
ேம�நிைல 	தலா� ஆ��------- கண���பதிவிய� 

UNIT TEST ----   LESSON 7.�ைண ஏ�க� ॥ - ெரா�க ஏ	 

அைன�� வினா�க ��� விைடயளி�க$�.                   10 × � = 10 
  ச*யான விைடைய ேத+,ெத��� எ/�க : 

1.  ெரா�க ஏ�க� எ�ெபா/�� -------- இ3�பிைனேய கா4��. 
   அ) ெரா�க        ஆ) ப67           இ) வர$  

2.  வ9லி�க�ப4ட காேசாைல அவமதி�க�ப4டா�, வா;�ைகயாள+ கண�கி� -------    
    ெச<ய�ப��.   அ) வர$   ஆ)  ப67   இ)  ப67 ம67� வர$  
3.  ேபேர4;>�ள ெரா�க� கண�கிைன� ேபா?ற அைம�A உைடய� ----------- ஏ�. 

   அ) தனி�ப�தி ெரா�க ஏ�     ஆ)  இ3�ப�தி ெரா�க ஏ�       இ) 	�ப�தி ெரா�க ஏ�. 
4.  ெரா�க�தி6� சர�� வாD�த� பதிய�ப�� ஏ� --------- 

    அ) ெகா�	த� ஏ�       ஆ)  ெரா�க ஏ�      இ)  	த6 �றி�ேப� 
5.  ெரா�க� த� ப; நடவ;�ைகக� அ;�க; நிகழ,தா� -------- ஏ4;ைன பராம*�த�   
    மிக$� ந?ைம பய���. 

     அ) தனி�ப�தி ெரா�க ஏ�     ஆ) இ3�ப�தி ெரா�க ஏ�       இ) 	�ப�தி ெரா�க ஏ�. 
6.  ஒ3 பதி$ ெரா�க� கண�� ம67� வDகி� கண�� இர�ைடI� பாதி�தா� அ� --------   
    பதி$ என�ப��.   அ)  ெரா�க� பதி$    ஆ)  எதி+� பதி$    இ)  இர4ைட� பதி$   
7.  ெரா�க ஏ4;? ெரா�க� ப�தி இ3�A கா4�வ�--------- 
         அ) நிகர வ3மான�     ஆ) ைகயி3�A ெரா�க�    இ) கடனாளிக ���,  
          கடன K,ேதா3��	�ள ேவ7பா� 
8.  	�ப�தி ெரா�க ஏ4;�, அ>வலக� ேதைவ�காக வDகியிலி3,� பண� எ��த� 
    ேதா?7வ� 
       அ) ெரா�க ஏ4;? ப67� ப�க�தி� ம4��   ஆ) ெரா�க ஏ4;? இ3 ப�கDகளி>� 
       இ) ெரா�க ஏ4;? வர$� ப�க�தி� ம4�� 
9.  வ9>�கN�ப�ப4ட காேசாைல அவமதி�க�ப4டா�, ப67 ெச<ய�ப�� கண�� 
       அ) சர�கீ,ேதா+ க/�       ஆ) வDகி க/�         இ) வா;�ைகயாள+ க/� 
10.  நா� வழDகிய காேசாைல அவமதி�க�ப4டா�, வர$ ெச<ய�ப�� கண�� 
       அ) சர�கீ,ேதா+ க/�        ஆ) வா;�ைகயாள+ க/�      இ) வDகி க/�   

॥. ஏேதN� ஐ,� வினா�க �� விைடயளி.இதி� 12 வ� வினா க4டாய வினா        
   ஆ��. 

11. ெரா�க ஏ� எ?றா� எ?ன? 

12.   வி�ப4ட� ெதாைகைய S+�தி ெச<ய$�.தனி�ப�தி ெரா�க ஏ� 

நா�         விவர� இ
.
எ 

ேப.
ப.
எ 

ெதாைக 
      `. 

நா� விவர� இ
.
எ

ேப
.ப
எ 

ெதாைக 
     `. 

