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PADASALAI CREATIVE QUESTIONS 
   11 – ஆ� வ��� வணிகவிய�  ( 2018 – 2019 ) 

அ%தியாய� 1.  இ+திய% ,ைண. க/ட%தி1 வாணிக வரலா45� பி1னணி 
 
ேநர� : 30 நிமிட�                                                         மதி�ெப/ : 25 
 அைன%, வினா.க?.�� விைடயளி                                                          15 x 1 = 15 
1.  ெபாDEக?.��  ெபாDEகF பGமா4ற� ெசJதைத ---------- Lைற என�பEட,. 

  அ)  பண பGமா4ற� Lைற  (ஆ) ப/டமா45 Lைற  இ) வியாபார� Lைற 
2.  ப/டNகF பGமா4ற%திைன எளிதா.க உDவா.க�பEடைவ ----------- 

  (அ) பண�     ஆ) வணிக�      இ)  வியாபார� 
3. தமிPநாQ ெதாடR+,, வியாபார�  ம45�  வாணிக%தி�  Lத1ைம ெப45 வ+தத4� 

சாEசியாக விளN�பைவ -------------- 
  அ) சி4றில.கியNகF  ஆ) �ராணNகF   (இ) சNக இல.கியNகF 

4. Lத1 Lதலி� ------ ப�தியி� வாP+த ம.கF வியாபார� எ1ற ெசா�ைல பய1பQ%தினாRகF. 
    (அ) சி+,U சமெவளி  ஆ) ெமசபேடாமிய  இ)  கNைகU சமெவளி 

5. VNகா நகர� என அைழ.க�பQ� நகர� ------------ 
     அ)  ேவXR         ஆ) தYசாZR        (இ) ம,ைர 

6. திD.�றF ம45� -------------- \�களி� ‘வாணிக�’ எ1ற ெசா� பரவலாக� பய1பQ%த� 
பEQFள,. 
      அ) அகநா_5     (ஆ) �றநா_5     இ) ப%,�பாEQ 

7. கடேலார நகர� என அைழ.க�பEடைவ -------------- 
      அ)  a�aகாR     ஆ)  மDZR�பா.க�   (இ) பEbன�பா.க� 

8. வியாபார%தி� ஈQபEbD+த ெவளிநாEடவRகF ---------- எனஅைழ.க�பEடனR. 
      (அ)  யவனRகF      ஆ)  ஜானகR    இ)  பா�ப1 

9. பி1 வDவனவ4றி� எைவ பா/bயR ஆEசி.கால%திய ,ைறLக�? 
    அ)  காவிG� a�பEbன�   (ஆ) �மG    இ)  நாக�பEbன� 

10. தமிழRக?ட1 வR%தக� ெசJத அேரபியRகF ---------- எ15 அைழ.க�பEடனR. 
   அ)  பா�ப1           ஆ)  யவனRகF        (இ)  ஜானகR 

11. அடR+த வன�ப�திகளி� பாைதைய உDவா.கி வியாபார� ெசJயவழி வ�%தவR ----------- 
   அ)  ஜானகR          ஆ)  அலாfதி1 கி�ஜி       (இ)  பா�ப1 

12. ெபாDFகளி1 விைலகைள. �ைற%, வியாபார வளா்Uசிைய ெபD.க வழி வ�%தாR ------------ 
   (அ)  அலாfதி1 கி�ஜி      ஆ)  பா�ப1     இ)  ஜானகR 

13. கீேழ ெகாQ.க�பEட தகவ�களி�, ப/டமா45 நிப+தைனக?.� ெபாD+தா, எ,? 
   அ)  ேதைவ.� அதிகமாக� ெபாDEகைள இD�பி� ைவ%திD%த� 
   ஆ)  உGைம மா4ற� ேதைவயாக இD%த�   (இ)  ேநரb ெதாடR� இ�லாம� இD%த� 

14. ப/டNகF ம45� பணிகF பGமா4ற� ெசJi� ஓR ஒlN� Lைற அைம�� -------- எ15 
அைழ.க�பQகிற,. 
  (அ)  வணிக�        ஆ)  பகிRf          இ)  வியாபார� 

15. விள�பர� ம45� வி4பைனயாளR ேசைவகF mல� ------------ தைடைய நn.கலா�. 
  அ)  இட%தைட       ஆ) கால%தைட     (இ)  அறிfசாR தைட. 

II.  அைன%, வினா.க?.�� விைடயளி :                                                      5 x 2 = 10 
16. இ1ைறய ெதாழி� oEப சLதாய%தி� வணிகU ெசய�பாQகF எpவா5 விGவா.க� 

ெப45Fளன? (1 ) 
17. இளNேகாவbகF ம,ைரைய எpவா5 விவGகிறாR? 
18. வட இ+திய ெமளGயR கால� ெபாDளாதார நிைலைய எத1 mல� நா� அறி+,ெகாFகிேறா�? 
19. ேசாழR கால%திய ,ைறLகNகைள. �றிபிQக. 
20. நிதி% தைட – �றி�� வைரக.                 B.BALAJI, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 9629647613 
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