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

அ�தியாய� 3.  ெதாழி� நடவ)*ைககளி. வைகக/ 
ேநர� : 25 நிமிட�                                                         மதி�ெப7 : 20 

I. ச:யான விைடைய� ேத<=ெத>�? எA?க                                        12 x 1 = 12 

1. தாவரDகE�, மிGகDகE� Hக<ேவா:. உபேயாக�திJகாக வள<*க�ப>வ?  ----------------  
  என�ப>கி.றன. 
      அ) பி:�ெத>*�� ெதாழிJசாைல  ஆ) கO>மான ெதாழிJசாைல  (இ) மர�� ெதாழிJசாைல 

2. உJப�தி� ெதாழி�கைள, ெசய�பா>க/ மJR� ---------- அ)�பைடயி� பி:*க�ப>கிற?. 
     (அ) அளSக/          ஆ) தயா:��         இ) வணிக� 

3. TமியிலிG=? ேதா7) எ>*�� இயJைக வளDகைள� பி:�ெத>�ப?  ------------- ஆ��. 
     அ)  கO>மான� ெதாழிJசாைல  ஆ)  மர�� ெதாழிJசாைல  (இ) பி:�ெத>*�� ெதாழிJசாைல 

4. மG�?வ கGவிக/ தயா:��, க�விV ேசைவ, தகவ� ெதாட<�� ெதாழி� ேபா.றைவ -------------- 
     அ) வGமான ெதாழி�க/     (ஆ) ேசைவ� ெதாழி�க/    இ) உJப�தி ெதாழி�க/ 

5. ஒ.R திரO>� உJப�தி� ெதாழிJசாைல*� உதாரண� ---------- 
     அ) பாலியXO           ஆ)  வ7ண� தயா:�த�        (இ) கணினி 

6. வணிக� எ.ற ெசா� ெபாG/கைள வாD�த� மJR� --------- ெசய�கைள உ/ளட*கியதா��. 
     (அ) விJபைன            ஆ)  தயா:�த�               இ) கO>மன� 

7. உ/நாO> வணிக�ைத, ெமா�த வணிக� மJR�  -----------  எ.R  வைக�ப>�த�ப>கிற?. 
     அ)  ப7டமாJR வணிக�      (ஆ)  சி�லைற வணிக�    இ) மி. அ[ வணிக�  

8. உJப�தியாள:டமிG=? Hா்ேவா<கE*� ெபாGைள நகா்�?� ஒG ஊடகமாக விளD�வ? -------- 
     அ) ப7டக கா�பக�        (ஆ) ேபா*�வர�?      இ) வியாபார� 

9. பி. வGவனவJறி� எைவ அதிகமான இட<பாO)ைன* ெகா7ட?? 
     (அ) உJப�தி� ெதாழி�க/     ஆ) வணிக�        இ) வியாபார� 

10. இட< ஏJப>� ேபா? பண நOடமி.றி ெவளிவர வியாபார  ெதாழி� நிRமDகE*�  
   வர�பிரசாதமாக விளD�வ? -------------------- 
       அ) ேபா*�வர�?          ஆ) ப7டக கா�பக�      (இ)  கா�பீ> 

11. ெதாழி� நிRவனDகளி. ெபாGOகைளV ேசமி�? ைவ�? , ெபாGOகளி. விைல சரீாக இG*க  
   உதவ? ----------  
      (அ) ப7டக கா�பக�        (ஆ) ேபா*�வர�?        இ) கா�பீ> 

12. d)SJற ெபாROகைள dJR� ெபJற ெபாGளாக மாJற�ப>� ெதாழிJசாைல ---------  
     அ) பி:�ெத>*�� ெதாழிJசாைல         ஆ) கO>மான ெதாழிJசாைல   
     (இ) ஒ.R திரO>� உJப�தி� ெதாழிJசாைல 

II.  அைன�? வினா*கE*�� விைடயளி :                                    4 x 2 = 8 

13. ெதாழி� நடவ)*ைகக/ எ�தைன வைக�ப>�? அைவ யாைவ? 

14. வணிக�தி. வைககைள விவ:. 

15. உJப�தி ெசeய�பOட ெபாGOக/ அைன�?�, உJப�தியா�� இட�திேலேய விJபைன   

   ெசeய�ப>கி.றனவா? விJபைன ெசeவதJ� உR?ைணயாக இG�ப? எ?? 

16. ”வDகிகளி. உதவியி.றி எ=த ெதாழிலைம��கE� இயDகd)யா?” எ.ற gJR 
உ7ைமயா? விள*க� தGக.  
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