
                     

                                        UNIT TEST - 1 
ேம�நிைல �தலா� ஆ�� 

                                       வணிகவிய� ( பாட� 1 , 2 ) 

ேநர� : 1.15 மணி                                                       மதி'ெப� : 45 
                                            ப*தி ---- I 

  அைன-. வினா/க0/*� விைடயளி/க3�.                        5 × � = 5 
  ச6யான விைடைய- ேத78ெத�-. எ:.க : 

1. உ<ப-தியா*� இட-திலி>8. ?க7ேவா7 வைர ெபா>@கைள ெகா�� ெச�A�  
�ைற/*   ---------------- 

அ) கால'பயCபா�   ஆ) இட'பயCபா�   இ) வDவ'பயCபா�  ஈ) பணி'பயCபா�. 
2. ப�டFகைள உ<ப-தி ெசGH� இட-திலி>8. ?க73 இட-தி<* எ�-.I ெச�ல'              
    பயCப�வ.  ---------   
        அ) கா'பீ�       ஆ) நிதி      இ) ேபா/*வர-.   ஈ) ப�டக/கா'K. 
3. ஒ> �கவ7 ---------------  எCபவரா� நியமி/க'ப�பவ7. 

அ) ெமா-தவியாபா6    ஆ) சி�லைற வியாபா6    இ) உ6ைமயாள7   ஈ) உ<ப-தியாள7 

    4.  வழFக� வழியி� கைடசி' பணியாள7  --------------- 
            அ) ெமா-தவியாபா6   ஆ)  வியாபா6   இ) சி�லைற வியாபா6.  ஈ) உ<ப-தியாள7 

 5.  வணிக� --------------- கிைளேய. 
        அ) வியாபார�     ஆ) வFகி'பணி       இ) ெதாழி� .ைற     ஈ) ெபா>ளாதார-திC 

                                          ப*தி --- II 

   எைவேயO� 5 வினா/க0/* விைடயளி/க3�.அவ<றி�  6-வ. வினாவி<*  க@டாய�        

   விைடயளி/க3�.                                               �	 ×	2 = 10 
     6.  ப�டமா<R �ைற எCறா� எCன? 

     7.  ெதாழி<சாைலயிC வைககU யாைவ? 

     8.  ஈ - வணிக-திC பயCகU யாைவ? 

     9.  இைடநிைலய7 எCபவ7 யா7? 

    10.  வியாபார� எCறா� எCன? 

    11.  வியாபார �கவ7 எCபவ7 யா7? 

    12.  ஒேர நா@ைடI ேச78த நப7களிைடேய நைடெபR� வியாபார� எCனெவCR 
    அைழ/க'ப�கிCற.? அைத' ப<றி சிR *றி'K த>க. 

                                          ப*தி --- III 

   எைவேயO� 5 வினா/க0/* விைடயளி/க3�.அவ<றி�  13-வ. வினாவி<* க@டாய�    

  விைடயளி/க3�.                                                �	 ×	3 = 15 
  13. விள�பர�, வி<பா�ைம ஆகியவ<றிC Xல� எ8த தைட நY/க'ப�கிCறன? அவ<ைற'  
      ப<றி சிR *றி'K வைரக. 

  14. ப�டமா<R வணிக �ைறயி� காண'ப�� *ைற'பா�கU யாைவ? 
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  15. க@�மான- ெதாழி<சாைல ப<றி சிR *றி'K வைரக. 

  16. ெவளிநா@� வியாபார� எCறா� எCன? 

  17. ெமா-த வியாபா6 - விள/*க 

  18. தரக7 எCபவ7 யா7? 

  19. ப�டக/ கா'பாள7 ப<றி சிR *றி'K வைரக. 

ப*தி --- IV 

    அைன-. வினா/க0/*� விைடயளி/க3�.                       �	 ×	5 = 15 

   20. வணிக-திC உ@பி63கU யாைவ? 
(அ�ல.) 

 ெமா-த வியாபா6களிC நைட�ைற' பணிகளி� ஏேதO� ஐ8திைன எ:.க. 

   21. வழFகU வழி�ைறகைள ேத78ெத�'பதி� பிCப<ற'ப�� காரணிகU யாைவ? 

(அ�ல.) 

 வணிக-தி� உ�டா*� தைடகளி� ஏேதO� ஐ8திைன எ:.க. 

   22. ப�டமா<R �ைறயி� உUள இைட\RகU யாைவ?      
                                                 (அ�ல.) 
 இைடயீ@டாள>/*�, தரக7க0/*� உUள ேவRபா@Dைன *றி'பி�க. 

 

 

 

 

 

 

                                                 B. பாலாஜி, 
                                            �.கைல ஆசி6ய7 – வணிகவிய�,      
                                            அரசின7 ேம�நிைல' பUளி, 
                                            பர8_7,  
                                            கா`சிKர� மாவ@ட� – 631 552. 

                                            ைக'ேபசி எ� : 9629647613 
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