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UNIT TEST - 1

ேமல்நிைல முதலாம் ஆண்டு
வணிகவியல் ( பாடம் 1 , 2 )

1.15

மணி

மதிப்ெபண் :

பகுதி ---- I

5 × = 5

1.

ai.
N

அைனத்து வினாக்களுக்கும் விைடயளிக்கவும்.
சrயான விைடையத் ேத7ந்ெதடுத்து எழுதுக :

45
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ேநரம் :

உற்பத்தியாகும் இடத்திலிருந்து நுக7ேவா7 வைர ெபாருட்கைள ெகாண்டு ெசல்லும்
முைறக்கு

----------------

அ) காலப்பயன்பாடு

இ) வடிவப்பயன்பாடு

ஈ) பணிப்பயன்பாடு.

பண்டங்கைள உற்பத்தி ெசய்யும் இடத்திலிருந்து நுக7வு இடத்திற்கு எடுத்துச் ெசல்லப்
பயன்படுவது

---------

அ) காப்பீ டு
3.

ஆ) நிதி

ஒரு முகவ7 ---------------

இ) ேபாக்குவரத்து

ஈ) பண்டகக்காப்பு.

என்பவரால் நியமிக்கப்படுபவ7.

அ) ெமாத்தவியாபாr

ஆ) சில்லைற வியாபாr

இ) உrைமயாள7
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2.

ஆ) இடப்பயன்பாடு

ஈ) உற்பத்தியாள7

4. வழங்கல் வழியில் கைடசிப் பணியாள7 --------------அ) ெமாத்தவியாபாr

ஆ) வியாபாr

5. வணிகம் --------------- கிைளேய.
அ) வியாபாரம்

ஆ) வங்கிப்பணி

இ) சில்லைற வியாபாr.

இ) ெதாழில் துைற

ஈ) உற்பத்தியாள7

ஈ) ெபாருளாதாரத்தின்
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பகுதி --- II

எைவேயனும்

5

வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.அவற்றில்

6-வது

வினாவிற்கு

கட்டாயம்

 × 2 = 10

விைடயளிக்கவும்.

6. பண்டமாற்று முைற என்றால் என்ன?

7. ெதாழிற்சாைலயின் வைககள் யாைவ?

8.

ஈ - வணிகத்தின் பயன்கள் யாைவ?

9. இைடநிைலய7 என்பவ7 யா7?

10. வியாபாரம் என்றால் என்ன?

11. வியாபார முகவ7 என்பவ7 யா7?

12. ஒேர நாட்ைடச் ேச7ந்த நப7களிைடேய நைடெபறும் வியாபாரம் என்னெவன்று
அைழக்கப்படுகின்றது? அைதப் பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

பகுதி --- III

எைவேயனும்

5

வினாக்களுக்கு விைடயளிக்கவும்.அவற்றில்

13-வது

வினாவிற்கு கட்டாயம்

விைடயளிக்கவும்.

 × 3 = 15

13. விளம்பரம், விற்பாண்ைம ஆகியவற்றின் மூலம் எந்த தைட நY க்கப்படுகின்றன? அவற்ைறப்
பற்றி சிறு குறிப்பு வைரக.

14. பண்டமாற்று வணிக முைறயில் காணப்படும் குைறப்பாடுகள் யாைவ?
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15. கட்டுமானத் ெதாழிற்சாைல பற்றி சிறு குறிப்பு வைரக.
16. ெவளிநாட்டு வியாபாரம் என்றால் என்ன?

-

விளக்குக

et

17. ெமாத்த வியாபாr

18. தரக7 என்பவ7 யா7?

பகுதி --- IV

ai.
N

19. பண்டகக் காப்பாள7 பற்றி சிறு குறிப்பு வைரக.

அைனத்து வினாக்களுக்கும் விைடயளிக்கவும்.
20. வணிகத்தின் உட்பிrவுகள் யாைவ?
(அல்லது)

 × 5 = 15

ெமாத்த வியாபாrகளின் நைடமுைறப் பணிகளில் ஏேதனும் ஐந்திைன எழுதுக.
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21. வழங்கள் வழிமுைறகைள ேத7ந்ெதடுப்பதில் பின்பற்றப்படும் காரணிகள் யாைவ?
(அல்லது)

வணிகத்தில் உண்டாகும் தைடகளில் ஏேதனும் ஐந்திைன எழுதுக.
22. பண்டமாற்று முைறயில் உள்ள இைடயூறுகள் யாைவ?
(அல்லது)
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இைடயீட்டாளருக்கும், தரக7களுக்கும் உள்ள ேவறுபாட்டிைன குறிப்பிடுக.

B. பாலாஜி,

முதுகைல ஆசிrய7 – வணிகவியல்,
அரசின7 ேமல்நிைலப் பள்ளி,
பரந்தூ7,

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் – 631 552.

ைகப்ேபசி எண்

: 9629647613
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