
 
ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- வணிகவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�       ேத�� எ� --1                 மதி"ெப�: 25                                                              
I. அைன�) வினா*க+*,� விைடயளி*க��.      5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��) எ4)க : 
1. வணிக� எதேனா� ெதாட�5ைடய) ------------- 
       (அ) ெபா67களி8 உ9ப�தி            (ஆ)  ெபா67களி8 ப2மா9ற�      

       (இ) ேவைலவா<"ைப�   ேதா9=வி"ப)     

2.  வணிக�  ------------- கிைளேய. 

        (அ) வியாபார�            (ஆ) வ>கி"பணி          (இ) ெதாழி�)ைற     

        (ஈ)ெபா6ளாதார�தி8 

3.  வியாபார�தி8 அA"பைட ேநா*க� ----------- 
       (அ)  இலாப� ெப=வ)       (ஆ)  பணியாள6*, உத�வ)         

       (இ)  சBக�தி9, உத�வ)  

4. ெவளி நா�களிலி63) ெபா67கைள வா>,வத9, ------------- எ8= ெபய�. 

     அ.  இற*,மதி               ஆ.  ம= ஏ9=மதி             இ.  ஏ9=மதி  
5. ெமா�த வியாபா2க� ------------ .அளவி� ெபா67கைள ைவ�தி6"ப�. 

     அ. சிறிய                               ஆ. ெப2ய                          இ. ந��தர  

II. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.    2	×	2 = 4 
6. ப�டமா9= 	ைற எ8றா� எ8ன ? 
7. வணிக� – வைறய= 
8. ஈ – வணிக� எ8ப) யா) ? 

III. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.  2	×	3 = 6 
9. வியாபர� )ைண" பணிகைள" ப7Aயலி�க. 

     10. வியாபார�ைத எ�தைன வைகயாக" பி2*கலா� ? அைவ யாைவ ? 
11. உ�நா7� வணிக�தி9,�, அய� நா7� வணிக�தி9,� உ�ள    

   ேவ=பா�களி� B8றிைன எ4)க. 

        IV. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��. 2	×	5 = 10 
12. வணிக�தி8 உ7பி2�க� யாைவ? 
13. வணிக�தி8 தைடக� யாைவ? அைவ எLவா= நM*க"ப�கி8றன?   

14. ெதாழி9சாைலகளி8 வைககைள விள*,க? 
 

 

 

                                       
  ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- வணிகவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�       ேத�� எ� --2                 மதி"ெப�: 25                   

I. அைன�) வினா*க+*,� விைடயளி*க��.      5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��) எ4)க : 

1. ----------------  க�டறிவத9, 	85, ஒ6 ெபா6� ெகா��) ம9ெறா6 
ெபா6ைள ெப=� வணிக 	ைறேய ப�டமா9= வணிக� ஆ,�.  

      அ)  வியாபார�        ஆ)  தரக�            இ) பண�  

2. )ைறவா2" ப�டகPசாைலயான) ெபா)வாக நக28 -------------- ப,தியி� 
தா8 அைம3தி6*,�. 
      அ) ெதாட*க"         ஆ) ைமய"           இ)  கடசி 

3. வ>கிய� --------- ஐ உ9ப�தி ெச<பவ� என�� Rறலா�.  

      அ)  கட8           ஆ) ைவ"5          இ) பண� 

4. ”ப�ட�” என ,றி"பிட"ப�வ) ----------- 
      அ) ெபா6�        ஆ) இட�         இ) ப�டகசாைல 

5. கால�தைடைய" ேபா*,வ) ----------- 
      அ) வியாபார�      ஆ) ேபா*,வர�)     இ) ப�டக* கா"5 

 

II. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.    2	×	2 = 4 
        6. மி8னD – வாணிக� எ8றா� எ8ன ? 
    7. ப8னா7� நி=ம>க� எ8றா� எ8ன ? 

    8. ேபா*,வர�) -  வைரவில*கண� த6க. 
III. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.  2	×	3 = 6 

           9. கா"பீ� எ8பத8 ெபா6� யா) ? 
     10. நா7�"5ற வ>கிய� எ8பவ� யா� ? 
     11. காேசாைல – இல*கண� த6க. 

 
        IV. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��. 2	×	5 = 10 
          12.  ெமா�த வியாபா2*,� சி�லைற வியாபா2*,� இைடேய உ�ள    
         ேவ=பா�களி� ஐ3திைன எ4)க. 
      13. ெமா�த வியாபா2களி8 நைட	ைற" பணிகைள* ,றி"பி�க.  
             14. )ைறவா2" ப�டக சாைலக+*,� மட>, கைடக+*,� உ�ள   
         ேவ=பா�களி� ஐ3திைன எ4)க. 
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 ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- வணிகவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�       ேத�� எ� --3                மதி"ெப�: 25                                                              
I. அைன�) வினா*க+*,� விைடயளி*க��.      5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��) எ4)க : 
1 உ9ப�தியா,� இட�திலி63), Tக�ேவா� வைர ெபா67கைள ெகா�� 

