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காலா���ேத	
 மாதி�வினா�தா� --- 3  ( 2018 ) 
( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 

                                    ேம0நிைல 3தலா4 ஆ�� 
                                             வணிகவிய0 

ேநர4 : 2.30 மணி                                                               மதி;ெப� : 90 
                                            ப?தி ---- I 
  அைன�B வினாCகDC?4 விைடயளிCக
4.                                  20 × � = 20 
1. ெபாIJக� விKபைன ெசMN4 இட�திK? ________ எQR ெபய	.  

           அ. அSகாT          ஆ. நாளSகாT                    இ. அ0லSகாT 

2. அட	Uத வன;ப?திகளி0 பாைதைய உIவாCகி வியாபார4 ெசMயவழி வ?�தவ	 ----------- 
         அ.  ஜானக	          ஆ. அலா
திQ கி0ஜி       இ. பா0பQ 

3. பிQ வIவனவKறி0 எைவ உ�ைம மாKற4 ெசMய 3TN4? 

             அ. ெதாழி0        ஆ. சிற;[� ெதாழி0      இ. ேவைலவாM;[ 

4. தனியா� வணிக�திQ மிக;ெப�ய ?ைறபா� ---------- 

        அ. வைரயR ெபாR;[     ஆ. வைரயறா; ெபாR;[     இ. விைரவான 3T
 

5. இUB ^J�C ?�4ப� ெதாழிலி0 உR;பின	கைள எ_வாR அைழCக; ப�கிறB?  

            அ. க	�தா      ஆ. ^J� வா�`தார	     இ. ^Jடாளிக� 

6. நிRமb சJட�திQ அJவைண – அ (Table-A) எQபB --------  

            அ. நிகழbசிC ?றி;ேபJTQ மாதி�    ஆ. இI;[ நிைலC ?றி;பிQ மாதி�; பTவ4  

             இ. நிRமb  ெசய0 3ைற விதிகளிQ மாதி� 

7. ^J�பS? நிRம�ைத ெதாடSக அதிக 3தh�4, அதிகமான ----------- ேதைவ;ப�கிQறB. 

             அ. உைழ;[          ஆ. ேவைல;பா�         இ. ேநர4 

8. ^J�ற
 ேதா0வி அைடவதKகான காரண4 -------- 

             அ. வர4பKற  உR;பின	    ஆ. ெராCக வியாபார4   இ. தவறான நி	வாக4 

9. பQனாJ� நிRமSக�  பிQவIவனவKறி0 யாரா0 கJ�;ப��த;ப�கிQறன. 

                 அ. நாடாDமQற4   ஆ. அதQ Bைண நிRவனSக�  இ. தைலைமயக4 

10. அர` நிRம�திQ பS? 3தh� ________ C?C ?ைறயாம0 அர` ெபKறிICக ேவ��4.  

            அ. 75%         ஆ. 60%         இ. 51% 

11. lபாM ேநாJ�கைள ெவளியி�வதK? அதிகார4 ெபKற வSகி ------------ 

             அ.  ம�திய வSகி     ஆ. வணிக வSகி     இ. ^ட�ற
 வSகிக� 

12. பரவலாCக;பJட வSகி ேசைவகளி0 ேசராதைவ எைவ?                 

            அ. பரmபர நிதி       ஆ. பாBகா;[ ெபJடகSக�    இ.வ nJ�வசதி கடQ 

13. எUத வைகயான கணC?, ?றி;பிJடேநர�தி0 ?றி;பிJட சில ெதாைகையb ெசo�த 
ேவ�TயB கJடாய4?  

             அ. ேசமி;[ ைவ;[    ஆ.  ெதாட	 ைவ;ப    இ. நிைலயானைவ;[  

14. எUத ஆ�TQ உண
b சJட�திQ கீq, இUதிய உண
C கழக4 அைமCக;பJடB? 

              அ. 1964     ஆ. 1864     இ. 2012 
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15. எலி, rbசிக�, ஆகியவKறிK? எதிராக பாBகா;[ நடவTCைகக� ேமKெகா�ள;ப�4 
ப�டககா;பக4 ----------- 

             அ. ெபாB ப�டககா;பக4 ஆ. சிற;[ ெபாI� ப�டககா;பக4  இ. ?ளி	பதன ப�டக  
                 கா;பக4  

16. எUத வைகயான நடவTCைககைள ஒI நிRவன4 [ற ஒ;பைட;[ ெசMகிQறன? 

             அ. இைண    ஆ. ைமய   இ. வாணிக 

17. பிQவIவனவKR� எB கட0 சா	 கா;பீ� வைகயிைன சா	UதB?  

             அ. பண4 திI;ப� திJடாவண4  ஆ. மI�Bவ கா;[�ைம இ. க;ப0 சா	 கா;பீ� 

18. வாQவழி அu;பீJ� இரசBீ எ�தைன அச0 பாகSகளி0 தயா�Cக;ப�கிறB ? 

