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      கணக்குப் பதிவியல் 

மேல் நிலை முதைாம் ஆண்டு 

சரியான விலைலய மதர்ந்ததடுக்க 

1. நிதிநிலைக் கணக்கின் அடிப்பலையாக விளங்குவது  

(அ) சமூகக் கணக்கியல் (ஆ) காரியதரிசிகளின் கணக்கியல் (இ) மேைாண்லேக் கணக்கியல் (ஈ) பபாறுப்பு கணக்கியல் 

2. பின்வருவனவற்றுள் எது கணக்கியலின் முதன்லேம ாக்கம் ஆகாது  

(அ)  ைவடிக்லககலளமுலையாகப்பதிவு பசய்தல் (ஆ) வணிகத்தின் இைாபம் ஈட்டும் திைலன அறிந்து பகாள்ளுதல்  

(இ) நிறுவனத்தின் நிதி நிலைலயஅறிந்து பகாள்ளுதல் (ஈ) வரிவிதிக்கும் அதிகாரிகளிைம் வரித்பதாைர்பானபிரச்சிலனகலளத் தீர்த்தை 

3. பின்வருவனவற்றில் எது கணக்கியலின் பிரிவுகளில் இைம்பபைாது.  

(அ) நிதிநிலைக் கணக்கியல் (ஆ) மேைாண்லேக் கணக்கியல் (இ) ேனிதவளக் கணக்கியல் (ஈ) மேற்கண்ைஏதுமில்லை 

4. ஒரு வணிகத்தின் நிதிநிலைலயஅறிந்து பகாள்ளஅடிப்பலையானது……… 

 (அ) குறிப்மபடு (ஆ) இருப்பாய்வு (இ) இருப்பு நிலைக் குறிப்பு (ஈ) மபமரடு 

5. நிதித்தகவல்களின் அகப்பயனாளராகக் கருதப்படுபவர் யார்  ……… 

(அ) கைனீந்மதார் (ஆ) பணியாளர்   (இ) வாடிக்லகயாளர் (ஈ) அரசு 

6. வணிகத்தின்உரிலேயாளர் இட்ைமுதலிற்கு, வணிக நிறுவனம் கைன்பட்டிருக்கிைது என்பலதகூறும் கருத்து  

(அ) பண ேதிப்பீட்டுக்கருத்து (ஆ) அைக்கவிலை கருத்து (இ) வணிகத்தனித்தன்லேகருத்து (ஈ) இரட்லைத்தன்லேகருத்து 

7. வணிகம் நீண்ைகாைம் பதாைர்ச்சியாக  லைபபறும் என்ைகருத்லதஅடிப்பலையாகக்பகாண்ைது  

(அ)வணிகதனித்தன்லேகருத்து(ஆ)நிறுவன பதாைர்ச்சி கருத்து (இ) கணக்கியல் காைஅனுோனம் (ஈ)முன்பனச்சரிக்லகபகாள்லக 

8.GAAPஎன்பது….(அ) பபாதுவாக ஏற்றுக்பகாள்ளைப்பட்ைகணக்கியல் பகாள்லககள் (ஆ) பபாதுவாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ைகணக்கியல் 

மகாட்பாடுகள்   (இ) பபாதுவாக ஏற்றுக்பகாள்ளப்பட்ைகணக்கியல் வழிமுலைகள் (ஈ) இவற்றுள் ஏதுமில்லை 

9.இறுதி சரக்கிருப்பு, அைக்கவிலை அல்ைது விற்று ஈட்ைக்கூடிய ேதிப்பு இதில் எது குலைமவாஅதனடிப்பலையில் 

ேதிப்பிைப்படும்என்ைகணக்கியல் மகாட்பாடு  

  (அ) முக்கியத்துவேரபு (ஆ) பண ேதிப்பீட்டுக்கருத்து   (இ) முன்பனச்சரிக்லகேரபு (ஈ) நிகழ்வு தீர்வு / கருத்து 

10. இந்தியாவில், கணக்கியல் தரநிலைகலள வழங்கும் அலேப்பு  

(அ) இந்திய லேய வங்கி (ஆ) இந்திய அைக்கவிலை ேற்றும் கணக்காளர் நிறுவனம் (இ) உச்சநீதி ேன்ைம் (ஈ) இந்தியப் பட்ையக்கணக்காளர் 

நிறுவனம் 

11. கணக்கியல் சேன்பாடு குறிப்பது  

(அ) வியாபாரத்தின் முதல், பசாத்திற்கு சேோனது (ஆ) வியாபாரத்தின் பபாறுப்புகள், பசாத்திற்கு சேோனது  

(இ) வியாபாரத்தின் முதல், பபாறுப்புகளுக்கு சேோனது (ஈ) வியாபாரத்தின் பசாத்துகள், முதல் ேற்றும் பபாறுப்புகளுக்கு சேோனது 

12. பசாந்தபயன்பாட்டிற்காக உரிலேயாளரால் வணிகத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் பதாலகயால் ஏற்படும் நிலை...  

