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                             �� மாதி� அைரயா��ேத�� --- 2017                 2 
                                    ேம�நிைல �தலா� ஆ� 
                                             வணிகவிய� 
  ேநர� : 2.30 மணி                                                                   மதி$ெப : 90 
                                            ப(தி ---- I 
  அைன�+ வினா,க-,(� விைடயளி,க��.                                     20 × � = 20 
  ச�யான விைடைய ேத�3ெத��+ எ5+க : 

  1. வ��தக நைட�ைற$ பணிக7 ெதாழி9சாைல ம9:� ------------- என இ<வைகயாக$  பி�,க$ப��. 

                       அ) வணிக�        ஆ) வியாபார�        இ) ெபா<ளாதார� 
   2.  ------------ ,( ேநர>� ெதாட�? அவசிய�. 
          அ) படமா9: �ைற    ஆ) வியாபார�     இ) ஏ9:மதி 

  3. இட�தைடைய$ ேபா,(வ+ ----------- 

            அ) வியாபார�      ஆ) ேபா,(வர�+     இ) படக, கா$? 

   4. கா$பீC>� த�+வ� -----------------  

   அ)  DC�ற�      ஆ)  பரEபர ஆ�வ�       இ)  ஈC�:தி 
   5. வணிக� எதேனா� ெதாட�?ைடய+ -----------  

   அ) ெபா<Cகளி� உ9ப�தி     ஆ) ெபா<Cகளி� ப�மா9ற�  இ) ேவைலவாI$ைப� ேதா9:வி$ப+ 
         6.  அJச� வழி வாணிக�தி� �த�ைம$ பணி -------------- 
             அ)  �கவ�$பC>ய� தயா��த�  ஆ) சர,(கைள கC�ம� ெசIத�   இ) பதி� பா�ச� ெசIத� 
   7. அைம, கால�திய வள�Kசி ---------------- ஆ(�. 
            அ)  ெகா7கலான,க�     ஆ)  அJச� வழி வணிக�       இ) விள�பர� 
   8. .  நMராவி எ�ஜிைன க�பி>�தவ�  ---------------- 

         அ )  ேஜ�EவாC            ஆ)  ேகாபா� ஆ�. பாC            இ)  ேமாகினி ேசைத         
9. .  படக கா$பக ப�திரOகளி� ெபய� ----------- 
         அ)   படக ெபா:$பாள� ரச+ீ         ஆ)  படககா$பாள� ப9: வி�$?           இ)  வழOக� ஆைண  

10. வOகிய� பண�தி� ஈ�ப�பவ�க7 மC�ம�லா+ பி�வ<பவ9றி� தைலவ�களாக��  உ7ளன�. 

  அ.)  ெபா<ளாதார ��ேன9ற�      ஆ)   வியாபார ��ேன9ற�      இ)    ெதாழி� ��ேன9ற�  

        11.  இய9ைகயி� ப�Q ----------- 
            அ) நM�                  ஆ)  பண�            இ) வணிக� 
   12. --------------- ஆ� கா$பீ� சCட� இ3தியாவி� அ�லா,க$பCட+. 

        அ. 1940                               ஆ. 1928                               இ. 1938                 

13. ம<�+வ, கா$பீ� திCட� A -  �ப>, அதிகபCச  பய�  எSவள�? 

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

14. வCடார கிராமிய வOகியி� �த�ைம ேநா,க� ----------------- 
          அ) கிராம?ற ெபா<ளாதார�ைத ேம�ப��த�   ஆ) கட� வழO(த�   
           இ)   விவசாய உ9ப�தி,( உதவி$ ?�த�.        
15.   இ3தியாவி� �த� இரயி�ேவ  ெதாட�?  ------------  நகரOக-,கிைடேய   ஏ9ப��த$பCட+. 

           அ)    ��ைப – ெச�ைன        ஆ)   ெச�ைன – ெகா�க�தா          இ)      ��ைப – ேதனா  
16.  வOகிய� பண�தி� ஈ�ப�பவ�க7 மC�ம�லா+ ------------------  ��ேன9ற�தி9( தைலவ�களாக��  உ7ளன�. 

       அ. ெபா<ளாதார�              ஆ. வியாபார�                இ. ெதாழி�   

       17. கா$பீC>� ஒ< சில�� நCட� பலரா� ------------------- ெகா7ள$ப�கி�ற+. 
               அ) பகி�3+             ஆ) எ��+              இ )  அ ம9:� ஆ 
   18. ---------------  ேபா,(வர�+ ,  >ரா� ேபா,(வர�+ மைறவத9( காரணமாக இ<3த+. 
           அ)  ேமாCடா�              ஆ)  க$ப�    இ)  இரயி� 

19. -------------------   ஆ� ஆ>�, ரா,ேட� ��ேனா>க7 ேந�ைமK சOக� எ�ற அைம$ைப   ெநசவாளிக7   

               உ<வா,கின�.   
           அ)  1844              ஆ)  1944            இ) 1950 

20. +ைறவா�$ படகKசாைலைய� ெதாடOகி �தV� ெசIய அதிக --------------- ேதைவ$ப�கிற+. 

