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 PADASALAI CREATIVE QUESTIONS 
   11 – ஆ� வ��� வணிகவிய�   

அ�தியாய� 5.  இ&' ()*+ �*�ப� ம./� ()டா1ைம 
ேநர� : 30 நிமிட�                                                         மதி�ெப1 : 25 

I. ச<யான விைடைய� ேத>&ெத*�' எ@'க                                      15 x 1 = 15 
1. இ&தியாவி� ----------- வணிக அைம��, தனி இய�� ெகா1ட ேவ/ப)ட வியாபார அைம�பா��. 

       அ) தனியாG வணிக�     ஆ) ()டா1ைம   (இ) இ&' ()*+ �*�ப�. 

2. இ&' ()*+ �*�ப வியாபார� ----------------- ச)ட�திIபJ ெசய�ப*கிற'. 

        அ) ()டா1ைம       (ஆ) இ&'         இ)மி)ட+சாரா 

3. பிIவLவனவ.றி� எ+(./ தவறானைவ? 

      இ&' ()* �*�ப வியாபார அைம�பிI உ/�பினராக ேவ1*ெமIறா�----------     

        அ) அ&த�*�ப�தி� ஒLவராக பிற&திL+க ேவ1*� அ�ல',  

        ஆ) அ&த �*�ப உ/�பின>களி� ஒLவைர திLமண� ெசRதிL+க ேவ1*� அ�ல', 

        (இ) �*�ப உ/�பின>கG ெதாழிT+� Uத� இடேவ1*�. 

4. இ&' ()* �*�ப�ைத  க>�தா ேமலா1ைம ெசRவதா�,அவைர ------------ எI/� அைழ+க�  

   ப*கிறா>. 

        (அ) ேமலாள>        ஆ) �*�ப� தைலவ>       இ)  நி>வாகி 

5. க>�தாவிI ெபா/��  ---------------- 

        அ) வைரய/ ெபா/��      (ஆ) வைரயறா ெபா/��    இ) வியாபார�தி� அவL+�Gள   

           பWகிI அளX+� ெபா/�� 

6. இ&' ()* �*�ப�திI வாZX ------------- 

        அ) �/கிய வாZX        (ஆ)  ந[J�த வாZX     இ)  வியாபார கால அளX+� வாZX 

7. க>�தாவிI அதிகார� ----------- 

        (அ)  உ)கிைட அதிகார�    ஆ) ெவளி�பைட அதிகார�   இ) இர1*� 

8.  ---------- ச)ட�திI பJ ஒL �*�ப�தி� மகனாக பிற+�� ெபா@' ம)*ேம அவ> அ+     

   �*�ப�திI ெசா�தி� ()*<ைம ெபறUJ^�. 

          அ)  இ&'_ ச)ட�       (ஆ) மி)ட+சரா      இ) தயாபாகா 

9.  இ&' (*+ �*�ப�தி� பிற&த -------------  ஒL ()டாளி ஆகலா�.  

          அ) ஆ1 �ழ&ைத    ஆ)  ெப1 �ழ&ைத    (இ) இர1*� 

10. தனியாG வணிக�திI வி<வா+கேம --------------- ஆ��.  

          அ) இ&' ()*+ �*�ப�          ஆ) தனியாG வணிக�       (இ) ()டா1ைம 

11. ()டா1ைம எIப' --------------ஆ� ஏ.ப*� உறவா��. 

          அ) ந�ெல1ண�     ஆ) ()டாளிகளிைடேய உறX      (இ) உடIபJ+ைக 

12. ()டா1ைமயி� �ைற&தப)ச நப>களிI எ1ணி+ைக -------------- 

          (அ )  2 ேப>             ஆ) 10 ேப>                  இ)  20 ேப> 
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13. ()டா1ைமயி� ஒbெவாL ()டாளி+��, தாI ெப/� கடI ம./� UI பண�தி.�   

   ஒ��+ ெகா1ட விகித�திேலா அ�ல' ஆ1J.� ---------------- வ)J ெசT�தேவ1*�. 

            அ)  5 %                   (ஆ)  6%                    இ)  10% 

14. �றி�பி)ட கால� எ'X� இ�லாம� ஒL வியாபார�ைத, ()டாளிகளா� ெதாடWகி நட�'�  

   அைம�ேப -------------- ()டா1ைம ஆ��. 

           அ) வைரய/�த         (ஆ)  விL�பUறிX           இ) நிைலயான கால   

15. ஒL �றி�பி)ட ெதாழி� அ�ல' ெசயைல ெசRவத.காக த.காலிகமாக ெதாடWக�ப)ட  

    அைம�ேப -----------   ()டா1ைம என�ப*�. 

           அ)  �றி�த கால        (ஆ)  �றி�பி)ட            இ) வைரய/�த   

II.  அைன�' வினா+கd+�� விைடயளி :                                    5 x 2 = 10 

16. இ&' ()*+ �*�ப�தி�, உ/�பின>கG அைனவ<I விL�ப�திI ேப<� வியாபார�ைத 
கைல+க UJ^மா? விள+க� தLக. 

17. ()டா1ைம உடIபா* எ@�'வJவி� இL&தா� உ1டா�� நIைம யா'? 

18. �றி�த கால  ()டா1ைம எIறா� எIன? 

19. உ<ைம�ேபாலி+ ()டாளி எIபவ> யா>? 

20. க>�தாவிI ெபா/�� யா'? 
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