(அ) பசாத்தின் ேதிப்பு குலையும், உரிலேயாளரின் முதலின் ேதிப்பு குலையும்  

(ஆ) ஒரு பசாத்தின் ேதிப்பு உயரும், ேற்பைாரு பசாத்தின் ேதிப்பு குலையும்  

(இ) ஒரு பசாத்தின் ேதிப்பு உயரும், பபாறுப்புகளின் ேதிப்பு உயரும் (ஈ) பசாத்தின் ேதிப்பு உயரும், முதலின் ேதிப்பு குலையும்  

13.ஒருநிறுவனத்தின்பசாத்துக்கள்ேதிப்பு2,00,000ேற்றும்அதன்பவளியாட்களுைனானபபாறுப்புகள்

 60,000எனில்,அந்நிறுவனத்தில் முதல்____________ அ) ` 1,60,000 (ஆ) ` 60,000 (இ) ` 1,00,000 (ஈ) ` 140,000 

14. கணக்கியல் சேன்பட்டின்படி சரியாக இல்ைாதது………. (அ) பசாத்துக்கள் = பபாறுப்புகள் + முதல் (ஆ) பசாத்துக்கள் = முதல் 

+ பபாறுப்புகள்  (இ) பபாறுப்புகள் = பசாத்துக்கள் + முதல் (ஈ) முதல் = பசாத்துக்கள் - பபாறுப்புகள் 

15.கணக்கியல்சேன்பாடு,எந்தகணக்கியல்மகாட்பாட்டிலனஅடிப்பலையாகக்பகாண்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது?  

(அ) இரட்லைத் தன்லே (ஆ) நிலைத்தன்லே(இ) நிறுவனத் பதாைர்ச்சி (ஈ) நிகழ்வுத்தன்லே 

16. பசாத்து கணக்கு லகயாள்வது ….. 

(அ) தனிப்பட்ை பர்கள் (ஆ) பசைவுகள் ேற்றும் இழப்புகள் (இ) பசாத்துகள் (ஈ) வருோனம் ேற்றும் இைாபங்கள் 

17. பின்வருனவற்றில் பிரதிநிதித்துவ ஆள்சார்கணக்கு எது?  

(அ) கட்ைைம் கணக்கு (ஆ) பகாடுபைமவண்டிய சம்பளகணக்கு (இ) ேமகஷ் கணக்கு (ஈ) பாைன் நிறுவனம்  

18. முன் கூட்டிச் பசலுத்திய வாைலகஒரு……. 

   (அ) பபயரளவு கணக்கு (ஆ) ஆள்சார்கணக்கு (இ) பசாத்துக்கணக்கு (ஈ) பிரதிநிதித்துவ ஆள்சார்கணக்கு 
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19. உரிலேயாளரால், வணிகத்திலிருந்து எடுக்கப்படும் பதாலகவரவு லவக்கப்படும் கணக்கு  

(அ) எடுப்புகள் கணக்கு (ஆ) பராக்கக்கணக்கு (இ) முதல் கணக்கு (ஈ) பகாள்முதல் கணக்கு 

20. இரட்லைப்பதிவு முலையில் கணக்குகலளப்பதிவு பசய்யும் மபாது  ைவடிக்லககள் பாதிப்பது  

     (அ) குலைந்தபட்சம் இரண்டு கணக்குகள் (ஆ) ஒமரகணக்கில், பவவ்மவறு மததிகளில்  

    (இ) ஒமரகணக்கின் இரு பக்கங்களில் (ஈ) குலைந்தபட்சம் மூன்று கணக்குகள் 

21. மபமரட்டுக் கணக்குகள் தயாரிப்பதன் முக்கிய ம ாக்கம்  

(அ) நிதி நிலைலேலயஅறிய (ஆ) இைாபம் அல்ைது  ட்ைத்லதஅறிய  

(இ) நிதிநிலைலேேற்றும் இைாப ட்ைத்லதஅறிய (ஈ) ஒவ்பவாரு மபமரட்டுக் கணக்கின் இருப்லபஅறிய. 

22.பற்றுேற்றும்வரவுஇனங்கலளகுறிப்மபட்டிலிருந்துமபமரட்டுக்கணக்குகளில்எடுத்துஎழுதும் லைமுலைலய 

இவ் வாறு அலழக்கைாம்………. (அ) கூட்டுதல் (ஆ) எடுத்பதழுதுதல் (இ) குறிப்மபட்டில் பதிதல் (ஈ) இருப்புக் கட்டுதல் 

23. கு.ப.எ. என்பது ………..(அ) மபமரட்டு பக்கஎண் (ஆ) குறிப்மபட்டு பக்கஎண்(இ) சான்று சீட்டு எண் (ஈ) ஆலணஎண் 

24.ஒருமபமரட்டுக்கணக்கின்பற்றுபத்தியின்போத்தத்திலிருந்தும்ேற்றும்வரவுப்பத்தியின்போத்தத்திலிருந்தும் 

            நிகரஇருப்பிலனகண்ைறியும்வழிமுலைலய  இவ்வாறு அலழக்கைாம்…... 

 (அ) கூட்டுதல் (ஆ) எடுத்பதழுதுதல் (இ) குறிப்மபட்டில் பதிதல் (ஈ) இருப்புக் கட்டுதல் 

25. ஒரு கணக்கின் வரவு போத்தத்லதவிைபற்று போத்தம் அதிகோக இருப்பின் அதன் பபாருள்  

(அ) வரவு இருப்பு (ஆ) பற்று இருப்பு (இ) இருப்பு இன்லே (ஈ) பற்றும் ேற்றும் வரவு இருப்பு 

26. உரிலேயாளரால் பதாழிலுக்கு பகாண்டு வரப்படும் பதாலகக்கு வரவு பசய்யப்படுவது  

(அ) பராக்ககணக்கு (ஆ) எடுப்புக் கணக்கு (இ) முதல் கணக்கு (ஈ) அனாேத்து கணக்கு 

27. இருப்பாய்வு என்பது ஒரு …………..     (அ) அறிக்லக   ஆ) கணக்கு (இ) மபமரடு (ஈ) குறிப்மபடு 

28. மபமரட்டுக்கணக்குகலளதயாரித்து முடித்தவுைன் அடுத்து தயாரிக்கப்படுவது 

 (அ) வியாபாரக்கணக்கு (ஆ) இருப்பாய்வு (இ) குறிப்மபடு (ஈ) இைாப ட்ைக்கணக்கு 

29. இருப்பாய்வு கீழ்க்கண்ை எந்தகணக்குகலளஉள்ளைக்கி இருக்கும்?  

