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                               பாட� 1 . அறி�க� 

I.ச"யான விைடைய ேத$,ெத:;  எ< க : 

1.  வணிக� எதேனா: ெதாட$�ைடய  ------------- 

       (அ) ெபா��களி= உ?ப;தி            (ஆ)  ெபா��களி= ப"மா?ற�     (இ) ேவைலவாA�ைப;    

         ேதா?Bவி�ப     (ஈ) பணிகைள; ேதா?Bவி�ப  

2.  வணிக�  ------------- கிைளேய. 

        (அ) வியாபார�            (ஆ) வDகி�பணி          (இ) ெதாழி' ைற         (ஈ)  ெபா�ளாதார;தி= 

3.  வியாபார;தி= அF�பைட ேநாGக� ----------- 

            (அ)  இலாப� ெபBவ        (ஆ)  பணியாள�G� உதHவ          (இ)  சIக;தி?� உதHவ   

4.   Iல�ெபா�ைள �FH?ற ெபா�ளாக; தயா"G�� பணிைய ேம?ெகா�:�ள 

    ெதாழி?சாைல ----------- 

           (அ)  க�:மான ெதாழி?சாைல       (ஆ)  மர� வழி; ெதாழி?சாைல     (இ)  உ?ப;தி ெதாழி?சாைல  

5.   உ?ப;தியா�� இட;திலி�,  Jக$ேவா$ வைர ெபா��கைள ெகா�: ெச'K�  �ைறG� ------------- 

          (அ)  கால�பய=பா:             (ஆ)  இட�பய=பா:            (இ) வFவ� பய=பா:  

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

1.   பண�  ஒ� மா?B� ெபா�ளாக� பய=ப:;தா  ெபா��க� ம�:� ப"மா?ற�     

 ெசAய�ப:� வணிக �ைறGேக ப�டமா?B �ைற என� ெபய$.  

2.  இட;தைடைய� ேபாGக உதHவ    ேபாG�வர;   

3. ப�டகசாைல வசதி   கால�  பய=பா�Fைன வள$G��  

4. வ$;தக நைட�ைற� பணிக�  ெதாழி?சாைல  ம?B�  வணிக�   எனஇ�வைகயாக�  

 பி"Gக�ப:�.  

5. வியாபா"க�, உ?ப;தியாள�G�� Jக$ேவா�G�� இைடேய      இைடயீ�டாளராக 
ெசய'ப:வ$.  

6.  ஈ வணிக� எ=ப   மி= அN வணிக�  எனG �றிGக�ப:�.  

 

          பாட�  2 .     உ�நா�: வியாபார� - சி?றளH நிைலயிட சி'லைற 

                                  வியாபார அைம��க� 

I.ச"யான விைடைய ேத$,ெத:;  எ< க : 

 1. ெவளி நா:களிலி�,  ெபா��கைள வாD�வத?� ------------- எ=B ெபய$. 

        அ.  இறG�மதி               ஆ.  மB ஏ?Bமதி             இ.  ஏ?Bமதி  

 2. உ?ப;தியாள$G�� Jக$ேவா$G�� இைடயி' இ�,  வணிக வளாPசிG�  உதHபவ$.----------- 

       அ. வியாபா"க�       ஆ. இைடநிைலய$க�          இ. �கவ$க�  

 3. ஏ?BமதிGெகன ெபா��க� இறG�மதி ெசAய�ப�டா' அைவ ------------- என அைழGக�ப:�. 

        அ. ெவளிநா�: வியாபார�        ஆ. உ�நா�: வியாபார�    இ.  மB ஏ?Bமதி வியாபார�  
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 4. ஒ� �கவ$ ------------- எ=பவரா' நியமிGக�ப:பவ$. 

     அ. ெமா;த வியபா"          ஆ. உ"ைமயாள$           இ. சி'லைற வியாபா"  

 5. ஒ� ப�டகGகா�� உ"ைமயாள$ ெபா��கைள ------------  ஒ��G ெகா�வ$. 

     அ. இ��� ைவ�பத?�           ஆ. ஏ?BமதிG�              இ. வி?பத?�  

 6. ெமா;த வியாபா"க� ------------ .அளவி' ெபா��கைள ைவ;தி��ப$. 

     அ. சிறிய                               ஆ. ெப"ய                          இ. ந:;தர  

 7 --------------  ச,ைதயி= விைல �ைற,த ெபா<  ெபா��கைள இ��� ைவ; �, விைல  ஏB� ெபா<      

     ெபா��கைள ெவளிேய அQ�பிR� வ�வ$. 

     அ. �கவ$                  ஆ. வியாபார �கவ$                          இ.  ெமா;த வியாபா"  

 8. வாD�பவ$கைளR�, வி?பவ$கைளR� ெதாட$�ப:; � பணியி' ஈ:ப:பவ$ 

     அ. தரக$                          ஆ. கழிH �கவ$                  இ. வி?பைன �கவ$  

 9.  நிர,தர இட� இ=றி S?றியவாB, �ைற,த விைலR�ள ெபா��கைள வியாபார� 

   ெசAேவாைர ----------  எ=ப$. 

