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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) ேவைலவாB�ைப;    

         ேதா@Cவி�ப�    (ஈ) பணிகைள; ேதா@Cவி�ப� 

2.  வணிக�  ------------- கிைளேய. 

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

3.  வியாபார;தி> அG�பைட ேநா�க� ----------- 
            (அ)  இலாப� ெபCவ�       (ஆ)  பணியாள��� உதHவ�         (இ)  சIக;தி@� உதHவ�  

4.   Iல�ெபா�ைள �GH@ற ெபா�ளாக; தயா"��� 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�  �ைற�� ------------- 
          (அ)  கால�பய>பா:             (ஆ)  இட�பய>பா:            (இ) வGவ� பய>பா:  

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 

1.  ------------ ஒ� மா@C� ெபா�ளாக� பய>ப:;தா� ெபா��க� ம�:� ப"மா@ற�     

 ெசBய�ப:� வணிக �ைற�ேக ப�டமா@C �ைற என� ெபய$.  

2.  இட;தைடைய� ேபா�க உதHவ� ---------------  

3. ப�டகசாைல வசதி  ----------- பய>பா�Gைன வள$���  
4. வ$;தக நைட�ைற� பணிக� --------------- ம@C� ------------- எனஇ�வைகயாக�  பி"�க�ப:�.  

5. வியாபா"க�, உ@ப;தியாள���� Jக$ேவா���� இைடேய   ------------- ெசய'ப:வ$.  

6.  ஈ வணிக� எ>ப�  -------------------என� �றி�க�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 வாE�வத@� ------------- எ>C ெபய$. 

        அ.  இற��மதி               ஆ.  மC ஏ@Cமதி             இ.  ஏ@Cமதி  

 2. உ@ப;தியாள$��� Jக$ேவா$��� இைடயி' இ�,� வணிக வளாNசி��  உதHபவ$.----------- 

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

 3. ஏ@Cமதி�ெகன ெபா��க� இற��மதி ெசBய�ப�டா' அைவ ------------- என அைழ�க�ப:�. 

        அ. ெவளிநா�: வியாபார�        ஆ. உ�நா�: வியாபார�    இ.  மC ஏ@Cமதி வியாபார�  

 4. ஒ� �கவ$ ------------- எ>பவரா' நியமி�க�ப:பவ$. 

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

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

     அ. இ��� ைவ�பத@�           ஆ. ஏ@Cமதி��              இ. வி@பத@�  
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 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  ஏC� ெபா<�     

     ெபா��கைள ெவளிேய அO�பிP� வ�வ$. 

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

 8. வாE�பவ$கைளP�, வி@பவ$கைளP� ெதாட$�ப:;�� பணியி' ஈ:ப:பவ$ 

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

 9.  நிர,தர இட� இ>றி Q@றியவாC, �ைற,த விைலP�ள ெபா��கைள வியாபார� 

   ெசBேவாைர ----------  எ>ப$. 

     அ. சி'லைற வியாபா"க�        ஆ. �கவ$க�        இ. Q@றா:� வியாபா"க� 

 10.  சி@றளH நிர,தர சி'லைற வியாபா"P� ----------  எ>பதO�  அடE�வ$. 

     அ. ெபா� ப�டகசாைலக�          ஆ. தைலNQைம அEகாGய$        இ. மலிH ெபா�� வி@ேபா$ 

  

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 

1. வியாபார� பணிக� எ>பைவ  உ@ப;தியாள$��� ------------ இைடேய ெதாட$ைப  ஏ@ப:;�� 

பணிகேளயா��. 

2.  வியாபார� ------------- ம@C�------------- என  இ� வைகயாக� பி"�க�ப:�. 

3.  உ�R$ வியாபார� எ>பைத --------------- எனH� அைழ�கலா�. 

4.  உ�R$ வியாபார� ----------- எனH� ----------- எனH� இ�வைகயாக� பி"�க�ப:� 

      5.     வியாபார �கவ$க� என�ப:ேவா$  ------------ இைடநிைலய$க� எனH�  அைழ�க�ப:வ$ 

      6.     ஒ� ப�டகN சாைல உ"ைமயாள$   ---------  உCதிெமாழி� ப;திர;ைத வழE�வ$. 