(அ) ஆள்சார்கணக்குகள் ேட்டும் (ஆ) பசாத்துக்கணக்குகள் ேட்டும்  (இ) பபயரளவு கணக்குகள் ேட்டும் (ஈ) அலனத்தும்  

30. கீழ்கண்ைவற்றில் எது / எலவ இருப்பாய்வு தயாரிப்பதன் ம ாக்கங்களாகும்  

(அ) அலனத்து மபமரட்டுக்கணக்குகளின் சுருக்கத்லதத் தருவது. (ஆ) இறுதிக்கணக்குகலளத் தயாரிக்கஉதவுவது  

(இ) கணக்குகளின் கணக்கீட்டுச் சரித்தன்லேலயப்பரிமசாதிப்பது (ஈ) (அ), (ஆ) ேற்றும் (இ) 

31. இருப்பாய்வு தயாரிக்கும்மபாது, கணக்காளர்இருப்பாய்வின் வரவு பக்கத்தில் போத்தபதாலக` 200 குலைவாக 

இருப்பலதக்கண்ைறிந்தார். அந்தமவறுபாட்டிலனஅவர்என்னபசய்வார்?  

(அ) அனாேத்து கணக்கில் பற்று பசய்வார்   (ஆ) அனாேத்து கணக்கில் வரவு பசய்வார் 

(இ) ஏமதனும் பற்று இருப்புக்பகாண்ை கணக்கில் சரி பசய்வார்  (ஈ) ஏமதனும் வரவு இருப்புக்பகாண்ை கணக்கில் சரி பசய்வார் 

32. பற்று இருப்புகளும் ேற்றும் வரவு இருப்புகளும் சேோக இருக்கின்ைனவாஎன அறிய 

அலனத்துப்மபமரட்டுக்கணக்குகலளயும் பகாண்டு தயாரிக்கப்படும் ஒரு பட்டியல்……..  

(அ) குறிப்மபடு (ஆ)  ாமளடு (இ) இருப்பாய்வு (ஈ) இருப்பு நிலைக்குறிப்பு 

33. பின்வரும் எந்தமுலை அல்ைது முலைகளில் இருப்பாய்வு தயாரிக்கப்படுகிைது?  

(அ) இருப்பு முலை (ஆ) போத்தத் பதாலகமுலை (இ) போத்தத் பதாலகமுலை ேற்றும் இருப்பு முலை (ஈ) (அ), (ஆ) ேற்றும் (இ) 

34. கீழ்க்கண்ை கணக்குகளில் எந்தக்கணக்கின் இருப்பு இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியில் மதான்றும்?  

(அ) பற்பை கைனீந்மதார்கணக்கு (ஆ) பசலுத்தற்குரிய ோற்றுச்சீட்டு கணக்கு (இ) எடுப்புகள் கணக்கு (ஈ) முதல் கணக்கு 

35. இருப்பாய்வில் பற்றுப்பத்தியின் போத்தமும் வரவுப்பத்தியின் போத்தமும் மவறுபட்ைால் அலதஎடுத்து எழுத 

மவண்டிய  கணக்கு……..   (அ) வியாபாரகணக்கு (ஆ) மவறுபாட்டு கணக்கு (இ) அனாேத்து கணக்கு (ஈ) இதரகணக்கு 

36. ஒரு இருப்பாய்வு தயாரிக்கப்படுவது… 
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  (அ) ஆண்டு இறுதியில் (ஆ) ஒரு குறிப்பிட்ை  ாளில் (இ) ஒரு பருவகாைம் முடிந்ததும் (ஈ) இலவ ஏதும் இல்லை 

37. பகாள்முதல் ஏட்டில் பதிவு பசய்வது  

(அ) அலனத்து சரக்குகளின் பகாள்முதல் (ஆ) அலனத்து பசாத்துக்களின் கைன் பகாள்முதல்  

(இ) அலனத்து சரக்குகளின் கைன் பகாள்முதல் (ஈ) அலனத்து பசாத்துக்களின் பகாள்முதல் 

38. ஒரு குறிப்பிட்ை காை பகாள்முதல் ஏட்டின் போத்தம், எடுத்பதழுதப்படுவது  

(அ) பகாள்முதல் கணக்கின் பற்றுபக்கம் (ஆ) விற்பலன கணக்கின் பற்றுபக்கம்  

(இ) பகாள்முதல் கணக்கின் வரவுப்பக்கம் (ஈ) விற்பலன கணக்கின் வரவுப்பக்கம் 

39. விற்பலன ஏடு எலதப்பதிவு பசய்யஉதவுகிைது?  

