
ேம�நிைல 	தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

UNIT TEST ----   LESSON 8.�ைண ஏ�க� III. Ð சி�லைற ெரா�கஏ�  

ேநர� : 1.15 மணி                                                        மதி�ெப� : 40 

அைன)� வினா�க*��� விைடயளி�க.�.                         10 × � = 10 
  ச0யான விைடைய ேத12ெத�)� எ4�க : 

1.	5பண� எ5ப� -------- ெபற�ப�� பண� என� ெபா6�ப��. 

                    அ) கடனாக        ஆ) ேம� வைர�ப89     இ) வ;கியி6�பி� 

2.   சி9 ெச�வின;கைள ெரா�க ஏ=>� பதிய� ப�வ� ----------- எ5பவ6�� சிரம)ைத ெகா����. 

                அ) காசாள1      ஆ) வா>ைகயாள1        இ) வ;கி ேமலாள1 

3.  சி9 ெசலவின;கைள� பதி. ெச@A� ஏ� ------------------- ஏ� என�ப��. 

        அ)  தனி�ப)தி ெரா�க ஏ�  ஆ) இ6 ப)தி ெரா�க ஏ�   இ) சி�லைற ெரா�க ஏ�   

4.  சி�லைற ெரா�க ஏ=>ைன� பராம0�பவ1  -----------  என அைழ�க�ப�கிறா1. 

                அ) காசாள1       ஆ) சி�லைற   காசாள1    இ)  தைலைம காசாள1  

5.  ேபனா,ெப5சி�, அழி�பா5, கா1ப5 தா� ேபா5ற எ4�ெபா6�கைள வா;�த� சி�லைற    
   ெரா�க ெரா�க ஏ=>� -------------- ப)தியி� பதிய�ப��. 

          அ) ெமா)த� ெசலவழி)த ெதாைக   ஆ) அDசE� த2திA�   இ) அFG�Hலி ம89�    
             எ4�ெபா6�  

6. சி�லைற� காசாள1 	5பண� ெப9� ெபா4�, சி�லைற ெரா�க� கண�கி� ப89�, ெரா�க�      

  கண�கி�  -------------  ெச@த� ேவ���. 

          அ) ப89                ஆ)   வர.            இ) ப89 �றி�J 

7. சி�லைற ெரா�க)திலி62� ெச@ய�ப�� ெசல.   ---------- 

          அ) பணியாள1களி5 ஊதிய�         ஆ) அைறகல5 ம8ற� ெபா6)��க� வா;�த� 

           இ) தபா�, த2தி ெசல. 

8. சி�லைற ெரா�க ஏ� கா=�� இ6�J ----- 

         அ) ஒ6 ெசா)�       ஆ) ஒ6 ெபா9�J       இ) ஒ6 வ6மான� 

9. பா�ப�)த�ப=ட சி�லைற ெரா�க ஏ�____ ேபா5ற�. 

         அ) ெரா�க ஏ�   ஆ) தனி�ப)தி ெரா�க ஏ�       இ) �ைண ஏ� 

10. �றி�பிட�ப=ட கால)தி5 இ9தியி� ெமா)தமிட�ப�� ஒQெவா6 ெசலவின� ப)தியி5 

   ெதாைகA� உ0ய ----------------- கண��களி� எ�)ெத4த�ப�கி5றன. 

          அ) 	த�     ஆ)  ஆ�சா1    இ)  ெபயரள. 

॥. ஏேதS� நா5� வினா�க*�� விைடயளி.இதி� 13 வ� வினா க=டாய வினா       

   ஆ��.                                                                     4 × � = 8 
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  11. சி�லைற ெரா�க ஏ� எ5றா� எ5ன?  

 12. 	5பண மீ=J 	ைறைய G6�கமாக விவ0. 

 13. சி�லைற காசாள1 எ5பவ1 யா1? 

 14. பா�ப�)த�ப=ட சி�லைற ெரா�க ஏ=>ைன பராம0�பத5 Vல� ேமாச>க� �ைற�க�    

    ப�கி5றனவா? எQவா9? 

 15 .பி5வ6� விவர;கைள�ெகா�� அDச� ம89� த2தி ேபேர=� கண�கிைன தாயா1 ெச@க. 

             2003 ேம                                                                    `̀̀̀.... 