2017 
ெச� 1 
   25 

 
	த� க/ � 
வி6பைன க/� 

   
2,000 
4,200 
 

2017 
ெச�13 
 31 

 
ெகா�	த� க/� 
இ3�A கீ / இ 

   
1,500 
--------- 

    ---------     --------- 
13. பி? வ3� நடவ;�ைககைள தி3. கமலி? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ4;� பதி$ ெச<க. 

    2012  ஆகT4 
           1   ைகயி3�A ெரா�க�                  25,000 

           5    பDகாதாய� ெப6ற�                 1,500 
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           7    ெரா�க ெகா�	த�                  15,000 

           18  கட? வி6பைன                           750 

 

 14. தி3.ரவி அவ+களி? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ4;ைன தயா+ ெச<க. 

    2017 ஜK?    

       1 வியாபார� ெதாடDகிய�           20,000   

       4 ெரா�க ெகா�	த�            12,000  

      11 ச�பள� ெகா��த�             10,000  

      30. ெரா�க வி6பைன                     6,000 

15.  தி3.�மா*? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ4;ைன தயா+ ெச<க. 

   2017 ஆகT4 

        1   ைகயி3�A ெரா�க�         80,000 

 3   ெரா�க ெகா�	த�         31,000 

 6   லதாவிட� கடனாக ெப6ற ெரா�க�       15,000 

16. கீV�காW� நடவ;�ைககைள தி3. ேவW அவ+களி? இ3ப�தி ெரா�க ஏ4;� பதி$ ெச<க. 

   2012 ஜனவ* 

  11    Xமதியிடமி3,� ெரா�க� ெப6ற�         4,000 

     த� ப; அளி�த�      40 

  21   ெரா�க� கவிதாவி6� ெகா��த�'   2,500 

  அவ+ அNமதி�த த� ப;      25 

   

III. ஏேதN� ஐ,� வினா�க �� விைடயளி.இதி� 18 வ� வினா க4டாய வினா       
    ஆ��. 

17. ெரா�க ஏ4;? வைகக� யாைவ? 

18.  எதி+�பதி$ – �றி�A வைரக. 

19.  	�ப�தி ெரா�க ஏ4;? மாதி*� ப;வ� த3க 

20. தி3.ல4Xமணனி? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ4;ைன கீV�காW� விவரDகைள� ெகா�� 

    தயா+ ெச<க. 

   2012 மா+[  

       1   ைகயி3�A ெரா�க�              3,200 

       5   ெரா�க� ெகா�	த�              500 

       7   கட? வி6பைன                    8,000 

      11   வDகியி� ெச>�திய�           1,000 

      22   வாடைக ெச>�திய�             1,500 
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21. பி?வ3� நடவ;�ைககைள தி3மதி. லதாவி? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ4;� பதி$ ெச<க. 

    2017 ஆகT4 

         1   ைகயி3�A ெரா�க�                    6,000 

         4    ெரா�க வி6பைன                      4,000 

         5   மணி�� கட? வி6பைன              1,000 

         7    அ[X� க4டண�                       3,000 

         9    கட? ெகா�	த� ெச<த�           1,200 

         11   ரவியிடமி3,� காேசாைல ெப6ற�  3,000 

22. பி?வ3� நடவ;�ைககைள ெரா�க� ம67� வDகி ப�திக ைடய ெரா�க ஏ4;� பதி,� 
   இ3�A க4�க. 

  2010 ஜூ? 

