல�ப��த�படாத� 

(இ) வ�கிய�� ேநர�யாக� ெச��திய ெதாைக 

(ஈ) ெரா�க ஏ��� தவ�தலாக ப�� ைவ�த� 

 

II.மிக� ��கிய வ�னா�க� ( 2 மதி�ெப� ) 

1, வ�கி ேம�வைர�ப�� எ�றா� எ�ன? 

> வ�கி கண�கி� உ�ைமயான இ����� ேம� எ��� ெச��� ேபா� கா�ப���� 

இ��� வ�கி ேம�வைர ப�� ஆ�� 

> அதிக�ப�யாக எ��த ெதாைக�� பய�ப��திய நா� வைர ம��� வ�� 

கண�கிட�ப�கிற� 
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2. வ�கி� ச�க��� ப��ய� எ�றா� எ�ன? 

வ�கி ச�க��� ப��ய� எ�ப� ெரா�க ஏ��� வ�கி இ������ ெச�ேல��� 

வ�கி இ������ உ�ள ேவ�பா�� இன�கைள வ�ைச�ப���� ஒ� அறி�ைக 

ஆ�� 

3. ெரா�க ஏ��� வ�கி�ப�தி��� வ�கி அறி�ைக��� இைடேயயான 

ேவ�பா���கான காரண�கள�� ஏேத�� இர�ைட ��க 

> கால இைடெவைள ேவ�பா� ஒேர மாதி�யான இன�கைள ப�ேவ� கால� 

க�ட�கள�� பதி� ெச�வ� 

> பதி� ெச�வதி� ஏ�ப�� தவ�க� தவறாக பதி� ெச�வதா� ஏ�ப�� 

ேவ�பா�க� 

4. நிைல அறி���தலி�ப� வ�கியா� ெச��த�ெப�� ஏேத�� இர�� 

ெசல�கைள த�க 

> வ�கி ெச��திய கா�ப�� �ைனம� 

> வ�கி ெச��திய தவைண ெதாைக 

> வ�கி ெச��திய ெதாைல�ேபசி க�டண� 

5, கீ�க�ட வா�கிய�தி�� ஒ� வா��ைதய�� வ�ைட த�க 

(அ) வ�கியா� அள��க�ப�� வா��ைகயாள� கண�கி� நக� 

 - ெச�ேல� (அ) வ�கி� ��தக� 

(ஆ) வ�கி அறி�ைகய�� ப� ப�றி��� 

- வ�கி ேம�வைர ப�� 

(இ) ெரா�க ஏ��� ப� இ��� ம��� வ�கி அறி�ைகய�� ப� இ��� 

ேவ�ப�வத�கான காரண�கைள ப��யலி�� அறி�ைக 

- வ�கி ச�க��� ப��ய� 

6, ப��வ�� வா�கிய�கள�கைள ஏ���ெகா�கிறாயா? ஏ��� ெகா�டா� 'ஆ�' 

என��, ஏ���ெகா�ளாவ��டா� இ�ைல' என�� பதிலள��க�� 

(அ) வ�கி� ச�க��� ப��ய� வ�கியரா� தயா��க�ப�கிற�. 

- இ�ைல 

(ஆ) வ�கி� ச�க��� ப��ய� தயா��பத�� ��ன� ெரா�க ஏ��ைன ச�க��வ� 

க�டாயமான�. 

- இ�ைல 

(இ) வ�கி அறி�ைகய�� ப� வரவ���� எ�ப� ேம� வைர� ப�றா�� 

- இ�ைல 
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(ஈ) வ�கியா� ப�� ெச�ய�ப�� வ�கி� க�டண� வ�கி அறி�ைகய�� ப�யான 

இ��ப�ைன அதிக��க� ெச���. 

- இ�ைல 

(உ) ெரா�க ஏ��� வ�கி�ப�தி��� ெரா�க ஏ��� ெரா�க�ப�தி��� இைடேயயான 

ேவ�பா���கான காரண�கைள க�டறிய தயா��க�ப�வேத வ�கி ச��க��� 

ப��ய� ஆ�� 

- இ�ைல 

 

III.��கிய வ�னா�க� ( 3 மதி�ெப� ) 

1. வ�கி� ச�க��� ப��ய� தயா��பத�கான ��� காரண�கைள� த�க? 

> காேசாைலக� த��வைடவதி� ஏ�ப�� கால தாமத�ைத க�டறித� 

> ெரா�க ஏ��� வ�கி ப�திய�� ச�யான இ��ப�ைன கண�கிட� 

> வண�க�தி� கண�காள�க� ம��� வ�கி, நிதிய�ைன தவறாக பய�ப���வைத 

த��த� 

2. காேசாைல இ��� ��ன�ைல�ப��தவ��ைல' எ�பத� ெபா�� எ�ன? 

காேசாைல வா��ைகயாள�டமி��� ெப�ற ப��� அேத நாள�� வ�கிய�� 

ெச��த�படாம� ேவ� ஒ� நாள�� வ�கிய�� ெச���வ� காேசாைல இ��� 

��ன�ைல�ப��தவ��ைல எ�பதா�� 

3. வ�கிய�� ெரா�க ெச����ேபா� ெரா�க ஏ��� ப��� வ�கி அறி�ைகய�� 

வர�� ைவ�க�ப�வ� ஏ�? வ�ள��க? 

> வ�கிய�� ெச���� ெரா�க� வண�க�� பா�ைவய�� ெசா��, எனேவ ெரா�க 

ஏ��� வ�கி ப�திய�� ப�� ைவ�கிேறா� 

> ேம�� ெரா�க ஏ��ைன பராம��ப� வண�க� ஆவா� 

> வ�கிய�� ெச���� ெரா�க� வ�கிய�� பா�ைவய�� ெபா��� எனேவ வ�கி நம� 

கண�கி� வர� ைவ�கிற� 

> ேம�� நம� வ�கி கண�ைக பராம��� வ�கி அறி�ைகயாக அள��பவ� வ�கிய� 

ஆவா� 

4. ேம�வைர�ப�� இ��பாக இ��தா� வ�கி வ�லி�த வ�� ஏ�ப���� 

வ�ைள� எ�ன? 

> ேம�வைர�ப�� இ��பாக இ��தா� வ�கி வ�லி�த வ�� ஏ�ப���� வ�ைள� 

ேம�வைர�ப�� ெதாைக �ைற��. 
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> ெரா�க ஏ� கா��� ேம�வைர�ப�� இ��ப�லி��� வ�கி வ�லி�த வ��ைய 

கழி�� கா�ட ேவ���. 

5. வ�கி� ச�க��� ப��யலி� கால இைடெவள�களா� ஏ�ப�� ேவ�பா�கைள 

எ����கா��ட� த�க. 

கால இைடெவைள ேவ�பா� ஒேர மாதி�யான இன�கைள ப�ேவ� கால� 

க�ட�கள�� பதி� ெச�வ� 

உதாரண�: 

1. வா��ைகயாள� நம� கண�கி� ேநர�யாக ெச��திய� 

2. வ�கி ப�� ைவ�த ேம�வைர�ப�� ம�தான வ�� 

3. வ�கிய�� ைவ�� ெச�த காேசாைல வ�லி�� வர� ைவ�க�படாத� 

4, வ�கி வ�� ெச�த வ�� ம��� ப�காதாய� 

5, வ���த காேசாைல வ�கிய�� ெச���ைக�� ��ன�ைல�ப��த�படாத� 
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