
அல�� ேத�	 - 1  
பதிேனாரா� வ��� ------ வணிகவிய� 

அல� – 1. ெதாழிலி� அ��பைட  !"க# 

கால�  :   1.15 நிமிட�                                                 மதி�ெப&க# : 50 

                                           ப�தி ---- I 
அைன�( வினா க) �� விைடயளி க	�.                                    10 × � = 10 
ச0யான விைடைய ேத�1ெத2�( எ4(க : 
1. வியாபார�  எ�ற ெசா�ைல, 8த� 8தலி�  ---------- � வா91த ம க# பய�ப2�தினா�க#. 
       அ) க;ைக சமெவளி     ஆ) சி1( சமெவளி    இ) ஹர�பா 
2.  @;கா நகர� என அைழ க�ப2� நகர� ------------ 
         அ) காAசி�ர�         ஆ) தAசாB�        இ) ம(ைர 
3.  அ��தசா�திர� எ�ற ��தக�ைத எ4தியவ� ----------- 
         அ)  ெகாள��ய�         ஆ)  சாண கியா             இ)   இள;ேகாவ�க# 

4.  மE�(வ� ெதாழி� எ�ப( ---------  
     அ)  ெதாழி�                  ஆ) சிற��� ெதாழி�    இ) தனியா� வணிக� 

5. அ��  மG"� பாச� அ�ல( சHக ேசைவ உ#ேநா க� ஆகியவGறா� ேமGெகா#ள�ப2�  
   நடவ� ைகக# 
         அ)  ெபாEளாதாரJ ெசய�பா2க#         ஆ)  பண நடவ� ைகக#       

     இ) ெபாEளாதாரJ சா�பGற ெசய�பா2க# 

6. வணிக� எ�ப( எதைன உ#ளட கிய(?  
    அ)  ெபாEMகைள அளி�த�          ஆ) ெபாEMக# விைலயிட�  

         இ) ெபாEMகைள ெகா#8த� மG"�  விGபைன  ெசNத�. 

7. Pக�ேவா0� உபேயாக�திGகாக சில தாவர;க)�, மிEக;க)� வள� க�ப2கி�ற     
   ெதாழிGசாைல ------------  
        அ) ஆராNJசி� ெதாழிGசாைல  ஆ) மர�சா� ெதாழிGசாைல  இ) கM2மான� ெதாழிGசாைல 
8. அதிக அள	 அபாய�ைத  ெகா&ட( ------------ 

    அ)  உGப�தி� ெதாழி�                ஆ)  வணிக�                   இ)  வியாபார� 

9. !லி  அ�ல(  ஊதிய�திGகாக  மGறவ�க) �  பணி ெசNவ(  --------------- ஆ��. 
       அ) ேவைல                 ஆ)  வியாபார�           இ)  வணிக� 
10. ெபாE#களி� விைலகைள  �ைற�( வியாபார வளா்Jசிைய ெபE க வழி வ��தவ� ------------ 

        அ) அலா	தி� கி�ஜி    ஆ) சாண கிய�       இ) பா�ப� 
ப�தி --- II 

 எைவேயV� 5 வினா க) � விைடயளி க	�.அவGறி� வினா எ& 12-  � கMடாய�      

 விைடயளி க	�.                                                  � ×	2 = 10 
11. ஆல�பைற �றி�� வைரக.                         

12. நாள;கா� எ�றா� எ�ன? 

13. பா&�ய�  ஆMசி கால�தி�  உEவா க�பMட (ைற8க;க# யாைவ? 

14. ெதாழி� ெசய�பா2கைள எத� அ��பைடயி� வைக�ப2�த�ப2கிற(? 

15. வணிக�ைத வைரய" க.        

16. ெதாழி� எ�றா� எ�ன?      

17. வியாபார� எ�றா�  எ�ன? 