     7.     கழிH �கவ$க� --------------- ச,ைதயிடலி' ��கிய பE� வகி�பவ$. 

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

     9.     �ைற,த விைலP�ள ெபா��கைளN Q@றி; தி",� வி@ேபாைர ------------- என அைழ�ப$ 

     10.   ெபா��கைடக�  -----------  உ�ள ----------- ப�தியி' அைம,தி����. 

 

                          பாட� – 3 .    உ�நா�: வியாபார� 

 I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

 1.  இ,த சி'லைற வி@பைனயி> Iல� Jக$ேவா���; ேதைவயான அைன;�வைக� ெபா��கR�  

      ஒேர இட;தி' வி@பைன ெசBய�ப:கி>றன. 

    அ) மடE��கைட      ஆ) ெதாைல;ெதாட$� வழி வாணிக�      இ)  �ைறவா"� ப�டகNசாைல  

 2. ஒ� நகர;திேலா அ'ல� ஒ� நா�G> ப'ேவC ப�திகளிேலா தன� கிைளகைள நிCவி  வியாபார�     

     ெசBP� ஒ� நிCவனேம ----------- 

  அ) Jக$ேவா$ S�:றH    ஆ) மடE��கைட ப�டகசாைல    இ) வாடைக� ெகா��த' �ைற  

 3.  ெபா�நல அG�பைடயி' ெகா��த' ெசB� சி�கன�ப:;திP�, ெபா�வாக வி@பத> Iல� 
    இலாப;ைத  அதிக அளH ேச$;� ைவ;��ெகா�R� ேநா��டO� ஒ>Cப:�  நப$களி>   

       ேச$�ைகேய இ,த அைம�பா��. 

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

       இ) மடE��கைட  
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 4.  சர��, மதி��, ெசK;த;த�க �ைற வழியாகN சர��க� அO���ெபா<�, வரா�கடனா' ஏ@ப:�   

      ந�ட� தவி$�க�ப:கிற�. 

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

 5.  �ைறபா:�ள, இயலாதவ$க� ம@C� வய� �தி$H�ள நப$கR�� இ,த ேசைவ வாணிக�      

       உதHகிற�. 

   அ) மி>னU - வாணிக�    ஆ) தவைண�ைற வி@பைன    இ) ெதாைல;ெதாட$� வழி வணிக�  

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 

  1.  �த> �தலி' �ைறவா"� ப�டகNசாைலக� ----------- நா�G' ெதாடEக�ப�டன. 

  2.  ெபா�வாக �ைறவா"� ப�டகNசாைலயான� நக">----------  தா> அைம,தி����. 

  3.  �ைறவா"� ப�டகNசாைலயி> அ>றாட நி$வாக� ----------------இய��ந"ட� ஒ�பைட�க�ப:கிற� 

 4.  �ைறவா"� ப�டகNசாைலைய; ெதாடEகி �தV: ெசBய அதிக ------------- ேதைவ�ப:கிற�. 

 5.  ஐேரா�பாவி' மடE�� கைடக� எ>C�, அெம"�காவி' --------------- எ>C� அைழ�க�ப:கி>றன. 
 6.  அைன;�� கிைளகR��� ேதைவயான ெபா��கைள மடE�� கைடயி>-------------                                                                                                 
     ைமய� ெகா��த' ெசBகிற�. 

   7. மடE�� கைட வி@பைனயி' ------------- எO� ேகா�பா:  பி>ப@ற�ப:கிற�. 

 8  ------------ வசதிகைள Jக$ேவா$கR�� மடE�� கைட வழE�வதி'ைல. 

 9.  ----------- ஆ� ஆ�G', ரா�ேட' �>ேனாGக� ேந$ைமN சEக� எ>ற அைம�ைப   ெநசவாளிக�   

      உ�வா�கின$. 

     10.  Jக$ேவா$க� தாEகளாகேவ ஒ>CSG  ------------ அைம�க�ப�ட Jக$ேவா$ S�:றHN சEகமா��. 
      11.  Jக$ேவா$ S�:றHN சEக� ஈ�:� இலாப� �<வ�� பE�தார$கR�� ---------------- 

    வழEக�ப:வதி'ைல. 

 12.  இ,தியாவி' S�:றHN சEகEக� �@றிK�  ------------ ஆதரHட> இயE�கி>றன. 