(அ) அலனத்து சரக்குகளின் விற்பலன (ஆ) அலனத்து பசாத்துக்களின் கைன் விற்பலன  

(இ) அலனத்து சரக்குகளின் கைன் விற்பலன (ஈ) அலனத்து பசாத்துக்கள் ேற்றும் சரக்குகள் விற்பலன  

40. விற்பலன ஏட்டின் போத்தம் ஒரு குறிப்பிட்ை காை அளவில் வரவு லவக்கப்படுவது  

(அ) விற்பலன கணக்கு (ஆ) பராக்ககணக்கு (இ) பகாள்முதல் கணக்கு (ஈ) உரிய குறிப்மபடு 

41. பகாள்முதல் திருப்பஏடு பதிவு பசய்வது  

(அ) சரக்களித்மதாருக்கு, உைனடியாக பணம் பபைாேல் திருப்பிய சரக்கு  

(ஆ) அளித்தவரிைம் உைனடியாக பணம் பபைாேல் திருப்பிய பசாத்துகள்  

(இ) உைனடியாக பணம் பபற்றுக் பகாண்டு பசாத்து வாங்கியவரிைம் திருப்பியது (ஈ) மேற்கண்ை எதுவுமில்லை 

42. விற்பலனத் திருப்பஏடு பதிவு பசய்வது (அ) வாடிக்லகயாளரால் திருப்பிய சரக்குகளுக்கு உைனடியாக பணம் பசலுத்தியது  

(ஆ) வாடிக்லகயாளரால் திருப்பிய சரக்குகளுக்கு உைனடியாக பணம் பசலுத்தாதது  

(இ) வாடிக்லகயாளரால் திருப்பிய பசாத்துகளுக்கு உைனடியாக பணம் பசலுத்தாதது  

(ஈ) வாடிக்லகயாளரால் திருப்பிய பசாத்துகளுக்கு உைனடியாக பணம் பசலுத்தியது 

43. நிலைச்பசாத்துக்கள் கைனுக்கு வாங்கியது பதிவு பசய்யமவண்டிய ஏடு  

(அ) பகாள்முதல் ஏடு (ஆ) விற்பலன ஏடு (இ) பகாள்முதல் திருப்பஏடு (ஈ) உரிய குறிப்மபடு 

44. விற்பலன ஏட்டில் பதிவு பசய்வதற்கு பயன்படும் அடிப்பலைஆவணம்  

(அ) பற்றுக் குறிப்பு (ஆ) வரவு குறிப்பு (இ) இைாப்பு (ஈ) பராக்கஇரசீது 

45. பின்வரும் வாக்கியங்களில் எது உண்லேயல்ை?  

(அ) பராக்கத் தள்ளுபடி கணக்மகடுகளில் பதிவு பசய்யப்படுகிைது  

(ஆ) பசாத்துகள் கைனுக்கு வாங்கியது உரிய குறிப்மபட்டில் பதிவு பசய்யப்படுகிைது  

(இ) வியாபாரத் தள்ளுபடி கணக்மகடுகளில் பதிவு பசய்யப்படுகிைது  

(ஈ) ோற்றுச்சீட்டின் பசலுத்தற்குரிய  ாலள கணக்கிடும்மபாது மூன்று  ாட்கள் சலுலக ாட்களாகக் கூட்ைப்படுகின்ைன. 

46. இறுதிப்பதிவுகள் பதிவு பசய்யுமிைம் …….(அ) பராக்கஏடு (ஆ) மபமரடு (இ) உரிய குறிப்மபடு (ஈ) பகாள்முதல் ஏடு 

47. பராக்கஏடு ஒரு …..(அ) துலண ஏடு (ஆ) முதன்லேஏடு (இ) உரிய குறிப்மபடு (ஈ) துலணமயடு ேற்றும் முதன்லேஏடு இரண்டும் 

48. பராக்கஏடு பதிவு பசய்வது ……..(அ) அலனத்து பராக்கப்பபறுதல்கள் (ஆ) அலனத்து பராக்கச் பசலுத்தல்கள்  

(இ) (அ), (ஆ) ஆகிய இரண்டும் (ஈ) அலனத்து கைன்  ைவடிக்லககள் 

49. சாதாரணபராக்கஏட்லை லவத்திருக்கும் ஒரு நிறுவனம், எந்தகணக்லகதயாரிக்கமதலவஇல்லை?  

(அ) மபமரட்டில்விற்பலனக்கணக்கு (ஆ) மபமரட்டில்பகாள்முதல்கணக்கு  

       (இ) மபமரட்டில்முதல்கணக்கு (ஈ) மபமரட்டில்பராக்கக்கணக்கு 

50. தள்ளுபடி, பராக்கம் ேற்றும் வங்கி பத்திகளுலைய பராக்கஏட்லை இவ்வாறு அலழக்கைாம்.  

(அ) சாதாரணபராக்கஏடு (ஆ) இருபத்தி பராக்கஏடு (இ) முப்பத்தி பராக்கஏடு (ஈ) சில்ைலை பராக்கஏடு 

51. முப்பத்தி பராக்கஏட்டில், முன்னிருந்து தூக்கி எழுதப்பட்ைவங்கி மேல்வலரப்பற்றின் இருப்பு மதான்றுவது  

(அ) பராக்கப்பத்தி பற்றுப்பக்கம் (ஆ) பராக்கப்பத்தி வரவுப்பக்கம் (இ) வங்கிப்பத்தி பற்றுப்பக்கம் (ஈ) வங்கிப்பத்தி வரவுப்பக்கம் 

52. கீழ்க்கண்ைவற்றில்எது எதிர்ப்பதிவாக பதிவு பசய்யப்படும்?  

(அ) பசாந்தபசைவிற்காக வங்கியிலிருந்து எடுத்தபராக்கம் (ஆ) அலுவைக பசைவிற்காக வங்கியிலிருந்து எடுத்தபராக்கம் (இ) 

வாடிக்லகயாளர், நிறுவனத்தின் வங்கிக்கணக்கில்ம ரடியாகச் பசலுத்திய பதாலக  (ஈ) வங்கி எடுத்துக்பகாண்ைவட்டி 
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53. ஒரு  ைவடிக்லகயின் பற்று ேற்றும் வரவுத் தன்லேகலள பராக்கஏட்டில்பதிந்தால், அது  

(அ) எதிர்ப்பதிவு (ஆ) கூட்டுப்பதிவு (இ) ஒற்லைப்பதிவு (ஈ) சாதாரணப்பதிவு 

54. சில்ைலை பராக்கஏட்டின் இருப்பு ……(அ) ஒரு பசைவு (ஆ) ஒரு இைாபம் (இ) ஒரு பசாத்து (ஈ) ஒரு பபாறுப்பு 

55. எந்தச் பசைவிற்கு சில்ைலை பராக்கத்திலிருந்து பகாடுக்கைாம்?  