     அ. சி'லைற வியாபா"க�        ஆ. �கவ$க�        இ. S?றா:� வியாபா"க� 

 10.  சி?றளH நிர,தர சி'லைற வியாபா"R� ----------  எ=பதQ�  அடD�வ$. 

     அ. ெபா  ப�டகசாைலக�          ஆ. தைலPSைம அDகாFய$        இ. மலிH ெபா�� வி?ேபா$ 

  

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

1. வியாபார� பணிக� எ=பைவ  உ?ப;தியாள$G��  Jக$ேவா$G��  இைடேய ெதாட$ைப  

ஏ?ப:; � பணிகேளயா��. 

2.  வியாபார� உ�நா�: வியாபார� ம?B� ெவளிநா�: வியாபார�  என  

 இ� வைகயாக� பி"Gக�ப:�. 

3.  உ�T$ வியாபார� எ=பைத உ�நா�: வியாபார�  எனH� அைழGகலா�. 

4.  உ�T$ வியாபார� ெமா;த வியாபார� எனH� சி'லைற வியாபார� எனH� 

இ�வைகயாக� பி"Gக�ப:� 

      5.     வியாபார �கவ$க� என�ப:ேவா$  பணிநிைல  இைடநிைலய$க� எனH�  அைழGக�ப:வ$ 

      6.     ஒ� ப�டகP சாைல உ"ைமயாள$   ப�டகP சாைல   உBதிெமாழி� ப;திர;ைத வழD�வ$. 

     7.     கழிH �கவ$க� விவசாய� ெபா��க�   ச,ைதயிடலி' �Gகிய பD� வகி�பவ$. 

     8 .   ஒ� சி'லைற வியாபா"க�  ேவBப�ட     ெபா��கைள ைவ;தி��பவ$ 

     9.     �ைற,த விைலR�ள ெபா��கைளP S?றி; தி",  வி?ேபாைர   S?றா:� வணிக$ 

                 என அைழ�ப$ 

     10.   ெபா Gகைடக�  �Fயி��ேபா$   உ�ள     ம;திய ப�தியி'   அைம,தி�G��. 
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                          பாட� – 3 .    உ�நா�: வியாபார� 

 I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

 1.  இ,த சி'லைற வி?பைனயி= Iல� Jக$ேவா�G�; ேதைவயான அைன; வைக� ெபா��கT�  

      ஒேர இட;தி' வி?பைன ெசAய�ப:கி=றன. 

    அ) மடD�Gகைட      ஆ) ெதாைல;ெதாட$� வழி வாணிக�      இ)   ைறவா"� ப�டகPசாைல  

 2. ஒ� நகர;திேலா அ'ல  ஒ� நா�F= ப'ேவB ப�திகளிேலா தன  கிைளகைள நிBவி  வியாபார�     

     ெசAR� ஒ� நிBவனேம ----------- 

  அ) Jக$ேவா$ U�:றH    ஆ) மடD�Gகைட ப�டகசாைல    இ) வாடைகG ெகா��த' �ைற  

 3.  ெபா நல அF�பைடயி' ெகா��த' ெசA  சிGகன�ப:;திR�, ெபா வாக வி?பத= Iல� 
    இலாப;ைத  அதிக அளH ேச$;  ைவ; Gெகா�T� ேநாG�டQ� ஒ=Bப:�  நப$களி=   

       ேச$Gைகேய இ,த அைம�பா��. 

    அ)  Jக$ேவா$ U�:றH� ப�டகசாைல            ஆ)  இைணயதள ச,ைத வாணிக� 

       இ) மடD�Gகைட  

 4.  சரG�, மதி��, ெசK;த;தGக �ைற வழியாகP சரG�க� அQ���ெபா< , வராGகடனா' ஏ?ப:�   

      ந�ட� தவி$Gக�ப:கிற . 

   அ)   ைறவா"� ப�டகPசாைல    ஆ ) Jக$ேவா$ U�:றH� ப�டகசாைல    இ) அ�ச'வழி வாணிக� 

 5.  �ைறபா:�ள, இயலாதவ$க� ம?B� வய  �தி$H�ள நப$கTG� இ,த ேசைவ வாணிக�      

       உதHகிற . 

   அ) மி=னN - வாணிக�    ஆ) தவைண�ைற வி?பைன    இ) ெதாைல;ெதாட$� வழி வணிக�  

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

  1.  �த= �தலி'  ைறவா"� ப�டகPசாைலக�  பிரா=W  நா�F' ெதாடDக�ப�டன. 

  2.  ெபா வாக  ைறவா"� ப�டகPசாைலயான  நக"= ைமய�ப�தியி' தா= அைம,தி�G��. 