             அ. ஒQR      ஆ. இர��             இ. vQR 

19. மI�Bவ கIவிக� தயா�;[, க0விb ேசைவ, தகவ0 ெதாட	[� ெதாழி0 ேபாQறைவ ----------  

             அ. வIமான ெதாழி0க�     ஆ. ேசைவ� ெதாழி0க�    இ. உKப�தி ெதாழி0க� 

20. தனியா� வணிக	  -----------  விதி3ைறகளிQ ?RCகீ� இQறிb ெசய0ப�கிறா	. 

     அ. ^Jடா�ைம         ஆ. தனியா	        இ.  அர` 

ப?தி --- II 

எைவேயu4 7 வினாCகDC? விைடயளிCக
4.அவKறி0 வினா எ� 21- C? கJடாய4            

விைடயளிCக
4.                                                     7	×	2 = 14 
21. ”வSகிகளிQ உதவியிQறி எUத ெதாழிலைம;[கD4 இயSக 3TயாB” எQற ^KR 

உ�ைமயா? விளCக4 தIக.  

22. ?ைறUதபJச4 2 பS?தார	க� மKR4 2 இயC?ந	கைளC ெகா�� ெசய0ப�4 நிRம4 
எB? அUநிRம�ைத எ�தைன 3ைறகளி0 அைமCகலா4? அைவ யாைவ? 

23. பிQவIவனவKR� எைவ தனியா� வணிக�திK? ெபாIUB4?  ஏQ?  

    அ.. மIUBCகைட     ஆ. இைணயதள அைம;[  இ. சJடநிRம4  

24. பJடய (அ) சாசன  நிRம4 எQறா0 எQன? 

25. ஒI பS? – ஒI வாC?  3ைற ^J�;பS? நிRம�திK? எUதளவிK? பாதி;ைப 
உ�டாC?கிறB? 

26. ெபாB 3�திைரேய நிRம�திQ அSகீக�Cக;பJட அoவலகC ைகெயy�தா?4. ஏQ? 

27. இராCேட0 3QேனாTக� எQபவ	 யா	? 

28. பQனாJ� நிRவன4 - இலCகண4 வைரக. 

29. இUதிய �ச	_ வSகியிQ ெசய0பா�கைள,எ�தைன தைல;[களி0 ெதா?Cகலா4? அைவ 
யாைவ?  

30. காேசாைல - வைரவிலCகண4 தIக  
 

ப?தி --- III 

   எைவேயu4 7 வினாCகDC? விைடயளிCக
4.அவKறி0 வினா எ� 32- C? கJடாய4      

   விைடயளிCக
4.                                                                      7	×	3 = 21 

31. ெபய	bசியிய0 ேதைவ யாB? 

32. நn�ட zர�திK? ேம0 கனரக சரC?கைள `மUB ெச0வதK? மலிவான மKR4 

விைரவான ேபாC?வர�B எB? அதைன விவ�? 

33. வSகி ேம0வைர; பKR – ?றி;[ வைரக. 
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34. அர` வSகிக� அ0லB ெபாB�Bைற வணிக வSகிக� எQறா0 எQன? 

35. ம�திய வSகி  பKறி ”  Tகா ” அவ	களிQ ^KR யாB? 

36. ^Jடா�ைம ஒ;பாவண�தி0 உ�ள உ�ளடCக4  யாB? ( ஏேதu4 ஆR ) 
37. இUB  ^J�C ?�4ப�தி0 க	�தாவிQ ெபாR;ைப விவ� 

38. இUB ^J�C ?�4ப�தி0, உR;பின	க� அைனவ�Q விI;ப�திQ ேப�0 வியாபார�ைத 
கைலCக 3TNமா? விளCக4 தIக. 

39. வட இUதிய ெமள�ய	 கால; ெபாIளாதார நிைலைய எதQ vல4 நா4 
அறிUBெகா�கிேறா4? 

40. ^J�ற
b சSக�திQ நிதிைய தவறாக பயQப��த 3TNமா? ஆ4 எனி0, அதKகான 

காரணSகைள ^Rக. 

ப?தி --- IV 

அைன�B வினாCகDC?4 விைடயளிCக
4.                                7	×	5 = 35 

41. ப�டமாKR வணிக�திQ தைடக� யாைவ?  

( அ0லB) 
வணிக�திQ சிற;பிய0[களி0 எேதu4 ஐUதிைன விவ�? 

 

42. பிQவI4 வSகிகைள; பKறி சிR விளCக4 தUB, உதாரண4 தIக.  அ) வணிக வSகிக�  

ஆ) ெவளிநாJ� வSகிக�   இ) ^J�ற
 வSகிக� ஈ) வள	bசி வSகிக�  

 உ) சிற;[ வSகிக� 
( அ0லB) 

வணிக வSகிகளிQ ப0ேவR வைகயான இர�டா4 நிைல ெசய0பா�கைள விளC?க. 

 
43. ப�டக இரசதீிலிIUB  ப�டக சாQறாைன ேவRப��Bக. 