(அ) தபால்பசைவு ேற்றும் பயணச் பசைவுகள் (ஆ) மேைாளரின் ஊதியம்  

(இ) அலைகைன் ேற்றும் பபாருத்துலககள் வாங்க(ஈ) மூைப்பபாருட்கள் வாங்க 

56. சிறிய பசைவினங்கலளப்பதியும் ஏடு  

(அ) பராக்கஏடு (ஆ) பகாள்முதல்ஏடு  (இ) பசலுத்தற்குரிய ோற்றுச் சீட்டு ஏடு (ஈ) சில்ைலை பராக்கஏடு 

57. வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுவது.  

(அ) வங்கியரால் (ஆ) வணிகத்தால் (இ) வணிகத்தின் கைனாளிகளால் (ஈ) வணிகத்தின் கைனீந்மதாரால் 

58. வங்கிச்சரிகட்டும் பட்டியல் தயாரிப்பதில் உதவுவது  

(அ) வங்கி அறிக்லக(ஆ) பராக்கஏடு (இ) வங்கி அறிக்லகேற்றும் பராக்கஏட்டின் வங்கி பத்தி (ஈ) சில்ைலைபராக்கஏடு 

59. பராக்கஏட்டின் வங்கிப்பத்தியின் பற்றிருப்பு என்பது  

(அ) வங்கி அறிக்லகயின் படி வரவிருப்பு (ஆ) வங்கி அறிக்லகயின் படி பற்றிருப்பு  

(இ) பராக்கஏட்டின் படி மேல்வலரப்பற்று (ஈ) மேற்கூறிய ஏதுமில்லை 

60. வங்கி அறிக்லகஎன்பது  

(அ) பராக்கஏட்டின் பராக்கப்பத்தியின்  கல் (ஆ) பராக்கஏட்டின் வங்கிப்பத்தியின்  கல்  

(இ) வங்கி புத்தகத்தில் வாடிக்லகயாளர்கணக்கின்  கல் (ஈ) வணிகத்தால் விடுக்கப்பட்ை காமசாலையின்  கல் 

61. எந்தமவறுபாட்டிற்கான காரணங்கலளக்கண்ைறிய வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியல் தயாரிக்கப்படுகிைது.  

(அ) பராக்கஏட்டின் படி பராக்கப்பத்தியின் இருப்பு ேற்றும் பராக்கஏட்டின் படி வங்கிப்பத்தியின் இருப்புக்கும் இலைமயயான மவறுபாடு  

(ஆ) பராக்கஏட்டின் படி பராக்கப்பத்தியின் இருப்பு ேற்றும் வங்கி அறிக்லகஇருப்புக்கும் இலைமயயான மவறுபாடு  

(இ) பராக்கஏட்டின் படி வங்கிப்பத்தியின் இருப்பு ேற்றும் வங்கி அறிக்லகஇருப்புக்கும் இலைமயயான மவறுபாடு  

       (ஈ) சில்ைலைபராக்கஏட்டின் இருப்பு ேற்றும் பராக்கஏட்டின் இருப்புக்கும் இலைமயயான மவறுபாடு 

62. வங்கியிலிருந்து பணம் எடுக்கும்மபாது வங்கியானது.  

(அ) வாடிக்லகயாளர்கணக்கில் வரவு பசய்யும் (ஆ) வாடிக்லகயாளர்கணக்கில் பற்று பசய்யும்  

(இ) வாடிக்லகயாளர்கணக்கில் பற்று ேற்றும் வரவு பசய்யும் (ஈ) மேற்கண்ை ஏதுமில்லை 

63. பின்வருபவற்றில் எது வங்கிச் சரிகட்டும் பட்டியலின் சிைப்பியல்பு அல்ை.  

(அ) காமசாலை தீர்வலைவதில் ஏற்படும் காைதாேதத்லதசரிகட்டும் பட்டியல் காண்பிக்கும்  

(ஆ) சரிகட்டும் பட்டியல் கணக்காளர்பராக்கத்லதலகயாளும் மபாது பசய்யக்கூடிய மோசடிகலள தடுக்கிைது  

(இ) வங்கி இருப்பின் உண்லேயான நிலைலயஅறிய பயன்படுகிைது  

(ஈ) சரிகட்டும் பட்டியல் கணக்காண்டின் இறுதியில் ேட்டுமேதயாரிக்கப்படுகிைது 

64.பராக்கஏட்டின்படிஇருப்பு2,000.வங்கியால்பற்றுபசய்யப்பட்ைவங்கிக்கட்ைணம்50பராக்கஏட்டில்பதியப் 

            பைவில்லைஎனில் வங்கி அறிக்லகயின் படி இருப்பு என்ன?  

(அ) ` 1,950 வரவு இருப்பு (ஆ) ` 1,950 பற்று இருப்பு (இ) ` 2,050 பற்று இருப்பு (ஈ) ` 2,050 வரவு இருப்பு 

65.வங்கி அறிக்லகயின் படி இருப்பு ` 1,000. பசலுத்திய காமசாலை வங்கியால் இன்னும் வரவு லவக்கப்பைாதது ` 

2,000. பராக்கஏட்டில் வங்கிப்பத்தியின் இருப்பு எவ்வளவு?  