  3.   ைறவா"� ப�டகPசாைலயி= அ=றாட நி$வாக� ேமலா�ைம இயG�ந"ட�                                                                          

     ஒ�பைடGக�ப:கிற  

 4.   ைறவா"� ப�டகPசாைலைய; ெதாடDகி �தX: ெசAய அதிக   �த'  ேதைவ�ப:கிற . 

 5.  ஐேரா�பாவி' மடD�G கைடக� எ=B�, அெம"Gகாவி' ெதாட$ ப�டகPசாைலக�                                   

  எ=B� அைழGக�ப:கி=றன. 

 6.  அைன; G கிைளகTG�� ேதைவயான ெபா��கைள மடD�G கைடயி= தைலைமயகேம                                                                                                       

   ைமயG ெகா��த' ெசAகிற . 

 7. மடD�G கைட வி?பைனயி' ெராGக� ெசK;தி� ெப?BPெச'க    எQ� ேகா�பா:                                                    

     பி=ப?ற�ப:கிற . 

 8.  வாD��  வசதிகைள Jக$ேவா$கTG� மடD�G கைட வழD�வதி'ைல. 

 9.  1844  ஆ� ஆ�F', ராGேட' �=ேனாFக� ேந$ைமP சDக� எ=ற அைம�ைப   ெநசவாளிக�   

      உ�வாGகின$. 
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 10.  Jக$ேவா$க� தாDகளாகேவ ஒ=BUF  த=னிPைசயாக அைமGக�ப�ட Jக$ேவா$ U�:றHP       

   சDகமா��. 

 11.  Jக$ேவா$ U�:றHP சDக� ஈ�:� இலாப� �<வ � பD�தார$கTG� . பDகாதாயமாக 

    வழDக�ப:வதி'ைல. 

 12.  இ,தியாவி' U�:றHP சDகDக� �?றிK�  அரS ஆதரHட= இயD�கி=றன. 

 13.  �த=ைம பணியாக  �கவ"� ப�Fய' ஒ=ைற அ�ச'வழி வாணிக� தயா$ ெசAகிற . 

 14.  ெபா வாக அ�ச'வழி வாணிக;தி= Iல� சரG�க� சரG� மதி�� ெசK;த;தGக அ�ச'   

    வழியாக அQ�ப�ப:கிற . 

 15.  ெபா�� வாD�ேவா$ அத= விைலைய� பல மாதDக�  அ'ல  ஆ�:க� நZFG�� 

    தவைணகளி'  ெசK;த ஒ��G ெகா�T��ைற வாடைகG ெகா� �த' �ைற என�ப:கிற . 

 16.  தவைண வி?பைன �ைறைய நZ� பய=ெசK; � தவைண�ைற �ைற எ=B�    

        அைழGக�ப:கிற . 

 17.   ெராGக விைலையவிட; தவைணG ெகா��த' விைல U:தலாக உ�ள . 

 18.  வியாபார� ம?B� வாணிக;தி' காண�ப:� வள$Pசியான , இைணயதள� ம?B� மி=னN 

          வாணிக;தி= ேதைவைய அதிக"; �ள . 

 19.  இைணய�  என�ப:வ  ஓ$ உலக நா:கTGகிைடேயயான கணினிகளி= இைண�பா��. 

 20.  ெதாைல-ர ப�திகTG��, மி=னN வாணிக;தி= Iல� ெபா��கT�, ேசைவகT� 

    கிைடGகP ெசAகி=றன. 

 

                             பாட� – 4  .   ப=னா�: வணிக� 

I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

  1. ப'ேவB நா:கTGகிைடேயயான வணிக� ----------- 

       அ. உ�நா�: வணிக�     ஆ. வணிக�     இ.  ப'�ைற வணிக� 

  2.  இறG�மதி வணிக நைட�ைற இ; ட= ஆர�பமாகிற  

     அ. வியாபார விசாரைண ஆ. விைல���ளி ெபBத' இ. சரG�; ேதைவG �றி�பீ: இ:த'  

  3.  அ,நியP ெசலாவணி ச�ப,தமான மா?B வ ZதாPசார சPசரHகைள த:�பத?காக 
      இ\வ ZதாPசார� கீ^Gக�ட ேபா  நி$ணயிGக�ப:கிற  

        அ. சரGகாைண பிற�பி;த'     ஆ. க�பலாைண ெபBத'     இ. SDக;தZ$ைவ ெபBத'  

  4.  இறG�மதியாள"டமி�,  பண� ெபB��ைற ---------- 
       அ. மா?B�ைற ஆவணDக� ெபBத'  ஆ. மா?B�ைற ஆவண;ைத வ�ட� ெசAத' 