 13.  �த>ைம பணியாக  ------------- ஒ>ைற அ�ச'வழி வாணிக� தயா$ ெசBகிற�. 

 14.  ெபா�வாக அ�ச'வழி வாணிக;தி> Iல� சர��க� ----------------- வழியாக அO�ப�ப:கிற�. 
 15.  ெபா�� வாE�ேவா$ அத> விைலைய� பல மாதEக�  அ'ல� ஆ�:க� நXG��� ---------------- 

       ெசK;த ஒ��� ெகா�R��ைற வாடைக� ெகா� �த' �ைற என�ப:கிற�. 

 16.  தவைண வி@பைன �ைறைய --------------- �ைற எ>C�  அைழ�க�ப:கிற�. 

 17.   ------------  விைலையவிட; தவைண� ெகா��த' விைல S:தலாக உ�ள�. 

 18.  வியாபார� ம@C� வாணிக;தி' காண�ப:� வள$Nசியான�, இைணயதள� ம@C� ------------ 
          வாணிக;தி> ேதைவைய அதிக";��ள�. 

 19.  ------------ என�ப:வ� ஓ$ உலக நா:கR�கிைடேயயான கணினிகளி> இைண�பா��. 

 20.  ெதாைல-ர ப�திகR���, ----------------- Iல� ெபா��கR�, ேசைவகR� 

    கிைட�கN ெசBகி>றன. 
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                        பாட� – 4  .   ப>னா�: வணிக� 

I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

  1. ப'ேவC நா:கR�கிைடேயயான வணிக� ----------- 
       அ. உ�நா�: வணிக�     ஆ. வணிக�     இ.  ப'�ைற வணிக� 

  2.  இற��மதி வணிக நைட�ைற இ;�ட> ஆர�பமாகிற� 
     அ. வியாபார விசாரைண ஆ. விைல���ளி ெபCத' இ. சர��; ேதைவ� �றி�பீ: இ:த'  

  3.  அ,நியN ெசலாவணி ச�ப,தமான மா@C வ XதாNசார சNசரHகைள த:�பத@காக 
      இ[வ XதாNசார� கீ]�க�ட ேபா� நி$ணயி�க�ப:கிற� 
        அ. சர�காைண பிற�பி;த'     ஆ. க�பலாைண ெபCத'     இ. QEக;தX$ைவ ெபCத'  

  4.  இற��மதியாள"டமி�,� பண� ெபC��ைற ---------- 
       அ. மா@C�ைற ஆவணEக� ெபCத'  ஆ. மா@C�ைற ஆவண;ைத வ�ட� ெசBத' 
       இ. கட> கGத� ெபCத'  ஈ. அய'நா�: பணவிைடெபCத' உ. ேம@Sறிய அைன;�� 

  5.  கீ]�க�டவ@Cட> ெதாட$��ள உலக வணிக அைம�� --------- 
       அ. உலகளாவிய வணிக விதிக�     ஆ. உ�நா�: வணிக விதிக�  
       இ. மC ஏ@Cமதி வணிக விதிக�  

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 

 1.  இ>ெனா� நா�G@� ஏ@Cமதி ெசBP� ேநா��ட> ஒ�நா�Gலி�,� சர��க� 
 இற��மதி ெசBய�ப�டா', அத@� --------------- எ>C ெபய$. 

 2.  ----------------- எ>ப� ஒ� இற��மதியாள$, ஒ� ஏ@Cமதியாள"ட� சர�� அO��மாC பணி�பதா��. 
 3.  -------------  எ>ப� ஒ� இற��மதியாள"> வEகியரா', இற��மதியாள"> மீ� எ<த�ப�ட    
    மா@C�ைற உ�Gய' த>னிட� வ��ேபா� பண� தர�ப:� எ>ற உCதிெமாழியா��. 
 4  -------------  எ>ப� க�ப' நிCவன;தா', க�ப' மீ� சர��கைள� ெப@C�ெகா�டத@கான  ஒ�  
    ஒ��ைக ஆவணமா��. 

5. -------------- எ>ப� க�ப' தைலவராேலா அ'ல� அவர� உதவியாளராேலா ெப@C� ெகா�ள�ப�ட 
சர��களி> விபரEகR�கான  அ;தா�சியா��. 