(அ)  3,000 மேல்வலரப்பற்று (ஆ) 3,000 சாதகோன இருப்பு (இ) 1,000 மேல்வலரப்பற்று (ஈ) 1,000 சாதகோன இருப்பு 

66. பின்வருவனவற்றில் எது காைத்தினால் ஏற்படும் மவறுபாடு அல்ை?  

(அ) பசலுத்திய காமசாலை இன்னும் வரவு லவக்கப்பைாதது  

(ஆ) விடுத்தகாமசாலை இன்னும் பசலுத்துலகக்கு முன்னிலைப்படுத்தப்பைாதது  

(இ) வங்கியில் ம ரடியாகச் பசலுத்திய பதாலக  (ஈ) பராக்கஏட்டில் தவறுதைாக பற்று லவத்தது 

 

 

66. விதிப்பிலழ எழுவது  

(அ) ஒரு  ைவடிக்லகமுழுவதும் விடுபடும்மபாது (ஆ) ஒரு  ைவடிக்லகபகுதி விடுபடும்மபாது  

(இ) முதலினம் ேற்றும் வருவாயினத்லதமவறுபடுத்தாத  மபாது (ஈ) மபமரட்டில்தவைாக எடுத்து எழுதுதல்ேற்றும் தவைாகக் 

கூட்டும்மபாது 
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67. இருப்பாய்லவப்பாதிக்காத பிலழகள்  

(அ) விதிப்பிலழகள் (ஆ) அதிகோகக் கூட்டுதல்பிலழகள் (இ) குலைவாகக் கூட்டுதல்பிலழகள் (ஈ) பகுதி விடு பிலழகள் 

68. இருப்பாய்வின் மவறுபாடு எடுத்துச்பசல்ைப்படுவது  

(அ) முதல்கணக்கிற்கு (ஆ) வியாபாரக் கணக்கிற்கு (இ) அனாேத்துக் கணக்கிற்கு (ஈ) இைாப ட்ைக் கணக்கிற்கு 

69. ஒரு  ைவடிக்லகமுழுவதுமேபதிவுபசய்யப்பைாத  மபாது அது _______ எனப்படும்  

(அ) விதிப்பிலழ (ஆ) முழுவிடு பிலழ (இ) பகுதி விடு பிலழ (ஈ) இருமுலைபதிந்தபிலழ 

70. இயந்திரம் நிறுவுவதற்கு பசலுத்துப்பட்ை கூலிலயகூலிக் கணக்கில்பற்று லவப்பது  

(அ) பகுதி விடு பிலழ (ஆ) விதிப்பிலழ (இ) முழு விடு பிலழ (ஈ) இருமுலைபதிந்தபிலழ 

71. கீழ்க்கண்ை பிலழகளில்எது இருப்பாய்லவப்பாதிக்காது?  

(அ) ஒரு கணக்கில்தவைாக இருப்புக் கட்டுதல் (ஆ) மபமரட்டில்எடுத்து எழுதும் மபாது தவைான கணக்கில்சரியான 

பக்கத்தில்பதிவு பசய்தல் (இ) ஒரு கணக்கில்தவைாகக் கூட்டுதல் 

(ஈ) ஒரு மபமரட்டுக் கணக்கில்தவைான  பதாலகலயமுன்பனடுத்து எழுதுதல் 

72.  பசங்குட்டுவனால்சரக்கு திருப்பித் தரப்பட்டு சரக்கிருப்பில்மசர்க்கப்பட்டு ஆனால்ஏடுகளில்பதிமவதும் 

பசய்யப்பைவில்லை. இப்பிலழலயத் திருத்தம் பசய்யும்மபாது, கீழ்க்கண்ைவற்றில்எந்தக் கணக்லகப்பற்று 

லவக்கமவண்டும்?  

(அ) பசங்குட்டுவன் கணக்கு (ஆ) விற்பலனத் திருப்பக் கணக்கு (இ) பவளித் திருப்பக் கணக்கு (ஈ)  பகாள்முதல்திருப்பக் கணக்கு 

73.அதியோனிைமிருந்துகைனுக்கு அலைகைன்வாங்கியதுபகாள்முதல்கணக்கில்பற்று லவக்கப்பட்டுள்ளது. 

இப்பிலழலயத் திருத்தம் பசய்யும்மபாது, கீழ்கண்ைவற்றில்எந்தக் கணக்லகப்பற்று லவக்கமவண்டும்?  

(அ)  பகாள்முதல்கணக்கு (ஆ) அலைகைன் கணக்கு (இ) அதியோன் கணக்கு (ஈ) இலவஏதுமில்லை 

74.பகாள்முதல்ஏட்டின்போத்தத்பதாலகஅதிகோகக்கூட்ைப்பட்டுள்ளது.இப்பிலழலயத்திருத்தம் 

பசய்யும்மபாது,   கீழ்கண்ைவற்றில்எந்தக் கணக்லகப்பற்று லவக்கமவண்டும்?  

(அ)  பகாள்முதல்கணக்கு (ஆ) அனாேத்துக் கணக்கு (இ) கைனீந்மதார்கணக்கு (ஈ) மேற்கண்ைது ஏதும் இல்லை 

75. கீழ்க்கண்ை பிலழகளில்எந்தப்பிலழ அனாேத்துக் கணக்லகப்பயன்படுத்தி திருத்தம் பசய்யப்படும்?  

(அ)  பகாள்முதல்திருப்பஏட்டில்` 1,000 குலைவாகக் கூட்ைப்பட்டுள்ளது.  

(ஆ)  மரந்திரனால்சரக்கு திருப்பித் தரப்பட்ைது, ஏடுகளில்பதிவுபசய்யப்பைாேல்உள்ளது.  