       இ. கட= கFத� ெபBத'  ஈ. அய'நா�: பணவிைடெபBத' உ. ேம?Uறிய அைன; � 

  5.  கீ^Gக�டவ?Bட= ெதாட$��ள உலக வணிக அைம�� --------- 

       அ. உலகளாவிய வணிக விதிக�     ஆ. உ�நா�: வணிக விதிக�     

     இ. மB ஏ?Bமதி வணிக விதிக�  
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॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

 1.  இ=ெனா� நா�F?� ஏ?Bமதி ெசAR� ேநாG�ட= ஒ�நா�Fலி�,  சரG�க� 

    இறG�மதி ெசAய�ப�டா', அத?� மB ஏ?Bமதி வணிக� எ=B ெபய$.¦ 

 2.  சரG�; ேதைவG �றி�பீ: எ=ப  ஒ� இறG�மதியாள$, ஒ� ஏ?Bமதியாள"ட� சரG�   

    அQ��மாB பணி�பதா��. 

 3.  கட= கFத� எ=ப  ஒ� இறG�மதியாள"= வDகியரா', இறG�மதியாள"= மீ    

     எ<த�ப�ட மா?B�ைற உ�Fய' த=னிட� வ��ேபா  பண� தர�ப:� எ=ற    
     உBதிெமாழியா��. 

5. க�ப' ரச ீ எ=ப  க�ப' நிBவன;தா', க�ப' மீ  சரG�கைள� ெப?BG  

ெகா�டத?கான  ஒ� ஒ��ைக ஆவணமா��. 

 6. க�ப' தைலவ"= உதவியாளரா' வழDக�ப:� ரச ீ எ=ப  க�ப' தைலவராேலா   

      அ'ல  அவர  உதவியாளராேலா ெப?BG ெகா�ள�ப�ட சரG�களி= விபரDகTGகான          
      அ;தா�சியா��. 

7.ஏ?Bமதி கட= உ;தரவாதGகழக� எ=ப  ப'ேவB வைகயான இட$கTG� எதிரான   

      கா�பீ:  வழD�� ஒ� நிBவனமா��. 

8.சிற�� இறG�மதி உ"மDக� ஏ?Bமதி ம?B� வணிக நிBமDகT G�        

       வழDக�ப:கி=றன. 

 9. ப=னா�: நிBமDக� எ=ப  ப'ேவB ெபா�ளாதார வள$Pசி நிைலகளிK�ள ப'ேவB   

    நா:களி' இயDகG UFய �, ப=னா�: ைமய ேமலா�ைமைய ெகா�:�ள � ஆ��. 

 

                      பாட� – 5 . ேபாG�வர;  

I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

  1 . கீ^வ�� நா=கி' எ  நில வழி ேபாG�வர;ைத சா$,த ? 

    அ. �ைறவழிGக�ப'          ஆ. ெதா�FGக�ப'             இ.  ெபாதி விலD�க�  

 2.  கீ^வ�வனவ?றி' எ  ேபாG�வர;தி= வைகயி= கீ^வரா ? 

    அ. கா'வாAக�       ஆ. ஆ?B�ேபாG�வர;      இ. மா�: வ�Fக�      ஈ. க�ப' ரச ீ 

 3.  நZராவி எ=ஜிைன க�:பிF;தவ$ யா$? 

    அ. ேஜ�Wவா�            ஆ. ேகாபா' ஆ$. பா�            இ. ேமாகினி ேசைத        ஈ. பி.ேக. ேகாW 

 4.  ைசGகி� "Gbா உலக;தி' அறி�க�ப:;த�ப�ட ஆ�: ----------- 
    அ. 1850                   ஆ. 1847                                இ. 1972                       ஈ. 1867 

 5.  இ,தியாவி' �த' இரயி'ேவ  ெதாட$�  எ,த  இ�  நகரDகTGகிைடேய   ஏ?ப:;த�ப�ட ? 

   அ. ��ைப – ெச=ைன  ஆ. ெச=ைன – ெகா'க;தா    இ. ��ைப – ேதனா   ஈ. ெட'லி - ெச=ைன 
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॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

 1.  யாைனக� கா�: ப�தியி' பTவான  மர; �:க�  ஏ?றிP ெச'ல உதHகிற . 

 2. ேமா�டா$ ேபாG�வர;    Fரா� ேபாG�வர;  மைறவத?� காரணமாக உ�ள . 

 3.  உ�நா�: ேபாG�வர;  எ=ற ெசா' ெசய?ைகயான  எ=B� அைழGக�ப:கிற . 

 4.  க�ப' இரச ீ ேமK� சரGைக ெப?றைமGகான அதிகார�c$வமான ரசதீாக 

     ேசைவைய ெசAகிற . 

 5. வழிPச�ீ: ஒ� ஒ��ைகP ச�ீடா��. ேமK� இைவ ஒ�ப,தP சா=றாகH�  ேபாG�வர;தி' 

   பய=ப:கிற . 

 6.  வா=வழி அQ�பீ�: இரச ீ   I=B  ப�திகளாக தயா"Gக�ப:கிற . 