 6.-----------எ>ப� ப'ேவC வைகயான இட$கR�� எதிரான  கா�பீ:  வழE�� ஒ� நிCவனமா��. 
 7.  சிற�� இற��மதி உ"மEக� --------------- ��  வழEக�ப:கி>றன. 

 8.  -------------- எ>ப� ப'ேவC ெபா�ளாதார வள$Nசி நிைலகளிK�ள ப'ேவC  நா:களி' இயEக�    

     SGய��, ப>னா�: ைமய ேமலா�ைமைய ெகா�:�ள�� ஆ��. 
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                  பாட� – 5 . ேபா��வர;� 

I.ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

  1 . கீ]வ�� நா>கி' எ� நில வழி ேபா��வர;ைத சா$,த�? 

    அ. �ைறவழி�க�ப'          ஆ. ெதா�G�க�ப'             இ.  ெபாதி விலE�க�  

 2.  கீ]வ�வனவ@றி' எ� ேபா��வர;தி> வைகயி> கீ]வரா�? 

    அ. கா'வாBக�       ஆ. ஆ@C�ேபா��வர;�     இ. மா�: வ�Gக�      ஈ. க�ப' ரச�ீ 

 3.  நXராவி எ>ஜிைன க�:பிG;தவ$ யா$? 

    அ. ேஜ�`வா�            ஆ. ேகாபா' ஆ$. பா�            இ. ேமாகினி ேசைத        ஈ. பி.ேக. ேகா` 

 4.  ைச�கி� "�aா 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�  நகரEகR�கிைடேய   ஏ@ப:;த�ப�ட�? 

   அ. ��ைப – ெச>ைன  ஆ. ெச>ைன – ெகா'க;தா    இ. ��ைப – ேதனா   ஈ. ெட'லி - ெச>ைன 

 

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 

 1.  யாைனக� கா�: ப�தியி' பRவான  ------------ ஏ@றிN ெச'ல உதHகிற�. 

 2. ேமா�டா$ ேபா��வர;�   ----------- ேபா��வர;� மைறவத@� காரணமாக உ�ள�. 

 3.  உ�நா�: ேபா��வர;� எ>ற ெசா' --------------- எ>C� அைழ�க�ப:கிற�. 

 4.  க�ப' இரச�ீ ேமK� -----------------  ேசைவைய ெசBகிற�. 
 5. வழிNச�ீ: ஒ� ஒ��ைகN ச�ீடா��. ேமK� --------------ேபா��வர;தி'  பய>ப:கிற�. 

 6.  வா>வழி அO�பீ�: இரச�ீ   ------------ ப�திகளாக தயா"�க�ப:கிற�. 

 

                       பாட� – 6    ப�டக� கா�� 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

  1.  ப�டக சாைலயி:த' பி>வ�� தைடைய நX��கிற�. 

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

  2.  சி'லைர வியாபா"க�, ெமா;த வியாபா"க�, ெபா�� ேச$;� ைவ�ேபா$ ம@C� ெபா�ம�கR��   

     ெபா�� ைவ�� ேசைவ ெசBP� ப�டக கா�பக;ைத கீ]க�டவாC அைழ�கலா�. 

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

  3.  ப�டக கா�பக ப;திரEகளி> ெபய$ ----------- 
     அ. ப�டக ெபாC�பாள$ ரச�ீ         ஆ. ப�டககா�பாள$ ப@C வி:��           இ. வழEக' ஆைண  

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

   ஆவண;தி> ெபய$. 

     அ. ப�டக கா�பாள$ ரச�ீ       ஆ.  ப�டக கா�பாள$ ப@C வி:��  இ. வழEக' ஆைண  

  5.  அரசாEக உதவிPட> ஏ@ப:;த�ப�ட ப�டகசாைல நிCவனEக� ----------- 
     அ.  இ,திய உணH வழE�� கழக�        ஆ. வ X�:N சாதன ெபா��க� ைவ�பக� 

      இ. தனியா$ ப�டககா�பக� ஈ. S�:றH ப�டகசாைல 
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॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த' : 
  1.  ப�டக கா�பகEக� ைவ;தி�,த�  ---------- ைமயமாக திக]கிற�. 