                அ) விள�பர�        ஆ)  �த�         இ) ெபா<Cக7 
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ப(தி --- II 

     எைவேயW� 7 வினா,க-,( விைடயளி,க��.அவ9றி� வினா எ 21- ,( கCடாய�      

     விைடயளி,க��.                                                      7	×	2 = 14 
  21.  வியாபார� எ�தைன வைககளாக$ பி�,க$ப��? அைவ யாைவ? 
  22.  ெதாழி9சாைலயி� வைகக7 யாைவ? 
  23.  ஈ – வணிக� எ�றா� எ�ன? 
  24.  இைடநிைலய� எ�பவ� யா�? 
  25.  சி�லைற வியாபா� விள,(க 
  26.  மதி$? ெசZ�த�த,க அJச� ( V.P.P. )  எ�றா� எ�ன ? 
  27.  மி�னW – வாணிக� எ�றா� எ�ன ? 
  28.  ேபா,(வர�தி� �,கிய�+வ� யா+ ? ( ஏேதW� இர�) 
  29.  இ3திய ைமய வOகியி� கட� கC�$பாC� �ைறக7 யாைவ? 
  30.  ம<+வ, கா$பீ� எ�றா� எ�ன? 

ப(தி --- III 

   எைவேயW� 7 வினா,க-,( விைடயளி,க��.அவ9றி� வினா எ 31- ,( கCடாய�      

   விைடயளி,க��.                                                                             7	×	3 = 21 

  31. எதி� இ:தி தவைணைய ெசZ�+� வைர ெபா<ளி� உ�ைம வி9பைனயாள�டேம இ<,(�?    
      ெபா<ைள வாOகியவ�, அைத வாடைக,ேகா அ�ல+ வி9கேவா அ�ல+ அட( ைவ,கேவா   
      �>]மா?  அதி� வாரா, கட� ஏ9பட வாI$? உ7ளதா?  
  32.  வணிக �கவ�களி� வைககளி� ஏேதW� ^�றிைன (றி$பி�க. 
  33.  நில$ேபா,(வர�தி� வைககளி� ஏேதW� ^�றிைன (றி$பி�க. 
  34.  ஆ]7 கா$பீC� திCட ஆவண�தி� வைககளி� ^�றிைன (றி$பி�க. 
  35.  வணிக வOகியி� ஏேதW� ^�: �த�ைம$ பணிகைள எ5+க. 
  36.  ச�யான வழOக� வழி�ைறகைள ேத�3ெத�$பதி� பி�ப9ற$பட ேவ>ய காரணிகளி� 
      ^�றிைன (றி$பி�க. 
  37.  தM க$பீ� எ�றா� எ�ன ? 
  38.  நாC�$?ற வOகிய� எ�பவ� யா� ? 
  39.  கா3த ைம எ5�+ உண�வி காேசாைல எ�றா� எ�ன ?  
  40.  அJச� வழி வாணிக� எ�றா� எ�ன ? 

  ப(தி --- IV  

   அைன�+ வினா,க-,(� விைடயளி,க��.                                                   7	×	5 = 35 
  41.  வணிக�தி� உCபி��க7 யாைவ      ( அ�ல+ )    காேசாைலயி� த�ைமக7 யாைவ. 

 

42. கா$பீ�, கா$பிC�:தி ேவ:ப��+க   ( அ�ல+ )  இற,(மதி வணிக �ைறகைள விவ� 

 

43. ைமய வOகியி� பணிகைள விள,(க. ( அ�ல+ )   ப�னாC� நி:ம�தி� ந�ைமக7 யாைவ? 
 

44. ெபா+K சர,ேக9றி ம9:� தனிK சரேக9றி இவ9றிZ7ள ேவ:பா�கைள, D:க.   ( அ�ல+ )  
 

+ைறவா�$ படக சாைலக-,(� மடO( கைடக-,(� உ7ள ேவ:பா�க7 யாைவ ? ( ஏேதW� ஐ3+)   
                                 

45.  படகசாைலகளி� வைககளி� ஐ3திைன (றி$பி�க ?    ( அ�ல+ )  

 

  வா�வழி$ ேபா,(வர�+ எ�றா� எ�ன? அத� ந�ைமகளி� நா�கிைன D:க. 
 

46. `க�ேவா� DC�ற�$ படகKசாைலயி� சிற$? D:க7  யாைவ ?   ( அ�ல+ ) 

   தானியOகி பண� வழO(� இய3திர�, வா>,ைகயாள�க-,( அளி,க,D>ய ந�ைமக7 யாைவ? 

  
47.  கா$பீC>� ேகாCபா�க7 யாைவ? ( அ�ல+ )  இைடயீCடாள<,(�, தரக�க-,(� உ7ள ேவ:பாC>ைன,    

 (றி$பி�க. ( ஏேதW� ஐ3+)   
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