
 
                              B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE,GHSS,PARANTHUR, KANCHIPURAM DT 

 

                        �� மாதி� அைரயா��ேத�� --- 2017                               1 
                                ே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. ----------------  கடறிவத7( ��8, ஒ; ெபா;< ெகா��+ ம7ெறா; ெபா;ைள ெப=� வணிக �ைறேய 
படமா7= வணிக� ஆ(�.  

      அ)  வியாபார�        ஆ)  தரக�            இ) பண�  

2. +ைறவா�$ படக@சாைலயான+ ெபா+வாக நக�� -------------- ப(தியி� தா� அைம3தி;,(�. 
      அ) ெதாட,க$         ஆ) ைமய$           இ)  கடசி 

3. வAகிய� --------- ஐ உ7ப�தி ெசDபவ� என�� Eறலா�.  

      அ)  கட�           ஆ) ைவ$8          இ) பண� 

4. ”பட�” என (றி$பிட$ப�வ+ ----------- 
      அ) ெபா;<        ஆ) இட�         இ) படகசாைல 

5. கால�தைடைய$ ேபா,(வ+ ----------- 
      அ) வியாபார�      ஆ) ேபா,(வர�+     இ) படக, கா$8 

6.  ெமா�த வியாபா�க<  ெபா;Fகைள   ----------- அளவி� ைவ�தி;$ப�.  

      அ) ெப�ய            ஆ) சிறிய           இ) ந��தர 

7.  உ7ப�தியா(� இட�திலி;3+, Gக�ேவா� வைர ெபா;Fகைள ெகா� ெச�H� �ைற,( ------------      

       அ) கால$ பய�பா�       ஆ) இட$பய�பா�        இ) வIவ$ பய�பா� 

8. வாA(பவ�கைளJ�, வி7பவ�கைளJ� ெதாட�8ப��+� பணியி� ஈ�ப�பவ� ------------------  

       அ) கழி� �கவ�         ஆ) தரக�            இ) இைடநிைலய� 

9. (ைறபா�<ள, இயலாதவ�க< ம7=� வய+ �தி��<ள நப�க-,( ------------ வணிக� உத�கிற+. 
        அ)  மி�னM             ஆ)  ெதாைல� ெதாட�8 வழி            இ) தவைண �ைற 

10. கா$பீFI� த�+வ� -----------------  

        அ)  EF�ற�        ஆ)  பரOபர ஆ�வ�       இ)  ஈF�=தி 
11. ”மனித வாPவி� இற$8 எ�ப+ உ=தி, எ$ெபா5+  நிக5� எ�ப+ உ=திய7ற+” எ�ற E7= --------------� 

இட� ெப=கிற+. 
         அ) கா$பீ�           ஆ) கா$பீF�=தி         இ) ம;�+வ, கா$பீ� 

12. ைவ$8க< --------------- வைக$ப��.  

        அ) இர�           ஆ) நா�(            இ) ஆ= 

13. ந� நாFI�, வAகிய�களி� வAகி என அைழ,க$ப�வ+ --------------  

        அ) வணிக வAகி        ஆ) ைமய வAகி            இ) EF�ற� வAகி 
14. படக கா$பக ப�திரAகளி� ெபய� -----------------  

        அ) படக ெபா=$பாள� ரச+ீ      ஆ) படக கா$பாள� ப7= வி�$8     இ) வழAக< ஆைண 

15. --------------- இரச+ீ R�= அச� பIகளி� தயா�,க$ப�கி�ற+.  

        அ) க$ப�             ஆ) படக கா$பாள�          இ) வா�வழி அS$பீF� 

16. இற,(மதி வணிக நட�ைற --------------- லி;3+ ஆர�பமாகிற+.  

       அ) வியாபார விசாரைண         ஆ) விைல$8<ளி ெப=த�       இ) கட� கIத� ஏ7பா� ெசDத� 

17. ெவளி நா�களி;3+ ெபா;Fகைள வாA(வத7( -------- எ�= ெபய�.  

        அ) இற,(மதி           ஆ) ஏ7=மதி           இ) ம= ஏ7=மதி 
18. வணிக� எதேனா� ெதாட�8ைடய+ -----------  

     அ) ெபா;Fகளி� உ7ப�தி     ஆ) ெபா;Fகளி� ப�மா7ற�  இ) ேவைலவாD$ைப� ேதா7=வி$ப+ 

19. ------------- ஆ� (ழ3ைதக< பண� தி;�ப� திFடாவண� அறி�க$ப��த$பFட+.  