 

                       பாட� – 6    ப�டகG கா�� 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

  1.  ப�டக சாைலயி:த' பி=வ�� தைடைய நZG�கிற . 

      அ. கால�        ஆ. இட�          இ. நிதி          ஈ. உ�வ� 

  2.  சி'லைர வியாபா"க�, ெமா;த வியாபா"க�, ெபா�� ேச$;  ைவ�ேபா$ ம?B� ெபா மGகTG�   

     ெபா�� ைவ�� ேசைவ ெசAR� ப�டக கா�பக;ைத கீ^க�டவாB அைழGகலா�. 

      அ. தனியா$ ப�டகசாைல         ஆ. ெபா  ப�டகசாைல        இ. பிைணய ப�டகசாைல 

  3.  ப�டக கா�பக ப;திரDகளி= ெபய$ ----------- 

     அ. ப�டக ெபாB�பாள$ ரச ீ         ஆ. ப�டககா�பாள$ ப?B வி:��           இ. வழDக' ஆைண  

  4.  �<ைமயாக அ'ல  �றி�பி�ட அளH ெபா��கைள வழD�� அதிகார;ைத வழD�� 

   ஆவண;தி= ெபய$. 

     அ. ப�டக கா�பாள$ ரச ீ       ஆ.  ப�டக கா�பாள$ ப?B வி:��  இ. வழDக' ஆைண  

  5.  அரசாDக உதவிRட= ஏ?ப:;த�ப�ட ப�டகசாைல நிBவனDக� ----------- 

     அ.  இ,திய உணH வழD�� கழக�        ஆ. வ Z�:P சாதன ெபா��க� ைவ�பக� 

      இ. தனியா$ ப�டககா�பக� ஈ. U�:றH ப�டகசாைல 

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த' : 

  1.  ப�டக கா�பகDக� ைவ;தி�,த   வழDக' ைமயமாக திக^கிற . 

  2.  பிைணய கா��  ப�டக சாைல அரசாDக;தி= உ"ம� ெப?B ெபா��கைள பிைணயமாக 

   ைவ;திட அQமதிGகிற . 

  3.   ைற�க சா=றாைண  ைற�க ெபா�� ைவ�பிட அதிகா"களா' உ"ைம மா?ற�   

       நிக^; வத?� ஏ வாக வழDக�ப:� சா=றித^ ஆ��. 
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 4. ப�டகசாைல சா=றாைண -ஐ சா=B�ப;திரமாகG ெகா:;  ,வDகிகளி' நிதி உதவி ெபற 

        �FR�. 

 5. பிைணய ப�டக பா கா��  ப�டகசாைலயான , தவைண �ைறயி' SDக வ"கைள   

  ெசK; வத?� வசதிைய ெகா:�ப ட=  ெதாழி' �ைனேவா�G��,  ஏ?Bமதி நிBவனDகTG�� 

 �ைற,த �தX�F' தDக� பணிகைள ெச\வேன ெசAய  ஊG�வி�� அளிG��   வைகயி'    

   அைமGகப�F�Gகிற . 

 

                          பாட� – 7   வDகியிய' 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

  1.  வDகிய$ பண;தி' ஈ:ப:பவ$க� ம�:ம'லா  பி=வ�பவ?றி' தைலவ$களாகH�  உ�ளன$. 

  அ. ெபா�ளாதார �=ேன?ற�      ஆ. வியாபார �=ேன?ற�    இ. ெதாழி' �=ேன?ற�  

  2.  பண ம?B� வDகி அைம�� �ைறயி' ைமயநிைலயி' உ�ள �  உPச நிதி அதிகார� ெப?ற 

வDகியாகH� விளD�வ . 

   அ.  ம;திய வDகி      ஆ. வணிக வDகி    இ. அ,நியP ெசலாவணி வDகி   ஈ. U�:றH வDகி 

  3.  ஒ� �றி�பி�ட கால;தி?� பண;ைத ைவ�� ெசAவ . 

  அ. நிைல ைவ��         ஆ. ேசமி�� ைவ��       இ. ெதாட$ ைவ��          ஈ. நைட�ைற ைவ�� 

  4.  வDகிய$ இைத உ?ப;திP ெசAபவ$ எனH� Uறலா�. 

    அ.  பண�              ஆ. கட=             இ. ைவ��        ஈ. ேம' வைர�ப?B 

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த'  

  1.  பண     ெகா�ைகைய திறைமயான அ�'ப:;த  வDகிக�  அவசிய�. 

  2.  வDகிய$ பண;ைத ைவ�பாக ஏ?B ெகா�வதQட= பண;ைத  கடனாகH�  வழD�கிறா$. 

  3.  அ,நிய ெசலாவணி  வDகிக�, அ,நிய ெசலாவணி ம?B� ப=னா�: வணிக;தி' சிற�பாக 

ெசய'ப:கி=றன. 

