
1/15/2019 Preview Question Paper

https://teacher.qb365.in/5a50ff6949242e940854f70f4a117d80/80860/df90e22c282d3d6f5f454d9c1c2876c6 1/2

3 Mark Problem Only L 13 - L 14
11th Standard

Prepared by M.MuthuSelvam Cell : 9842104826

Work Hard ...                        Success is yours ...

*****************************************

MLWA HSS Madurai - 625001 (Run by Jain Educational and Empowerment Trust)
Date : 15-Jan-19

Reg.No. :                 

Time : 00:45:00 Hrs Total Marks : 45
Answer All 15 x 3 = 45

மாணவர ்பட�்ய�ம் அவரக்ள் எ�த்த ம�ப்ெபண் சத��த�ம் �ன்வ�மா� இ�ந்தன. ஒ� மாணவன் �ைறந்தபடச்ம்
50% எ�த்��ந்தால், அவர ்ேதரச்�்யைடந்ததாக�ம் இல்ைலெயனில் ேதரச்�்யைடய�ல்ைல என்�ம்
அ��க்கப்ப��ன்ற�.
Student Percentage of marks
1 59
2 60
3 65
4 45
5 35
31.3.2016 அன்ைற இ�ப்பாய்� � 40,000 காப்�ட�் �ைனமம் ெச�த்�யாக காட�்ய� �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�ட�்
�ைனமம் � 5,000. 
சரிகட�்ப்ப�� தந்� இவ்�வரம் இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காட�்க.    
�ேவக் ெசன்ைன��ள்ள பாரத ஸ்ேடட ்வங்��ல் ெபற்ற கடன் � 2,00,000 மற்�ம் தவைணகளின் எண்ணிக்ைக 84
மாதங்களா�ம். மாதந்ேதா�ம் � 3,300 �தம் ெச�த்�வதாக க��, சரியான ெசயற்�� பயன்ப�த்� ��தத்ைதக்
கண்���க்க�ம்
2015 மாரச் ்31 ஆம் நாைளய இ�ப்பாய்�ன்ப� சம்பளம் ெகா�த்த� � 1,50,000, மாரச் ்2005 க்கான சம்பளம் �4,000
இன்ன�ம் ெகா�பட�ல்ைல. உரிய சரிக்கட�்ப்ப�� தந்� இைவ இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� இடம் ெப�ம் எனக்
காட�்க.   
�ன்� �ற்பைனயாளரக்ள் உள்ளனர.் அவரக்ள் இரண்� நாடக்ளில் ெசய்� ��த்த �ற்பைன ெகா�க்கப்பட�்ள்ள�.
ஒவ்ெவா� நா�ம் �ைறந்த� �. 400 �ற்பைன ெசய்� ��த்த �ற்பைனயாளர ்யார ்என்பைத கண்���க்க உங்களிடம்
ேகாரப்ப��ன்ற�.
31.3.2016 அன்ைறய இ�பாய்�ன்ப� பற்பல கடனாளிகள் � 10,000. 
சரிக்கட�்தல்: வாராக்கடன் � 300 ேபாக்ெக�த�ம். 
சரிக்கட�்ப் ப�� தந்�, இவ்�வரம் 2016, மாரச் ்31 ஆம் நாளன்ைறய இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக்
காடட்�ம்.
�ழ்க்கண்ட உைரைய MS Word – ல் தடட்ச�் ெசய்�, �ன்��யவா� வ��டட்�ம். 
Fra Luca Bartolomeo de Pacioli was an Italian mathematician (1447 – 1517). He is referred to as The Father of Accounting and Bookkeeping in Europe and
he was the first person to publish a work on the double-entry system of bookkeeping.