(இ) அகிைாவால்` 900 ேதிப்புள்ளசரக்கு திருப்பித் தரப்பட்ைது, விற்பலனத் திருப்பஏட்டில்` 90 என 

பதிவுபசய்யப்பட்டுள்ளது.  

(ஈ) ரவிவர்ேனுக்கு கைனுக்கு சரக்கு விற்ைது விற்பலனஏட்டில்பதிவு பசய்யப்பைாேல்உள்ளது. 

76. திலரயரங்கத்தின் இருக்லகவசதிகலள அதிகரிப்பதற்காக மேற்பகாள்ளப்பட்ைபசைவுகள் 

(அ) முதலினச் பசைவு (ஆ) வருவாயினச் பசைவு (இ) நீள்பயன் வருவாயினச் பசைவு (ஈ) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை 

77. புதிதாக நிறுவப்பட்ைஇயந்திரத்திலனச்  மசாதலனஓட்ைம் மேற்பகாள்வதற்குச் பசய்தபசைவு ` 20,000 

(அ)  பதாைக்கச் பசைவு (ஆ) வருவாயினச் பசைவு(இ) முதலினச் பசைவு (ஈ) நீள்பயன் வருவாயினச் பசைவு 

78. வங்கி லவப்புகள்மீதான வட்டி 

(அ) முதலின வரவு (ஆ) வருவாயின வரவு(இ) முதலினச் பசைவு (ஈ) வருவாயினச் பசைவு 

79. லைமுலைமுதலைஅதிகரிப்பதற்காகஇந்தியபதாழில்வளர்ச்சி வங்கியிைம் பபற்ை டுத்தர காைக் கைன்பதாலக 

(அ) முதலினச் பசைவுகள் (ஆ) வருவாயினச் பசைவுகள்(இ) வருவாயின வரவுகள் (ஈ) முதலின வரவுகள் 

80. வருவாயினச் பசைவின் பைன் கிலைப்பது  

(அ) கைந்தகாைத்திற்கு (ஆ) எதிர்காைத்திற்கு(இ)  ைப்பு காைத்திற்கு (ஈ) எந்தகாைத்திற்கும் 

81. வணிகச் பசயல்பாட்டிற்கு முந்லதய பசைவுகள் 

(அ) வருவாயினச் பசைவுகள் (ஆ) முன் கூட்டி பசலுத்திய வருவாயினச் பசைவுகள்    (இ) நீள்பயன் வருவாயினச் பசைவுகள் (ஈ) முதலினச் 

பசைவுகள் 

 

82. இறுதிச் சரக்கிருப்பு என்பது ஓர்________________ 

(அ) நிலையானபசாத்து (ஆ)  ைப்புச்  பசாத்து(இ) கற்பலனச்  பசாத்து (ஈ) புைனாகாச்  பசாத்து 

83. இருப்புநிலைக்குறிப்பு என்பது _____________ 
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(அ) ஓர்கணக்கு (ஆ) ஓர்அறிக்லக(இ) ஓர்அறிக்லகயுமில்லை, ஓர்கணக்குமில்லை(ஈ) மேல் கூறியவற்றில் எதுவுமில்லை 

84. வணிகத்தின் நிகர இைாபம் __________ அதிகரிக்கும்  

(அ) எடுப்புகலள (ஆ) பபறுதல்கலள(இ)  பபாறுப்புகலள (ஈ) முதலிலன 

85. உள்தூக்குக்கூலி எதில் காண்பிக்கப்படும்? 

(அ) வியாபாரக்கணக்கில் (ஆ) இைாப  ட்ைக்கணக்கில்(இ) கைன் பக்கத்தில் (ஈ)  பசாத்து பக்கத்தில் 

86. வங்கி மேல்வலரப்பற்று எதில் காண்பிக்கப்படும்? 

(அ) வியாபாரக்கணக்கில் (ஆ) இைாப  ட்ைக்கணக்கில்(இ) கைன் பக்கத்தில் (ஈ)  பசாத்து பக்கத்தில் 

87. இருப்புநிலைக்குறிப்பு வணிகத்தின் __________ காண்பிக்கிைது. 

(அ) இைாபத்திலன (ஆ) நிதி நிலையிலன (இ) விற்பலனலய (ஈ)  பகாள்முதலை 

88. இருப்பாய்வில் காணப்படும் எடுப்புகள் 

(அ)  பகாள்முதமைாடு கூட்ைப்படும் (ஆ)  பகாள்முதலிலிருந்து கழிக்கப்படும் (இ) முதமைாடு கூட்ைப்படும் (ஈ) முதலிலிருந்து கழிக்கப்படும் 

89. இருப்பாய்வில்  மதான்றும் சம்பளம் எங்கு காண்பிக்கப்படும்? 

(அ) வியாபாரக்கணக்கின் பற்று பக்கம்(ஆ) இைாப  ட்ைக்கணக்கின் பற்று பக்கம் 

(இ) இருப்புநிலைக்குறிப்பின்  பபாறுப்புகள் பக்கம் (ஈ) இருப்புநிலைக்குறிப்பின்  பசாத்துகள் பக்கம் 

90. பின்வருவனவற்றில் எது  ைப்புச்  பசாத்துகளில் மசராதது? 

(அ)  பராக்கம் (ஆ) சரக்கிருப்பு(இ) அலைகைன் (ஈ) முன்கூட்டிச் பசலுத்திய பசைவு 

91.  ற்பபயர்எவ்வாறு வலகப்படுத்தப்படுகிைது? 

(அ) ஓர் ைப்புச்  பசாத்து (ஆ) ஓர்நீர்லேச்  பசாத்து(இ) புைனாகும்  பசாத்து (ஈ) புைனாகாச்  பசாத்து 

92. முன் கூட்டிச் பசலுத்திய காப்பீட்டு முலனேம்  மதான்றுவது. 