  4. அ�டவைண  வDகிக� இ,திய ம;திய வDகியி= இர�டாவ  அ�டவைணயி' இட�     

    ெப?B�ளன. 

  5.  ஒ� �றி�பி�டளHவைர வாFGைகயாள$ பண;ைத கடனாக ெபBவத?� ெராGக�ப?B 

Iல� வDகிய$ அQமதிGகிறா$. 

  6.  ஒ� காேசாைலயி' �றி�பி�ட நப�Gேகா அ'ல  அவர  உ;தரH ெப?றவ�Gேகா பண� 

வழDக ேவ�Fய காேசாைலG� ெபய$  ஆைண காேசாைல 

 7.ெபBேவா$ கணGகி' ம�:�  எ=B U:தலாக காேசாைலயி' எ<த�ப�ட வா$;ைதக�,   

   வDகிய$ அGகாேசாைலயி= பண;ைத வeலி;  காேசாைலயி' �றி�பிட�ப�:�ள நப"= 

   கணGகி' ம�:ேம வரH ைவGக ேவ�:� எ=ற உ;திரவா��. 

  8.   பி=எ< த' எ=ப  மா?B�ைறச�ீF= பி=�ற� எ<த�ப:வதா��. 
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                  பாட� – 8   கா�பீ: 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

   1.  கீ^வ�வனவ?றி' எ  ஆR� கா�பீ�: தி�டாவண;தி= கீ^வ��? 

      அ. ச�ட;தி?� ம�FKமான தி�டாவண�          ஆ. ெபா��சா$ கா�பீ: 

      இ. அறிவிGக�ப�ட தி�டாவண�    ஈ. பண� தி��ப தி�டாவண� 

   2.  எ,த ஆ�: �ழ,ைதக� பண� தி��ப; தி�டாவண� அறி�க�ப:;த�ப�ட ? 

       அ. 1986                                 ஆ. 1988                         இ. 1989                     ஈ. 1995 

   3.  எ,த ஆ�: கா�பீ: ச�ட� இ,தியாவி' அ�லாGக�ப�ட ? 

        அ. 1940            ஆ. 1928                   இ. 1938                ஈ. 1945 

   4.  கா�பீ�F= த; வ� யா ? 

       அ. U�:றH      ஆ. பரWபரஆ$வ�          இ. ஈ�:Bதி               ஈ. ேம?Uறிய எ Hமி'ைல 

   5.  ஆR� கா�பீ�: தி�டாவண� எ:Gக �ைற,தப�ச ஆ�: ------- 

       அ. 1 வ�ட;தி?� ேம'                        ஆ. ஐ,  ஆ�:G��         இ. ப;  ஆ�:G��  

   6.  கீ^வ�வனவ?றி'  எைவ தZ  கா�பீ�F= கீ^ வ�கி=றன? 

    அ.  கட?பயண தி�டாவண�        ஆ. �றி;த வய  தி�டாவண�         இ. மிதG�� தி�டாவண�  

   7.  கீேழ உ�ளைவகளி'  எைவ  ெகா�ைளசா$ கா�பீ�F= கீ^ வ�கி=றன? 

        அ. க�ப' ச;தG கா�பீ:        ஆ.  திற,த தி�டாவணDக�           இ. ெபாB�� கா�பீ:  

   8.  ம�; வG கா�பீ: தி�ட� A -  =பF, அதிகப�ச  பய=  எ\வளH? 

          அ)  10,000                  ஆ)  1,50,000                           இ) 1,00,000                         ஈ) 3,00,000 

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த'  

  1.  கா�பீ: எைத அF�பைடயாக ெகா�: அைம, �ள   ----- U�:றH 

  2.  கா�பீ: எ=ப  கா�பீ�: ெபBந$, கா�பீ�: த�ந$   இ�வ�Gகிைடேய ஏ?ப:� ஒ�ப,தமா��. 

  3.  நா� ஆR�தி�ட ஆவணDகைள ஆR� கா�பீ�:Bதி  எ=றைழ�பேத ச"யானதா��. 

  4.  ெகா�ைளPசா$ கா�பீ:    ெசா;  கா�பீ:   வைகையP சா$,த . 

  5.  கட'சா$ கா�பீ�F', கா�பீ: ெபBநல=  ந�ட�   ஏ?ப:� ேபா  இ�,தா' ம�:� ேபா �. 

  6.  ம�; வ கா�பீ: தி�ட�  A  ம?B�  B -  யி= கீ^  அதிகப�ச பய=      i.1,50,000 ,  i.96,000 

  7.  தZGகா�பீ: அைசR�  ம?B�  அைசயா ேபா=ற இர�: வைகயான ெசா; G��      

        எ:Gக�ப:கிற  

  8.  ெபா வாக ஆR� கா�பீ:  இலாப� ேச$,த ம?B�   இலாப� ேசராததாக  இ�G��  
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                            பாட� – 9   விள�பர� 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

   1.  உட'நல;தி?� ேக: விைளவிG�� ெபா��கைளR� வாD�வத?� விள�பர�  மGகைள;  

        -�:கிற . 