       அ) 1985          ஆ) 1995          இ) 1989 

20. கா$பீ� எ�ப+ கா$பீF� ெப=ந� ம7=� ----------- இைடேய ஏ7ப�� ஒ$ப3தமா(�. 
        அ) கா$பீF�=தி ெப=ந�         ஆ) கா$பீF� த;ந�         இ) இட�பாFடாள� 
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                              B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE,GHSS,PARANTHUR, KANCHIPURAM DT 

 

 

                         ப(தி --- II 

எைவேயS� 7 வினா,க-,( விைடயளி,க��.அவ7றி� வினா எ 21- ,( கFடாய�            

விைடயளி,க��.                                                       7	×	2 = 14 
21. ஓ� இ;Fடைறயி�, ெம5( வ��தியி� ஒளி பர�வ+ ேபால,  அ3த3த$ ப(திகளி� தன+ ேசைவைய 

ஆ7=வ+ எ+? அத� பய�களி� ஒ�ைற (றி$பி�க. 
22. வணிக� – வைரய=. 
23. க$ப� இரசி+ எ�றா� எ�ன? 

24. பி� எ5+த� எ�றா� எ�ன? 

25. தரக� எ�பவ� யா�? 

26. தனி@சர,ேக7றி --- வைரவில,கண� த;க. 
27. ம;�+வ, கா$பீ� எ�றா� எ�ன? 

28. வியாபர� +ைண$ பணிகைள$ பFIயலி�க. 
29. உ<நாF� வியாபார� எ�றா� எ�ன ? 
30. கா$பீ� எ�பத� ெபா;< யா+ ? 

ப(தி --- III 

   எைவேயS� 7 வினா,க-,( விைடயளி,க��.அவ7றி� வினா எ 31- ,( கFடாய�      

   விைடயளி,க��.                                                                          7	×	3 = 21 

31. ெபா;Fகைள வாA(வ+�, வி7ப+� அ[ச� Rலமாகேவ நைடெப=வைத எ�னெவ�= அைழ,க$ 
ப�கி�ற+? அத� சிற$8 யா+? 

32. தமிழக படக கா$பகAகைள$ ப7றி சி=(றி$8 வைரக. 
33. நாF�$8ற வAகிய� எ�பவ� யா� ? 
34. காேசாைல – இல,கண� த;க. 
35. த\ க$பீ� எ�றா� எ�ன ? 
36. உ<நாF� வணிக�தி7(�, அய� நாF� வணிக�தி7(� உ<ள ேவ=பா�களி� R�றிைன எ5+க. 
37. படக கா$8 எ�றா� எ�ன ? 
38. மடA( கைட எ�றா� எ�ன ? 
39. கா$பீ� ம7=� கா$பீF�=தி ேவ=பா�களி� R�றிைன எ5+க. 
40. ப�னாF� நி=மAகளி� ந�ைமகளி� R�றிைன (றி$பி�க. 

ப(தி --- IV 

   அைன�+ வினா,க-,(� விைடயளி,க��.                                                 7	×	5 = 35 
41. வணிக�தி� உFபி��க< யாைவ   ( அ�ல+ )   ப�ேவ= வைகயான பி� எ5+தைல விள,(க. 

 

42. கா$பீFI� த�+வAக< யாைவ ?   ( அ�ல+ ) ெமா�த வியாபா�,(� சி�லைற வியாபா�,(� இைடேய 
உ<ள ேவ=பா�க< யாைவ ? (ஏேதS� ஐ3+) 
 

 

43. ைமய வAகியி� பணிகைள விள,(க. ( அ�ல+ ) கா$பீFIைன தனியா� மயமா,(தலினா� ஏ7ப�� 
ந�ைமகளி� ஐ3திைன (றி$பி�க. 
 

44. +ைறவா�$ படக சாைலக-,(� மடA( கைடக-,(� உ<ள ேவ=பா�க< யாைவ ?                                 
( அ�ல+ ) இற,(மதி வணிக �ைறகைள விவ�. 
 

45. ேசைவயி� அI$பைடயி� படகசாைலகளி� வைகக< யாைவ?   ( அ�ல+ )   ந\�வழி$ ேபா,(வர�+ 
எ�றா� எ�ன? அத� வைககைள, E=க. 
 

 

46. Gக�ேவா� EF�ற�$ படக@சாைலயி� ந�ைமக< யாைவ ?  
    ( அ�ல+ ) வணிக�தி� தைடக< யாைவ? அைவ எ_வா= ந\,க$ப�கி�றன? 
  

47. உலக வ��தக அைம$8 எ�றா� எ�ன? அத� பணிகைள விள,கி�க.   ( அ�ல+ )  சி�லைற 
வியாபா�களி� நைட�ைறகைள விள,(க 
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