  2.  ------------- ப�டக சாைல அரசாEக;தி> உ"ம� ெப@C ெபா��கைள பிைணயமாக 

   ைவ;திட அOமதி�கிற�. 

  3.  ------------ �ைற�க ெபா�� ைவ�பிட அதிகா"களா' உ"ைம மா@ற�   நிக];�வத@� ஏ�வாக   

      வழEக�ப:� சா>றித] ஆ��. 

 4. ---------------- -ஐ சா>C�ப;திரமாக� ெகா:;� ,வEகிகளி' நிதி உதவி ெபற  �GP�. 

 5. -------------- ப�டகசாைலயான�, தவைண �ைறயி' QEக வ"கைள   

  ெசK;�வத@� வசதிைய ெகா:�ப�ட>  ெதாழி' �ைனேவா����,  ஏ@Cமதி நிCவனEகR��� 

 �ைற,த �தV�G' தEக� பணிகைள ெச[வேன ெசBய  ஊ��வி�� அளி���   வைகயி'    

   அைம�கப�G��கிற�. 

 

                          பாட� – 7   வEகியிய' 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

  1.  வEகிய$ 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@C� வEகி அைம�� �ைறயி' ைமயநிைலயி' உ�ள��  உNச நிதி அதிகார� ெப@ற 

வEகியாகH� விளE�வ�. 

   அ.  ம;திய வEகி      ஆ. வணிக வEகி    இ. அ,நியN ெசலாவணி வEகி   ஈ. S�:றH வEகி 

  3.  ஒ� �றி�பி�ட கால;தி@� பண;ைத ைவ�� ெசBவ�. 

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

  4.  வEகிய$ இைத உ@ப;திN ெசBபவ$ எனH� Sறலா�. 

    அ.  பண�              ஆ. கட>             இ. ைவ��        ஈ. ேம' வைர�ப@C 

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த'  

  1.  ------------   ெகா�ைகைய திறைமயாக அ�'ப:;த  வEகிக�  அவசிய�. 

  2.  வEகிய$ பண;ைத ைவ�பாக ஏ@C ெகா�வதOட> பண;ைத -------------- வழE�கிறா$. 

  3.  --------------- வEகிக�, அ,நிய ெசலாவணி ம@C� ப>னா�: வணிக;தி' சிற�பாக ெசய'ப:கி>றன. 

  4. --------------- வEகிக� இ,திய ம;திய வEகியி> இர�டாவ� அ�டவைணயி' இட� ெப@C�ளன. 
  5.  ஒ� �றி�பி�டளHவைர வாG�ைகயாள$ பண;ைத கடனாக ெபCவத@� ----------Iல� வEகிய$   

       அOமதி�கிறா$. 

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

வழEக ேவ�Gய காேசாைல�� ெபய$  --------------- 

    7. --------------  எ>C S:தலாக காேசாைலயி' எ<த�ப�ட வா$;ைதக�,  வEகிய$ அ�காேசாைலயி>  

      பண;ைத வcலி;� காேசாைலயி' �றி�பிட�ப�:�ள நப"ன கண�கி' ம�:ேம வரH   

              ைவ�கேவ�:� எ>ற உ;திரவா��. 

  8.   --------------  எ>ப� மா@C�ைறச�ீG> 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� ஆP� கா�பீ�: தி�டாவண;தி> கீ]வ��? 

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

      இ. அறிவி�க�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�லா�க�ப�ட�? 

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

   4.  கா�பீ�G> த;�வ� யா�? 

       அ. S�:றH      ஆ. பர`பரஆ$வ�          இ. ஈ�:Cதி               ஈ. ேம@Sறிய எ�Hமி'ைல 

   5.  ஆP� கா�பீ�: தி�டாவண� எ:�க �ைற,தப�ச ஆ�: ------- 
       அ. 1 வ�ட;தி@� ேம'                        ஆ. ஐ,� ஆ�:���         இ. ப;� ஆ�:���  

   6.  கீ]வ�வனவ@றி'  எைவ தX  கா�பீ�G> கீ] வ�கி>றன? 

    அ.  கட@பயண தி�டாவண�        ஆ. �றி;த வய� தி�டாவண�         இ. மித��� தி�டாவண�  

   7.  கீேழ உ�ளைவகளி'  எைவ  ெகா�ைளசா$ கா�பீ�G> கீ] வ�கி>றன? 