    அ) ச�தாய� சா$,த �ைறபா:       ஆ) ஒ<Gக� சா$,த �ைறபா:      இ) வரலாB சா$,த          

                 �ைறபா:     ஈ)  ெபா�ளாதார சா$,த �ைறபா: 

  2.  மி=விளG� விள�பர� எ=ப  

       ஆ)  �றமைன விள�பர�          ஆ) இைணயதள விள�பர�                இ) அரS விள�பர�  

  3.  உலக� �<வதிK� உ�ள, வாD�வத?� வசதி பைட;த எராளமானவ$கைள இ\வைக 

   விள�பரDக� ெச=B அைடகி=றன. 

       அ) வி?பைன கா�சியக விள�பர�       ஆ) வா=ெவளி விள�பர�       இ)  இைணயதள விள�பர�  

  4.  இ  ஒ� ஒலி, ஒளி விள�பரP சாதனமா��. 

       அ)  வாெனாலி        ஆ)      திைர�பட�          இ) Sவெரா�F    ஈ) மி=விளG� விள�பர� 

  5.  பF;தவ��, பாமர�� ெப�மளவி' இ,த விள�பர;ைத ேக�கிறா$க�. 

       அ)  இைணயதள விள�பர�           ஆ)  ெசAதி;தா� விள�பர�          இ)  வாெனாலி விள�பர� 

 
॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த'  

  1)  ஒ�   ெபா�ைள   ச,ைதயி:ைகயி', அத= வி?பைனைய ேம�ப:; � ஒ� நடவFGைகேய 

    விள�பர� ஆ��. 

  2)  விள�பர� எ=ற ெசா' இர�:  இல;தZ= ெசா?களிலி�,  வ,த . 

   3) ஒ� ப�ட;தி?� ேதைவைய  உ�வாGக; -�:� ஆ�சாரா நடவFGைகேய விள�பர� 

    என�ப:�. 

  4)   Jக$ேவா$கTG�  ெபா��களி= வி��ப;ைத உ�டாG�வ  விள�பர;தி= ேநாGகமா��. 

  5)  உ?ப;திP ெசலைவ �ைற�பத?�  ேபரளH உ?ப;தி வழிவைக ெசAகிற .  இத=Iல� லாப� 

    அதிக"Gகி=ற . 

  6)  சமீபகால நவ Zன விள�பரDக� உய$,த தகவ'த�� சாதனமாக விளD�கிற . 

  7)  விள�பர சாதன� எ=ப  விள�பரP ெசAதிைய Jக$ேவா�G�; ெத"விG�� ஒ� க�வி  ஆ��. 

  8)   அPS விள�பர�  ெச'வாG� நிைற,த விள�பர சாதனமாக; திக^கிற . 

  9)  ெசAதி;தா� விள�பர� கவ$PசியாகH�, மயG�வதாகH� இ�;த' ேவ�:�. 

 10)  ெசAதி;தா�களி'  வ�ண விள�பரDக�தா= மிகH� பயQ�ளைவயாக உ�ள . 

 11)  தணிGைகயாள$ அKவ'களி= ெதாழி'�ைற� பயQGகாக வாணிக ம?B� ெதாழி'J�ப 

    ஏ:க�  ெவளியிட�ப:கி=றன. 

 12)  ேமK� ெப�கTGகாகH� , �ழ,ைதகTGகாகH� தனி இத^க� ெவளியிட�ப:கி=றன. 
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 13 ) வாெனாலி விள�பர� கா?றாைலக� Iல� ேவகமாக விள�பர;ைத எ:; P ெச'K�. 

 14)  ெதாைலGகா�சி நவ Zன கால;திய  அக விள�பரP ெசAதி; ெதாட$� சாதனமா��. 

 15)  ெதாைலGகா�சி விள�பர� ெசவிG��,  க�NG��  ஒ�Dேக வி�,தளிGகிற . 

 16)  விள�பரதார$க� �Gகிய இடDகளி'  Sவெரா�Fைய ஒ�F, கா�பவ$ கவன;ைத ஈ$;       

       விள�பர;  தகவைல;  த�கிறா$க�. 

 17)  இ\வைகயான ஊ$,  ெச'K� விள�பரேம வாகன விள�பர� என அைழGக�ப:கிற . 

 18)  இைணய விள�பர;தி?� இைணய� ெசய'ப:; � நப$க� ேதைவ�ப:கிற . 

 19)  விள�பரDக� ந'ல  வ�வாைய ஈ�ட உதHகி=றன. 