ெச�U� 	ைற*, ------------      

       அ) கால" பய8பா�     ஆ) இட"பய8பா�    இ) வAவ" பய8பா� 

2. வா>,பவ�கைளV�, வி9பவ�கைளV� ெதாட�5ப��)� பணியி� 
ஈ�ப�பவ� ------------------  

       அ) கழி� 	கவ�         ஆ) தரக�            இ) இைடநிைலய� 

3. ,ைறபா��ள, இயலாதவ�க� ம9=� வய) 	தி���ள நப�க+*, -----
------- வணிக� உத�கிற). 
     அ)  மி8னW   ஆ)  ெதாைல� ெதாட�5 வழி     இ) தவைண 	ைற 

4. கா"பீ7A8 த�)வ� -----------------  

        அ)  R7�ற�        ஆ)  பரXபர ஆ�வ�       இ)  ஈ7�=தி 
5. ”மனித வாYவி� இற"5 எ8ப) உ=தி, எ"ெபா4)  நிக4� எ8ப) 

உ=திய9ற)” எ8ற R9= --------------� இட� ெப=கிற). 
         அ) கா"பீ�           ஆ) கா"பீ7�=தி       இ) ம6�)வ* கா"பீ� 

 

II. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.    2	×	2 = 4 
6. தனிPசர*ேக9றி – வைரவில*கண� த6க 

     7. வ>கி எ8றா� எ8ன ? 
8. ெவளிநா7� வியாபார� எ8றா� எ8ன? 

III. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.  2	×	3 = 6 
            9. வ>கிகளா� ஏ9=*ெகா�ள"ப�� ப�வைக ைவ"5கைள� ெத2வி. 
     10. ேமெல4)த� எ8றா� எ8ன ? 
     11. ம6�)வ* கா"பீ� எ8றா� எ8ன ? 

 

        IV. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��. 2	×	5 = 10 
12. ப�டக கா"பக>களி8 வைககளி� ஐ3திைன விவ2. 
13. காேசாைலயி8 த8ைமகைள* R=க 

14. கா"பீ7A8 த�)வ>க� யாைவ ? 
 

                                

 
 ேம�நிைல 	தலா� ஆ�� 

உ�நிைல�ேத�� -- வணிகவிய� 
ேநர� : 40 நிமிட�       ேத�� எ� --4                மதி"ெப�: 25                   

I. அைன�) வினா*க+*,� விைடயளி*க��.      5 × � = 5 
  ச2யான விைடைய ேத�3ெத��) எ4)க : 

  1. கீYவ6வனவ9றி� எ) ஆV� கா"பீ7� தி7டாவண�தி8 கீYவ6�? 

       அ. ச7ட�தி9, ம7AUமான தி7டாவண�   ஆ. ெபா6�சா� கா"பீ� 
       இ. அறிவி*க"ப7ட தி7டாவண� ஈ. பண� தி6"ப தி7டாவண� 

   2. ஒ6 ,றி"பி7ட கால�தி9, பண�ைத ைவ"5 ெச<வ) ------------ 
        அ. நிைல ைவ"5   ஆ. ேசமி"5 ைவ"5   இ. ெதாட� ைவ"5   

   3. அரசா>க உதவிVட8 ஏ9ப��த"ப7ட ப�டகசாைல நி=வன>க� ---------- 
       அ.  இ3திய உண� வழ>,� கழக�   ஆ.  வ M7�P சாதன ெபா6�க�           
        ைவ"பக� இ.  தனியா� ப�டககா"பக�   ஈ.  R7�ற� ப�டகசாைல 
     4.  ெமா�த வியாபா2க�, சி�லைற வியாபா2க� ம9=� வணிக 	கவ�களி8    

          உதவிVட8  வியாபார�  ---------------  தைடைய நM*,கிற). 

        அ. ஆ�சா�தைட ஆ. கால�தைட இ. இட�தைட  ஈ. இட�"பா7��தைட 

   5. இற*,மதி வணிக நைட	ைற இ�)ட8 ஆர�பமாகிற) -------------- 
       அ. வியாபார விசாரைண   ஆ. விைல"5�ளி ெப=த�   இ. சர*,�     
        ேதைவ* ,றி"பீ� இ�த�   ஈ. கட8 கAத ஏ9பா� ெச<த� 

   II. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.    2	×	2 = 4 
        6. அ[ச� வழி வாணிக� எ8றா� எ8ன? 
    7. ப8னா7� நி=ம>க� எ8றா� எ8ன ? 

    8. ெகா�கலனா*க� – வைரவில*கண� த6க. 
III. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.  2	×	3 = 6 

           9. ேபா*,வர�தி8 	*கிய�)வ� யா) ? 
     10. நா7�"5ற வ>கிய� எ8பவ� யா� ? 
     11. காேசாைல – இல*கண� த6க. 
 

    IV. எைவேயD� 2 வினா*க+*, விைடயளி*க��.  2	×	5 = 10 
          12.  இற*,மதி வணிக 	ைறகைள விவ2. 
             13. )ைறவா2" ப�டக சாைலக+*,� மட>, கைடக+*,� உ�ள   
         ேவ=பா�களி� ஐ3திைன எ4)க.  
      14. ைமய வ>கியி8 பணிகைள விள*,க. 
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