        அ. க�ப' ச;த� கா�பீ:        ஆ.  திற,த தி�டாவணEக�           இ. ெபாC�� கா�பீ:  

   8.  ம�;�வ� கா�பீ: தி�ட� A -  >பG, அதிகப�ச  பய>  எ[வளH? 

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

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த'  

  1.  கா�பீ: எைத அG�பைடயாக ெகா�: அைம,��ள�  ------------  

  2.  கா�பீ: எ>ப� ------------- , ------------இ�வ��கிைடேய ஏ@ப:� ஒ�ப,தமா��. 

  3.  நா� ஆP�தி�ட ஆவணEகைள --------------- எ>றைழ�பேத ச"யானதா��. 

  4.  ெகா�ைளNசா$ கா�பீ:    -------------- வைகையN சா$,த�. 

  5.  கட'சா$ கா�பீ�G', கா�பீ: ெபCநல> -------------   ஏ@ப:� ேபா� இ�,தா' ம�:� ேபா��. 

  6.  ம�;�வ கா�பீ: தி�ட�  A  ம@C�  B -  யி> கீ]  அதிகப�ச பய>      ------------- , -------------- 

  7.  தX�கா�பீ: ------------ ம@C�  ------------ ேபா>ற இர�: வைகயான ெசா;����    எ:�க�ப:கிற� 

  8.  ெபா�வாக ஆP� கா�பீ:  -------------- ம@C�   -------------- இ����  
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                            பாட� – 9   விள�பர� 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

   1.  உட'நல;தி@� ேக: விைளவி��� ெபா��கைளP� வாE�வத@� விள�பர�  ம�கைள;  

        -�:கிற�. 

    அ) ச�தாய� சா$,த �ைறபா:       ஆ) ஒ<�க� சா$,த �ைறபா:      இ) வரலாC சா$,த          

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

  2.  மி>விள�� விள�பர� எ>ப� 

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

  3.  உலக� �<வதிK� உ�ள, வாE�வத@� வசதி பைட;த எராளமானவ$கைள இ[வைக 

   விள�பரEக� ெச>C அைடகி>றன. 

       அ) வி@பைன கா�சியக விள�பர�       ஆ) வா>ெவளி விள�பர�       இ)  இைணயதள விள�பர�  

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

       அ)  வாெனாலி        ஆ)      திைர�பட�          இ) Qவெரா�G    ஈ) மி>விள�� விள�பர� 

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

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

 
॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த'  

  1)  ஒ�   -----------   ச,ைதயி:ைகயி', அத> வி@பைனைய ேம�ப:;�� ஒ� நடவG�ைகேய 

    விள�பர� ஆ��. 

  2)  விள�பர� எ>ற ெசா' இர�:  ----------- ெசா@களிலி�,� வ,த�. 

   3) ஒ� ப�ட;தி@� ----------- உ�வா�க; -�:� ஆ�சாரா நடவG�ைகேய விள�பர� 

    என�ப:�. 

  4)   --------------   ெபா��களி> வி��ப;ைத உ�டா��வ� விள�பர;தி> ேநா�கமா��. 

  5)  உ@ப;திN ெசலைவ ------------ ேபரளH உ@ப;தி வழிவைக ெசBகிற�.  இத>Iல� லாப� 

   அதிக"�கி>ற�. 

  6)  சமீபகால நவ Xன விள�பரEக� உய$,த ------------ சாதனமாக விளE�கிற�. 

  7)  விள�பர சாதன� எ>ப� விள�பரN ெசBதிைய Jக$ேவா���; ெத"வி��� ஒ� ------------ ஆ��. 

  8)   -------------- ெச'வா�� நிைற,த விள�பர சாதனமாக; திக]கிற�. 

  9)  ெசBதி;தா� விள�பர� கவ$NசியாகH�, ------------- இ�;த' ேவ�:�. 

 10)  ெசBதி;தா�களி' ---------------- விள�பரEக�தா> மிகH� பயO�ளைவயாக உ�ள�. 

 11)  தணி�ைகயாள$ அKவ'களி> ெதாழி'�ைற� பயO�காக வாணிக ம@C� ெதாழி'J�ப 

   --------------- ெவளியிட�ப:கி>றன. 