 

 

ப�தி --- III 

  எைவேயV� 5 வினா க) � விைடயளி க	�.அவGறி� வினா எ& 18-  � கMடாய�      

  விைடயளி க	�.                                                                       5	×	3 = 15 
18. ெச�வ�ைத உEவா �வ( பGறி அ��தசா�திர�தி� எ�ன !ற�பM2#ள(? 

19. சிற���  ெதாழி� எ�றா� எ�ன? 

20. மனித ெசய�பா2க# எ�றா� எ�ன? விள �க 

21. ேபா �வர�( – சி"�றி�� வைரக. 

22. ேசைவ� ெதாழி�க# எ�றா� எ�ன? 

23. ப&டமாG" 8ைற கான நிப1தைனகளாக  !ற�பM2#ளன யாைவ? 

24. அதிக Hலதன8�,  அதிக அள	  பணியாள�க# ெகா&ட ெதாழிலைம�� எ(? உதாரண� தEக. 

ப�தி --- IV 

   அைன�( வினா க) �� விைடயளி க	�.                                            3	×	5 = 15 
25. வணிக�தி� ப�ேவ" தைடகைள !"க  

( அ�ல( )  

   ெதாழிலி� சிற�பியி��க# யாைவ?   

26. வணிக�திG� உ"(ைணயானவGைற YE கமாக விவ0.  

( அ�ல( ) 
   ெபாEளாதார ெசய�பா2க) �� மG"� ெபாEளாதார சா�பGற ெசய�பா2க) �� உ#ள   
   ேவ"பா2கைள விவ0.  

27. உGப�தி� ெதாழி�களி� வைககைள அத� அள	களி� அ��பைடயி� விவ0. 

( அ�ல( ) 

    வட இ1தியாவி� வணிக� மG"� வியாபார�தி� வள�Jசிைய விவ0. 
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அல�� ேத�	 - 2  
பதிேனாரா� வ��� ------ வணிகவிய� 
அல� - 2    ெதாழி� அைம��களி� வ�வ;க# 

கால�  :   1.15 நிமிட�                                                 மதி�ெப&க# : 50 

                                           ப�தி ---- I 
அைன�( வினா க) �� விைடயளி க	�.                                    10 × � = 10 
ச0யான விைடைய ேத�1ெத2�( எ4(க : 

1. கீ9 க&டவGறி� எ( பழைமயான வியாபார அைம�� வ�வ�?  

  அ. தனியா#வணிக�             ஆ. !Mடா&ைம           இ. !M2ற	 ச;க� 

2. தனியா# வணிக�தி� Hலதன� ----------- 
      அ. வைரய" க�பMட(     ஆ. வைரயைற இ�லாத(.  இ. விE�ப�திG� உMபMட(. 
3. !Mடா&ைம ----------- ஆ� பதி	 ெசNய�ப2கி�ற(. 
      அ. நி"ம� பதிவாள�    ஆ. !ட2்ற	 பதிவாள�  இ.  மாவMட ஆMசிய� 
4. ------------ சMட�தி� ப� ஆ& வா0Yக# மM2ேம வ�சாவழி ெசா�தி� உ0ைம[#ளவ�க#. 
       அ. மிடா சரா சMட�   ஆ. தாயாபாக சMட�   இ. இ1(J சMட� 
5.   -------- ஆ� ஆ&2  இ1திய நி"மJ சMட�  இ1திய  நாடா)ம�ற�தி�  இயGற�பMட(. 

               அ. 2011       ஆ.  2012      இ. 2013 
6. நி"மJ சM�தி� அMவைண – அ (Table-A)  எ�ப( ------------ 
        அ.  நிகழJசி  �றி�ேபM�� மாதி0        ஆ.  இE�� நிைல  �றி�பி� மாதி0� ப�வ�  

                 இ. நி"மJ ெசய� 8ைற விதிகளி� மாதி0. 