 20)  தயா"�பாள$க�  தDக�  ெபா��கைள விள�பர�ப:;த  நட; �  வா;தகG  க�கா�சிைய,    

        ெபா��கா�சி  என அைழGக�ப:கிற . 

 

         பாட� – 10   வி?பா�ைம ம?B� Jக$ேவா"ய' 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;  எ< க : 

   1.  Jக$ேவா"ய' எ=ற ெசா' எ,த ஆ�F' இ�,  வழGக;தி' உ�ள  

        அ. 1958        ஆ. 1954         இ. 1957          ஈ. 1960 

   2.  Jக$ேவா"யலி= த,ைத என க�த�ப:பவ$ யா$? 

        அ.  ரா'� ேநட$                 ஆ. மகா;மா கா,தி                                  இ. தி�.ஜா= எ� ெக=னF  

   3.  Jக$ேவா$ பா கா��; தி�;தP ச�ட� இய?ற�ப�ட ஆ�:---------- 

         அ. 1994           ஆ. 1990            இ.  1993                  ஈ. 1988 

   4.  ேதசியG �<ம� - மாநிலG �<ம� - மாவ�ட ம=ற� இவ?றி' உ�ள உB�பின$களி= 

    எ�ணிGைக 

         அ.    3.3.5             ஆ. 3.3.3                     இ. 1.3.5.                ஈ. 3.2.4. 

   5.  கீ^வ�� நா=கி' எ   Jக$ேவா$ ெதாட$பான  ச�ட;ைதG ெகா�ட  

    அ. இ,திய நிBமDக� ச�ட� 1956  ஆ. U�டா�ைம ச�ட� 1932    இ.  வாடைக ெகா��த' 1972 

    6.  ம=ற� - �<ம;தி= ஆைணைய மீறினா' த�டைன---------- 

     அ. அபராத� (அ) சிைற த�டைன அ'ல  இர�:�    ஆ. I=B வ�ட� வைர சிைற;     

                   த�டைன    இ. அபராத� iபாA 50,000 வைர 

   7.  அெம"Gகாவி= �=னா� ஜனாதிபதி தி�.ஜா= எ�. ெக=னF  U?றி=பF Jக$ேவா"= உ"ைமக�   

    எ=ப  

        அ. பா கா�� உ"ைம    ஆ. அறி, ெகா�T� உ"ைம   இ. ேத$,ெத:G�� உ"ைம                        

                 ஈ. க�; GUB� உ"ைம       உ. ேமேல உ�ள நா=�� 

   8.  1986  Jக$ேவா$ பா கா��P ச�ட�  அ�லாGக�ப�ட  நா� 

        அ. 01.01.1986              ஆ. 01.04.1986                    இ. 15.04.1987                    ஈ. 15.04.1990 

 

Meena Samy
Typewritten Text
கல்வி அமுது                                                                 http://kalviamuthu.blogspot.com



 

Page 12 of 12 

 

॥. ேகாF�ட இட;ைத நிர��த'  

1.  வி?பா�ைம எ=ப  திறைமைய அF�பைடயாகG ெகா�:  மனிதனி= ேதைவயி' இ�,      

        வி��பமாக  ஆக மா?Bவ  

  2.      வி?பா�ைம எ=ப   வி?பைனயாள$ , வ"�பவ$  இ�வ�Gகிைடேய ெதாட$ைப 

      உ�டாG�வ . 

  3.     எ,த ஒ� ெபா�T�  Jக$ேவாைர  ெச=றைடவத?� �=ன$  வழிக�  கடGக ேவ�:�. 

  4.     ெபா��களி= வி?பைனP ச�ட� அ�லாGக�ப�ட ஆ�: 1930  

  5.     15  மா$P  நா� ஒ\ெவா� ஆ�:� Jக$ேவா$ நாளாக ெகா�டாட�ப:கிற  

  6.    ஓ\ெவா� நிமிட�� Jக$ேவா$  விழி��ட=  இ�Gக ேவ�:�. 

  7.    Jக$ேவா$ ேகா�� ந�ட� ேசைவயி' ப?றாG�ைற  ஏ?ப�டதனா' விைளR� ந�டமாக 

    இ�;த' ேவ�:�. 

  8.   ேதசிய �<ம� ஒ� தைலவைரR�  நா=� உB�பின$கைளR� ெகா�ட . 

  9.   ெபா வாக      90     நா�களி' Jக$ேவா$ ம=றDகளி' வழG�க� தZ$H  காண�ப:கி=றன.   

         ேசாதைன    ம?B� ெத"H ேபா=ற காரணDகளா'  150   நா�களி' தZ$H காண�ப:�. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                             B. பாலாஜி, 
                                            � கைல ஆசி"ய$ – வணிகவிய',      
                                            அரசின$ ேம'நிைல� ப�ளி, 
                                            பர,-$,  
                                            கா�சி�ர� மாவ�ட� – 631 552. 
                                            ைக�ேபசி எ� : 9629647613 
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