 12)  ேமK� ----------------,  �ழ,ைதகR�காகH� தனி இத]க� ெவளியிட�ப:கி>றன. 

 13 ) வாெனாலி விள�பர� கா@றாைலக� Iல� -------------- விள�பர;ைத எ:;�N ெச'K�. 

 14)  ெதாைல�கா�சி நவ Xன கால;திய  ----------- விள�பரN ெசBதி; ெதாட$� சாதனமா��. 

 15)  ெதாைல�கா�சி விள�பர� ----------------- , க�U���  ஒ�Eேக வி�,தளி�கிற�. 

 16)  விள�பரதார$க� ��கிய இடEகளி'  --------------- ஒ�G, கா�பவ$ கவன;ைத ஈ$;�      

       விள�பர;  தகவைல;  த�கிறா$க�. 

 17)  இ[வைகயான ஊ$,� ெச'K� விள�பரேம -------------- விள�பர� என அைழ�க�ப:கிற�. 

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

 19)  விள�பரEக� ந'ல --------------- ஈ�ட உதHகி>றன. 

 20)  தயா"�பாள$க�  தEக�  ெபா��கைள விள�பர�ப:;த  நட;��  வா;தக�  க�கா�சிைய,    
        --------------- என அைழ�க�ப:கிற�. 
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           பாட� – 10   வி@பா�ைம ம@C� Jக$ேவா"ய' 

I. ச"யான விைடைய; ேத$,ெத:;� எ<�க : 

   1.  Jக$ேவா"ய' எ>ற ெசா' எ,த ஆ�G' இ�,� வழ�க;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>னG  

   3.  Jக$ேவா$ பா�கா��; தி�;தN ச�ட� இய@ற�ப�ட ஆ�:---------- 
         அ. 1994           ஆ. 1990            இ.  1993                  ஈ. 1988 

   4.  ேதசிய� �<ம� - மாநில� �<ம� - மாவ�ட ம>ற� இவ@றி' உ�ள உC�பின$களி> 

    எ�ணி�ைக 

         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;ைத� ெகா�ட� 

    அ. இ,திய நிCமEக� ச�ட� 1956  ஆ. S�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>C வ�ட� வைர சிைற;     

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

   7.  அெம"�காவி> �>னா� ஜனாதிபதி தி�.ஜா> எ�. ெக>னG  S@றி>பG Jக$ேவா"> உ"ைமக�   

    எ>ப� 

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

                 ஈ. க�;��SC� உ"ைம       உ. ேமேல உ�ள நா>�� 

   8.  1986  Jக$ேவா$ பா�கா��N ச�ட�  அ�லா�க�ப�ட  நா� 

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

 

॥. ேகாG�ட இட;ைத நிர��த'  

1.  வி@பா�ைம எ>ப� திறைமைய அG�பைடயாக� ெகா�:  ----------- இ�,� -------------ஆக மா@Cவ� 

  2.      வி@பா�ைம எ>ப�  ---------- ,------------இ�வ��கிைடேய ெதாட$ைப உ�டா��வ�. 

  3.     எ,த ஒ� ெபா�R�  ------------- ெச>றைடவத@� �>ன$  வழிக�  கட�க ேவ�:�. 

  4.     ெபா��களி> வி@பைனN ச�ட� அ�லா�க�ப�ட ஆ�: ----------- 

  5.     ---------------- நா� ஒ[ெவா� ஆ�:� Jக$ேவா$ நாளாக ெகா�டாட�ப:கிற� 

  6.    ஓ[ெவா� நிமிட�� Jக$ேவா$ ------------ இ��க ேவ�:�. 

  7.    Jக$ேவா$ ேகா�� ந�ட� ேசைவயி' ------------------  ஏ@ப�டதனா' விைளP� ந�டமாக 

        இ�;த' ேவ�:�. 

  8.   ேதசிய �<ம� ஒ� தைலவைரP�  -------------- உC�பின$கைளP� ெகா�ட�. 

  9.   ெபா�வாக     --------- நா�களி' Jக$ேவா$ ம>றEகளி' வழ��க� தX$H  காண�ப:கி>றன.   

         ேசாதைன    ம@C� ெத"H ேபா>ற காரணEகளா' ------------ நா�களி' தX$H காண�ப:�. 
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