�ழ்க்கண்ட அடட்வைண உங்க�க்� வழங்கப்பட�்ள்ள�. �ழ்க்கா�ம் �னாக்க�க்கான �ைடைய கண்ட�ய�ம்.
  A B C D E F G H I J
1550156     852584TAX 573 GST 1234
23401285468584268222CASH BRS STOCK DEBT
(அ) எண்கள் மட�்ேம ெகாண்ட அைறகள் எத்தைன? 
(ஆ) ஏேத�ம் ஒ� ம�ப்ைபக் ெகாண்��க்�ம் அைறகளின் எண்ணிக்ைகைய கணக்�ட�ம். 
(இ) 1000 க்� ேமல் ம�ப்� ெகாண்�ள்ள அைறகளின் எண்ணிக்ைகைய கணக்�ட�ம்.
இ�ப்பாய்�ன்ப� பற்பல கடனாளிகள் � 26,000 
இ�ப்பாய்�ன்ப� வாராக்கடன் � 1,000 
சரிக்கட�்தல்: ��தல் வாராக்கடன் � 2,500 
சரிக்கட�்ப் ப�� தந்� இவ்�வரங்கள் 2016 மார ்ச ்31ஆம் நாைளய இ��க் கணக்�களில் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக்
காடட்�ம்.
�ழ்க்கண்ட �வரங்கள் இ�ப்பாய்���ந்� ெபறப்படட்ன:
�வரம் பற்� � வர� �
பற்பல கடனாளிகள்   30,000
ெபற்ற தள்�ப�   1,000
இவ்�வரங்கள் இலாப நடட்க் கணக்��ம் இ�ப்�நிைலக்��ப்��ம் எவ்வா� ேதான்�ம் எனக் காடட்�ம்
2017, �சம்பர ்31 ஆம் நாளன்�, �ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்தல்க�க்�த் ேதைவயான சரிக்கட�்ப்ப��கள் த�க. 
(i) ெகா�பட ேவண்�ய சம்பளம் � 1200 
(ii) ெகா�பட ேவண் �ய வாடைக � 300 
(iii) �ன்�ட�்ச ்ெச�த்�ய காப்�ட�் �ைனமம் � 450 
(iv) �த��கள் �தான ���ள்ள வட�் � 400 
(v) ேபாக்ெக�த ேவண்�ய வாராக்கடன் � 200.
�ழ்க்கண்ட சரிக்கட�்தல்க�க்� 2018, மாரச் ்31 ம் நாளன்� சரிக்கட�்ப் ப��கள் த�க. 
(i) எ�ப்�கள் �தான வட�் � 50 
(ii) வாராக்கடன் � 500 ேபாக்ெக�த�ம் 
(iii) அைறகலன் �தான ேதய்மானம் � 1,000.
�ேழ ெகா�க்கப்பட�்ள்ள தர�களி��ந்� �ைறந்தபடச் வ�லாக �. 500 ஐ ஏேத�ம் ஒ� நாளில் எட�்ய �ற்பைனப்
�ைரிவ கண்���க்க�ம்.
Counter Day 1 sales Rs Day 2 sales Rs 
Ground floor600 600
First floor 850 300
Second floor 350 400
ஒ� ேபாட�்த் ேதர�்ல் �ல மாணவரக்ள் ெபற்ற ம�ப்ெபண்கள் �ன்வ�மா� இ�ந்தன. �ரிதாளி�ள்ள உரிய
ெசயற்��கைள ெகாண்� சராசரி, அ�கப்ப�யான மற்�ம் �ைறந்த ம�ப்ெபண்ைண கண்���க்க�ம்.
  A  B C D E F G H
1NAME Anbu BaluGobu Ramu Somu Raju Anu
2SCORES 60 80 164 192 104 64 204
�ேழ�ள்ள தகவல்கைள க�த்�ல் ெகாள்ள�ம் 
கடன் ெதாைக  � 3,00,000 
��ப்� ெச�த்�ம் காலங்களின் எண்ணிக்ைக 48 மாதங்கள் 
ஆண்� வட�் ��தம் 10% 
��த்த காலங்களில் ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைக �ைன PMT எ�ம் ெசயற்�� �லம் கணக்�ட�ம்.
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