(அ) வியாபாரக்கணக்கில்பற்றுப் பக்கம் (ஆ) இைாப  ட்ைக்கணக்கில்வரவுப் பக்கம் 

(இ) இருப்புநிலைக்குறிப்பின்  பசாத்துகள் பக்கம் (ஈ) இருப்புநிலைக்குறிப்பின்  பபாறுப்புகள் பக்கம்  

93. நிகர இைாபம். 

(அ) முதல்கணக்கில்பற்று லவக்கப்படும்(ஆ) முதல்கணக்கில்வரவு லவக்கப்படும் 

(இ) எடுப்புகள் கணக்கில்பற்று லவக்கப்படும்(ஈ) எடுப்புகள் கணக்கில்வரவு லவக்கப்படும்  

94. இறுதிச் சரக்கிருப்பு ேதிப்பிைப்படுவது. 

(அ) அைக்கவிலையில்(ஆ) சந்லதவிலையில்(இ) அைக்கவிலைஅல்ைது சந்லதவிலைஇதில்எது அதிகே 

அந்தவிலையில்(ஈ) அைக்கவிலைஅல்ைது நிகரத் தீர்வு ேதிப்பு இதில்எது குலைமவாஅந்தவிலையில் 

95. முதலீடுகள் மீது கூடியுள்ளவட்டி  மதான்றுவது. 

(அ) இைாப  ட்ைக்கணக்கின் வரவுப் பக்கம்(ஆ) இருப்புநிலைக்குறிப்பின்  பசாத்துகள் பக்கம்  

(இ) மேற்கண்ைஇரண்டிலும்(ஈ) மேற்கண்ைஎதுவுமில்லை 

96. வாராஐயக்கைன் ஒதுக்கு கணக்கு ஏற்கனமவஇல்லைபயனில், உருவாக்கப்பட்ைஐயக்கைன் ஒதுக்கு. 

(அ) வாராக்கைன் கணக்கில்பற்று லவக்கமவண்டும்(ஆ) பற்பை கைனாளிகள் கணக்கில்பற்று லவக்கமவண்டும்  

(இ) வாராக்கைன் கணக்கில்வரவு லவக்கமவண்டும்(ஈ) இைாப  ட்ைக்கணக்கில்பற்று லவக்கமவண்டும் 

97. கணினிலயகணக்கியலில்  பபாதுவாக உபமயாகப்படுத்தப்படும் பகுதிகள். 

(அ) வணிக  ைவடிக்லககலளப்பதிவு பசய்தல் (ஆ) சம்பளப்பட்டியல் கணக்கிடுதல் (இ) பண்ைகச் சாலைக் கணக்கியல் (ஈ) மேமைகூறிய அலனத்தும்  

98. திருத்தியலேக்கப்பட்ைபேன்பபாருள் இலவகளுக்கு ஏற்ைலவ. 

(அ) சிறிய, பாரம்பரிய வணிகம்(ஆ) பபரிய,  டுத்தர வணிகம்(இ) பபரிய, தனித்தன்லேயான வணிகம்(ஈ) மேமைகூறிய எதுவும் இல்லை 

99. பின்வருனவற்றில் எது கணினி அலேப்பின் கூறு அல்ை? 

(அ) உள்ளீட்டு அைகு (ஆ) பவளியீட்டு அைகு(இ) தரவு (ஈ) லேயச் பசயல்பாட்டு அைகு 

100. பவளியீட்டு சாதனத்திற்கான ஒரு உதாரணம்       (அ) சுட்டி (ஆ) அச்சுப்பபாறி(இ) ஒளியியல் வருடி (ஈ) விலசப்பைலக 

101. கணினிேயக் கணக்கியல் முலையின் குலைபாடுகளில் ஒன்ைானது 

        (அ) கணினி அலேப்பு பசயலிழத்தல் (ஆ) துல்லியத்தன்லே(இ) பைதுலைப்புைலே(ஈ) மதக்ககம்  

102. பின்வருவனவற்றில் எந்தஒன்று, கணக்குகலள குறிமுலையாக்கம் பசய்யும் முலைகளில் இல்ைாதது? 
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(அ) அணுகக் குறிமுலை (ஆ)  பதாைர்ச்சியான குறிமுலை(இ)  பதாகுப்புக் குறிமுலை (ஈ) ேதிமயாட்டுக் குறிமுலை 

103. Tally என்பது இதற்கு உதாரணோக இருக்கிைது. 

(அ) உருவாக்கப்பட்ைகணக்கியல் பேன்பபாருள்(ஆ) ஆயத்தகணக்கியல் பேன்பபாருள் 

(இ) உள்கட்ைலேக்கப்பட்ைபேன்பபாருள்(ஈ) திருத்தியலேக்கப்பட்ைகணக்கியல் பேன்பபாருள் 

104. குறிமுலைகள் ேற்றும் நிரல்கள் எழுதுவர்கள் பின்வருோறு அலழக்கப்படுகின்ைனர். 

(அ) அலேப்பு பகுப்பாய்வாளர்கள் (ஆ) அலேப்பு வடிவலேப்பாளர்கள் 

(இ) அலேப்பு இயக்குபவர்கள் (ஈ) அலேப்பு நிரைாளர்கள் 

105. கணக்கியல் பேன்பபாருள் என்பது இதற்கு உதாரணம். 

(அ) அலேப்பு பேன்பபாருள் (ஆ) பசயல்பாட்டு பேன்பபாருள் 

(இ) பயன்பாட்டு பேன்பபாருள் (ஈ) இயக்கமுலைலே 
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