        1    ைகயி3�A ெரா�க�                         30,000 

        2    வDகியி� ெச>�திய�                     10,000 

       30    வDகியிலி3,� பண� எ��த�             5,000 

IV. ஏேதN� ]?7 வினா�க �� விைடயளி. 

23.  தி3.அ3� அவ+களி? இ3ப�தி ெரா�க ஏ4;� கீV�க�ட நடவ;�ைககைள பதி$ ெச<க. 
  2006  ஜூைல 

 1   ெரா�க இ3�A                         12,000 

 2   ெரா�க வி6பைன                      7,000 

 7   ெரா�க ெகா�	த�                    18,000 

        8   கமலிடமி3,� ெப6றெரா�க�        3,450  

            அNமதி�த த� ப;                     50 

        10  வDகியி� ெச>�திய�                21,000 

24. கீV�காW� நடவ;�ைககைள தி3. சNீவாசனி? இ3ப�தி ெரா�க ஏ4;� பதி$ ெச<க. 
2002 ேம  
         1    ைகயி3�A ெரா�க�                              50,000 

         3    ராஜN��[ ெச>�திய ெரா�க�                 6,000 

              அவ+ அNமதி�த த� ப;                         100 

         6    ெரா�க� ெகா�	த�                              10,000 

        10    அ3ணிடமி3,� ெரா�க� ெப6ற�                2,900 

              அளி�த த� ப;                                      100 

        13    ெரா�க வி6பைன                                    15,000 

        15    மி?க4டண� ெச>�திய�                          1,000 

        18    ப�வைக[ ெசல$க �காக[ ெச>�தியத         2,000 

        20    	ரளியிடமி3,� ெரா�க� ெப6ற�                  3,450 

               அNமதி�த த� ப;                                    50 
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25.  கீV�காW� விவரDகைள� ெகா�� தி3. ச,திரனி? தனி�ப�தி ெரா�க ஏ� தயா+ 
    ெச<க. 
   2002 ;ச�ப+ 
     1   ெரா�க இ3�A                                                     80,000 

     7   ெரா�க� ெகா��� சர�� வாDகிய�                          25,000 

     9   �3விடமி3,� சர�� கடN�� வாDகிய�                    6,000 

    12   ேசா	$�� சர�� கடN�� வி6ற�                            8,000 

    14   �3வி6� ெச>�திய�                                            6,000 

    17   ேசா	விடமி3,� ெரா�க� ெப6ற�                             8,000 

    20   வியாபார ெசல$க� ெச^_த�                                  10,000 

    21   கி3`ணாவிடமி3,� காேசாைல ெப6ற�                     10,000 

    27   கழி$ ெப6ற�                                                       5,000 

26. பி?வ3� நடவ;�ைககைள� ெகா�� ெரா�க�, வDகி ம67� த� ப; ப�திக� 

   ெகா�ட ெரா�க ஏ� தயா+ ெச<க. 

  2002 சனவ* 

     1   ெரா�க இ3�A                                 50,000 

         வDகி இ3�A                                  30,000 

     3   வDகியி� ெச>�திய�                       48,000 

    10   ராமனிட� ெப6ற காேசாைல                 32,000 

         த� ப; அNமதி�த�                          200 

    13   அகிலா$�� வழDகிய காேசாைல          10,200 

         த� ப; ெப6ற�                                150 

    28   ெசா,த ேதைவ�� வDகியிலி3,�  

         பண� எ��த�                                     500 

    29   அ>வலக[ ெசலவி6காக                        5,000 

        வDகியிலி3,� பண� எ��த�   

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                B. பாலாஜி, 
                                            	�கைல ஆசி*ய+ – வணிகவிய�,      
                                            அரசின+ ேம�நிைல� ப�ளி, 
                                            பர,a+,  
                                            காbசிAர� மாவ4ட� – 631 552. 
                                            ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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விைட: 
1. ஆ) ப67   
2. ஆ)  ப67   
3. அ) தனி�ப�தி ெரா�க ஏ�   
4. ஆ)  ெரா�க ஏ�       
5. இ) 	�ப�தி ெரா�க ஏ�   
6. ஆ) எதி+� பதி$  
7. ஆ) ைகயி3�A ெரா�க� 
8. ஆ) ெரா�க ஏ4;? இ3 ப�கDகளி>�  
9. இ) வா;�ைகயாள+ க/� 
10. அ) சர�கீ,ேதா+ க/�             
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