7. !M2�ப;� நி"ம�திG� வ0விதி�� ------------ இE ��. 
        அ. �ைறவாக        ஆ. அதிகமாக        இ. நியாமாக 

8. !M2ற	 அைம�பி� உ"�பின�க# ------------- 
       அ.  யா� ேவ&2மாb� உ"�பின� ஆக 8�யா(       ஆ. ேத�1த2 க�பட ேவ&2�  
       இ.  யா� ேவ&2மானாb� இE கலா� 

9. ப�னாM2  நி"வன;க# பி�வEவனவGறி�  யாரா� கM2�ப2�த�ப2கி�றன? 
        அ. கிைளக#           ஆ. அத� (ைண நி"வன;க#     இ. தைலைமயக� 

10. அரY நி"ம�தி� ப;� 8தc2 ________  �  �ைறயாம� அரY ெபGறிE க ேவ&2�.      

                அ. 75%              ஆ. 60%            இ. 51% 

ப�தி --- II 

 எைவேயV� 5 வினா க) � விைடயளி க	�.அவGறி� வினா எ& 14-  � கMடாய�      

 விைடயளி க	�.                                                  � ×	2 = 10 
11. !M2ற	 வைறய".  

12. தனியா# வணிக� வைரவில கண� தEக.  

13. க��தா எ�பவ� யா� ? 

14. ெபா(ம க) �� ெத0யாம� ஒE நி"வன�தி� !Mடாளியாக இE�பவைர எfவா"    

    அைழ கலா� ? அவ0� ெபா"�� யா( ? 

15. வைரய" ெபா"�� எ�றா� எ�ன ? 

16. !M2ற	 ச;க;க) � பல வைக வ0Jசbைககைள, அரY வழ;�வத� Hல�  
   அைவக) � எ�தைகய பய� ஏGப2கிற( ? 

17. ஒEவ� உணவக� ெதாட;க யா0ட� அVமதி ெபற ேவ&2� ? ேமb� ( இதைன� ெதாட;க )   
    சMட� h�வமான நைட8ைறகைள பி�பGற ேவ&2மா ? 

ப�தி --- III 

  எைவேயV� 5 வினா க) � விைடயளி க	�.அவGறி� வினா எ& 31-  � கMடாய�      

  விைடயளி க	�.                                                                       5	×	3 = 15 
18. தனியா# வணிக�தி� வியாபார இரகசிய� த�ைம எ�ப�  கா�பாGற இயb� ? 

19. இ1(  !M2  �2�ப�தி� க��தாவி� ெபா"�ைப விவ0. 

20. அரY நி"ம� எ�றா� எ�ன? எ2�( காM2� தEக. 

21. இரா ேட� 8�ேனா�க# எ�பவ� யா� ? 

22. !M2ற	 ச;க�தி� நிதிைய எfவா" தவறாக பய�ப2�த 8�[� ? 

23. ஒ�" � ேமGபMட  நா2களி� ெதாழி� நட�தி  ெகா&�E �� ப�னாM2 நி"ம;களி�  

    ெபய�கைள எ4(க. 

24. (ைறவா0 நி"வன;களி� ேமலாள�க#, அரY அbவல�களாக இE�பதா� ஏGப2�  

   விைள	க# யாைவ ? 

ப�தி --- IV 

   அைன�( வினா க) �� விைடயளி க	�.                                            3	×	5 = 15 
25. தனியா# வணிக�தி� ந�ைமகளி� ஏேதV� ஐ1திைன விவ0.  

( அ�ல( )  

    நjதிம�ற�தி� ஆைணயி�லாம� எJk9நிைலகளி� ஒE !Mடா&ைம கைல க�ப2கிற(. 

26. அைம�� 8ைறேயM�� அட;கி[#ள ெபாEளட க;க# யாைவ ? ( ஏேதV� ஐ1( ). 

( அ�ல( )  

    ஏேதV� ஐ1( வைக !M2ற	 ச;க;கைள� பGறி விவ0. 

27. அரY நி"ம;களி� சிற�பிய��க# யாைவ? (ஏேதV� ஐ1( மM2�) 

( அ�ல( ) 

    ப�னாM2 நி"வன�தி� ந�ைமகைள விவ0. 
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