
 

                                      UNIT TEST - 2 

ேம�நிைல �தலா� ஆ�� 

                                       வணிகவிய� ( பாட� 3 , 4 ) 

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

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

1. மடF*/ கைடகளி� ெபா>@கU ---------------- வி<க'ப�கிற. 
அ) கடC �ைற    ஆ) தவைண �ைற   இ) ெரா/க-தி<*   ஈ) வாடைக/ ெகாU�த� 
�ைற 

2. *ைறபா�Uள, இயலாதவ7கU ம<R� வய. �தி73Uள நப7க0/* இ8த ேசைவ 
வாணிக� உத3கிற. ---------   

        அ) மிCனa வாணிக�  ஆ) தவைண�ைற வி<பைன     இ)ெதாைல-ெதாட7K வழி     
           வாணிக�   ஈ) மடF*கைட 

3. ெபா.வாக .ைறவா6' ப�டகசாைலயான.  --------------- தாC அைம8தி>/*�. 
அ) ம/கU b�மிட-தி�    ஆ) நக6C ைமய'ப*தியி�   இ)  மாவ@ட தைலநகரFகளி�    

    4.  இற/*மதி வணிக நைட�ைற இ-.டC ஆர�பமாகிற. --------------- 

       அ) வியாபார விசாரைண  ஆ)  விைல'KUளி ெபRத�   இ) சர/*- ேதைவ/ *றியீ� இ�த�               

       ஈ) கடC கDத ஏ<பா� ெசGத� 

 5.  கி\பா அதிகளவி� --------------- ஐ உ<ப-தி ெசGகிற.. 
      அ) ெப@ேரா�   ஆ) ேதயிைல       இ) ச7/கைர    ஈ) ேகா.ைம 

                                          ப*தி --- II 

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

    க@டாய� விைடயளி/க3�.                                       �	 ×	2 = 10 
     6.  மிCனa - வாணிக� எCறா� எCன? 

     7.  இைணய� எCறா� எCன? 

     8.  வாணிக வி6வா/க-தி� த<ேபா. ஏ<ப@�Uள வள7IசிகU யாைவ? 

     9.  அய� நா@� வணிக� எCறா� எCன? 

     10.  மR ஏ<Rமதி வணிக� எCறா� எCன? 

     11.  இற/*மதி வணிக-தி� ஈ�ப@�Uள இைடநிைலய7கU யா7? 

     12.  பCனா@� நிRமFகU எCறா� எCன? 

                                          ப*தி --- III 

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

   க@டாய�  விைடயளி/க3�.                                        �	 ×	3 = 15 
13. உUநா@� வணிக-தி<*�, அய�நா@� வணிக-தி<*� உUள ேவRபா�களி� ஏேதO� 
   XCைற *றி'பி�க 
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14.  அய� நா@� வணிக-திC நCைம தYைமகைள bRக? ( ஒcெவாCறிA� ஏேதO� 
XCR) 

15.  அ`ச� வழி வாணிக� எCறா� எCன? 

16.  மிCனa வாணிக-திC *ைறபா�களி� ஏேதO� XCைற *றி'பி�க. 

       17.  வாடைக ெகாU�த� �ைற/*�, தவைண�ைற வி<பைன/*� இைடேய உUள    
           ேவRபா�களி� XCறிைன *றி'பி�க. 

       18.  உலகமயமா/கலிC - ெபா>ைள விள/*க. 

    19.  மதி'K ெசA-த-த/க அ`ச� ( V P.P ) எCறா� எCன? 

ப*தி --- IV 

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

20. .ைறவா6' ப�டகசாைலயிC சிற'K bRகU யாைவ? 

                  (அ�ல.) 

    இற/*மதி வணிக �றகைள விவ6. 

21. அ`ச� வழி வாணிக-திC சிற'K bRகU யாைவ? 

(அ�ல.) 

    பCனா@� நிRமFகளிC நCைம தYைமகைள/ bRக. ( ஒcெவாCறிA� ஏேதO� ஐ8.) 

 

  22.  .ைறவா6' ப�டக சாைலக0/*� மடF* கைடக0/*� உUள ேவRபா�களி�     

       ஏேதO� ஐ8திைன *றி'பி�க.  
                                                     (அ�ல.) 

     ஏ<Rமதி வணிக �றகைள விவ6. 

 

 

 

 

 

 

                                                 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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