( அ0லB ) 
ேபாC?வர�B – வைரவிலCகண4 தIக. ேமo4 அதி0 பயQப��த;ப�4 ஆவணSகைள 
விவ�?  

44. ெதாழி0 ெசய03ைற [ற� திறனnJட0, அறி
சா	 ெசய03ைற [ற� திறனnJட0 
ஆகியவKறிK? இைடேயயான ேவRபாJைட விளC?க.   

(அ0லB ) 

1 இB , நிRம4 3ைறயாக அைமCக;பJடைதb  சாQR பகI4 ஓ	 ஆவணமா?4. 

2 இUத ஆவண�தி0, இட4,  ேநாCகSக�, ெபாR;[ மKR4 3தh� ெதாட	பான 
உJபி�
க� இIC?4. 

3 இUத ஆவண�தி0 ?றி;பிட;படாத எb ெசயலிo4  நிRம4  ஈ�பJடா0, அbெசய0 

வர4[  மீறியb ெசய0  எனஅைழCக;ப�கிறB. 

           அ)  அUத ஆவண�திQ ெபயைரC ?றி;பி�க 

           ஆ) அதி0 அடSகிN�ள ெபாIளடCகSக� நாQகிைன விவ�. 

 

45. ெதாழிoC?  வழSகிய  கடQ மKR4  3Qபண4  மீB எ�தைன சதவிகித4 வJTெபற ஒI 

^JடாளிC? உ�ைம உ��? ேவR எUத வைகயான உ�ைமகைளெய0லா4 ஒI ^Jடாளி 

ெபKறிICகிறா	?  

(அ0லB) 

1 இதQ  ேசைவகைள  பாலின4, சvக4,  இன, அரசிய0 அ0லB  மத பா?பா�  இ0லாம0 

அைனவI4  ெபKR  பயQ  அைடயலா4. 
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2 இB, உR;பின	களா0, உR;பின	கDCகாக  தாSகளாகேவ, இைணUB  நட�த;ப�4 

வணிக  அைம;பா?4. 

அ)  ேமKக�ட வ�க� உSகDC? எ�தைகய அைம;பிைன ஞாபக;ப��BகிQறன? 

        ஆ)  அதQ ெகா�ைககளி0 நாQகிைன விவ�. 

46. தனி உ�ைமயியலிQ ?ணாதிசயSகைளC கணCகி�க.  

( அ0லB ) 

பிQவI4 வாCகியSக� எUத வைகயான கா;பீJ� திJடாவண�ைத ?றி;பி�கிQறன 

எQபைதC ?றி;பிJ�, அவKைற;பKறி ஒI சிR விளCக4 தIக. 

i) இ_வைக�திJடாவண�தி0, 3தி	
�ெதாைக கா;பீ� ெபRந	 மரணமைடUத பிற? 

வழSக;ப�4. 

ii) இ�திJடாவண�தி0 கா;பீ� ெபRந	, ஒI ?R;பிJட கால4  3TN4 வைர அ0லB 

அவரB மரண4 வைர இதி0 எB 3தலி0 வIகிறேதா,அBவைர 3ைனம�ெதாைக 
ெசo�தேவ��4  

iii) இர�� அ0லB அதK? ேமKபJட நப	களிQ ஆNDC? ^Jடாக, ஆN� 

கா;பீ� ெசMவB. 
iv)  ?ழUைதகளிQ க0வி, திIமண4 ேபாQற ெசல
கைள ஈ�கJ�வதKகாக 

இ�திJடாவண4 எ�Cக;ப�கிறB. 

v) இ� திJடாவண4, மகளி	C? வழSக;ப�கிறB. விப�திQ காரணமாக மகளி	C? 
ஏKப�4 இற;[, அ0லB ெசயலிழ;பினா0 ஏKப�4 இழ;[Cகாக அவா்களிQ ?�4ப 
உR;பின	கDC? ஈJTRதி வழSக;ப�4. 

 
47. ஒI ெபாB வைரயைற நிRம4 தாQ ெவளியி�4 பS?கைளN4 கடனnJ� ப�திரSகைளN4 

வாS?மாR ெபாB மCகDC? அைழ;[ வி�C?4 ஆவண�திQ ெபய	 எQன? அதQ 

உ�ளடCகSகளி0 ஏேதu4 எJTைனC ?றி;பி�க. 

( அ0லB ) 

 

வளSகைள இயUதிர4 மKR4 ெதாழி0 �Jப� திறைமNடQ உபேயாகிCகவ0ல ெபாIளாக 
மாKறC ^Tயேத உKப�தி� ெதாழி0 எQகிேறா4. 

i) உKப�தி� ெதாழி0கைள ெசய0பா�க� மKR4 அள
க� அT;பைடயி0 எ�தைன  
வைகயாக; பி�Cகலா4? அைவ யாைவ? 

ii) இயKைகேயா� ெதாட	[ைடயைவ 3தQைம உKப�தி� ெதாழி0களிQ வைககளC 
?றி;பிJ�, அவKைற எ��BகாJ�கDடQ விளCகமாக விவ�. 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 