              1 சி�லைற ெசல.க*�காக ெரா�க� ெப8ற�            1,000 

              3 அDச� தைலக� வா;கிய�                                  75 

              4 ஏ8றிFெச� ெசல.                                             120 

              4 த2தி ெகா�)த�                                                 75 

              5 ஆ=ேடா ெசல.                                                 125 

              6 வ6வா@ வி�ைலக� அDசலக)தி� வா;கிய�            50 

III. ஏேதS� நா5� வினா�க*�� விைடயளி.இதி� 18 வ� வினா க=டாய 
வினா       

    ஆ��.                                                                    4 × � = 12  

 16. பா�ப�)த�ப=ட சி�லைற ெரா�க ஏ=>5 மாதி0 ப>வ� த6க. 

 17.  பா�ப�)த�ப=ட சி�லைற ெரா�க ஏ=>5 ந5ைமகளி� ஏேதS� V5றிைன �றி�பி�க. 

 18. கீX�காY� விவர;கைள� ெகா�� 	5பணமீ=J 	ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏ=>ைன      

    தயா1 ெச@க. 

2013                                              `̀̀̀.... 

ேம   1 ெரா�க� இ6�J                             2,900 

    2 வாடைக                         450 

    3 அDச� தைலக� வா;கிய�        115 

    5  ஆ=ேடா ெசல.          250 

 19. கீX�காY� நடவ>�ைககைள�ெகா�� தி6 �மா1 அவ1களி5 சி�லைற ெரா�க ேபேர=�� 
பதிவிைன த6க . 

2013                                                                        `̀̀̀.... 

ஜூைல 1 சி�லைற ெசல.க*�காக  ெப8ற ெரா�க�          1,000 

          6. அDச� தைலக� வா;கிய�                             250 

          7. வ�>F ச)த� ெசE)திய�                               400 

         20. வாடைகF ச6ீ2�� க=டண�                              150 

         21. தபா� உைறக� வா;கிய�                                 20 
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20. கீX�கா� நடவ>�ைககைள தி6.ச�ப)தி5 சி�லைற ெரா�க ஏ=>� பதிக. 

                                                                                `̀̀̀.... 

  2017ெச� 1.ைகயி6�J       2,000 

    தைலைம காசாள0ட� ெப8ற�    1,200 

  3 எ4� ெபா6�        450 

  8 மி5க=டண� ெசE)திய�      100 

        28 அDச� தைலக�        120 

IV. அைன)� வினா�க*��� விைடயளி.                              2 × � = 10 

21. தி6. அேசா� அவ1களி5 பா�ப�)த�ப=ட சி�லைற ெரா�க ஏ=>� கீ>ந�காY� 
   நடவ>�ைககைள� பதிக. 

             சி�லைற� காசாள1 \. 1,000 	5பண மீ=J) ெதாைகAட5 சி�லைற ெரா�க ஏ=ைட) 

ெதாட;கினா1.                                                         `̀̀̀.  

2002 ஜூ5 4. அDச� தைலக� வா;கிய�                         100 

            5. பயணF ெசல.க�                                       75 

            7. Hலி ெகா�)த�                                         50 

           10. எ2திர� ப4� பா1)த�                                250 

           12. அDச� தைலக� வா;கிய�                           20 

           17. எ4�ெபா6� வா;கிய�                              175 

            27. ரவி��� ெகா�)த�                                   150 

22. பி5வ6� விவர;கைள� ெகா�� 	5பண மீ=J 	ைறயி� சி�லைற ெரா�க ஏ=>ைன) 
   தயா1 ெச@க.                                                            `̀̀̀.... 

2002 >ச�ப1   1. ைக ெரா�க�                                            250 

                   	5பண மீ=J�காக ெப8ற காேசாைல              950 

                4. எ4�ெபா6� வா;கிய�                              300 

                6. Hலி ெகா�)த�                                         200 

                8. ஏ8றிF ெச� ெசல.                                     130 

               10. பயணF ெசல.                                           150 

               19. வாடைக ச6ீ2�� க=டண�                             350 

                                                                                                                                        B. பாலாஜி, 
                                                                          	�கைல ஆசி0ய1 – வணிகவிய�,      
                                                                          அரசின1 ேம�நிைல� ப�ளி, 
                                                                          பர2^1,  
                                                                          காDசிJர� மாவ=ட� – 631 552. 
                                                                          ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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விைடக� : 

1. அ) கடனாக   

2. அ) காசாள1  

3. இ) சி�லைற ெரா�க ஏ�  

4. ஆ) சி�லைற   காசாள1  

5. இ) அFG�Hலி ம89�  எ4�ெபா6�  
6. ஆ) வர.  
7. இ) தபா�, த2தி ெசல. 
8. அ) ஒ6 ெசா)�   
9. அ) ெரா�க ஏ� 
10. இ) ெபயரள.              
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