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காலா� ! ேத$% மாதி( வினா!தா, - 1   ( 2018 ) 
( Based on New Official Model Question Paper Pattern ) 

12 – ஆE வFGH 
                                             வணிகவியK 

ேநரE : 2.30 மணி                                                               மதிGெப� : 90 
                                            பFதி ---- I 

 அைன!S வினாTகUTFE விைடயளிTக%E.                                      20 × � = 20 
1. Z[ Gப\F நி]ம!தி^ ேமலா�ைம ஒGபைடTகGப[`aGபS 

அ. நி]மG பதிவாள(டE      ஆ. இயTFனரைவயிடE      இ. ப\Fதார$களிடE  
 ஈ. கட^ ப!திரதார$களிடE 

2. பிவaவனவdறிK எைவ அைமGபி^ ேகா[பா களிK இடE ெபறாதைவ? 
          அ. ஒa hைன இயTகE  ஆ) Z[டா�ைம இ) க[ Gபா[  வ ijெசKைல   
          ஈ. தரவ(ைசT ேகா[பா     

3. எைவ ச(யாக ெபாalதவிKைல? 
          அ. எKலாE அவேர, அவேர எKலாhE  -  தனியா, வணிகE 
          ஆ. Z[டாளிகளி^ அைமGH             -    நி]வனE 
          இ. இlS Z[  F Eப உ]Gபின$க,  -   க$!தா 
          ஈ.  ஒa நப$ ஒa வாTF                 -  Z[ ற% 

4. ெபாa!Sக 

            1. ேவைலGபகி$%           -- a.  க[டைள  இைணGH 

            2.  ஒGபைட%                -- b.  SைறGப !SதK 

            3. தரவ(ைசT ேகா[பா     -- c. ஒaமி!த உ!தர% 

            4. க[டைளெயாaைம        -- d. ஒGபைட!தK 

   1        2     3    4 
        அ.      a       b      c     d         
           ஆ.     b       d      a     c  
           இ.      c       d      a     b 
           ஈ.      d       a       b    c 

5. தவறான Zd] எS? 
        தனியா, வணிகE ------- 
        அ. Fைறlத hதK ேதைவGப E ெதாழிK. 
         ஆ. விைரவான h`% எ TகGப E ெதாழிK. 
         இ. இlதியாவிK ம[ ேம காணGப E ெதாழிK. 
         ஈ.  பல$  கட^  தர  h^வaவ$. 

6. ம^ன$களாக மதிTகGப பவ$க, யா$? 
         அ. வா`Tைகயாள$க,   ஆ, qக$ேவா$க,    இ. வியாபா(க,  ஈ. பணியாள$க, 
 
7. தனியா, வணிகE Sவ\க --------- 

        அ. FைறlதS இa நப$க, ேதைவ   ஆ. FைறlதS ஏs நப$க, ேதைவ 
        இ. ஒa நப$ ம[ E ேதைவ            ஈ. இவdறிK ஏSE இKைல 

8. பி^ வaவனவdறிK எைவ ச(யானைவ ? 
        அ. Z[டா�ைம பதி%                  -   க[டாயE 
        ஆ. Z[டா�ைம ஏdப வS            -  ச[ட!தி^ ப`  
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        இ. Z[டா�ைம உ�டாTகGப வS  -  அரசி^ வழிTகா[டK 
         ஈ. தdகாலிகமான Z[டா�ைம       -  இைணவிைன 
 
9. Z[டா�ைமயிK ேதா^]E உற% hைற -------- 

        அ. hதKவ$ மd]E hகவ$      ஆ. உ(ைமய$ மd]E ேவைலயாள$  
        இ. எஜமான$ மd]E பணியாள$  ஈ. ெதாழிலாளி மd]E  hதலாளி 

10. Z[டா�ைமயி^ அ`GபைடT Z] --------- 
        அ. uரண நKல நEபிTைக           ஆ. hதv[`dகான ெதாைக இa!தK  
        இ. Z` ெதாழிK ெசwய விaGபE    ஈ. ேமdZறிய அைன!SE 

11. தகவலறிTைகயிK FறிGபிடGப[`aTFE Fைறlதள% ப\ெக GைபT கீyTக�ட 
நா[கUTF, ஒa ெபாS நி]மE ெபற ேவ� E. 

        அ. 90 நா[க,     ஆ. 120 நா[க,      இ. 130 நா[க,    ஈ. 60 நா[க, 

12. h^z(ைமG ப\F h^z(ைம ெபdறிaGபS ----------- 
        அ. ப\காதாயE ெப]வதிK ம[ E 
        ஆ. நி]மE கைலGபிdF,ளாகி hதK ெதாைகைய! திaGபி! தaEெபாsS ம[ E 
        இ. வாTF(ைமையj ெச{!SவதிK 
         ஈ.  ப\காதாயE ெப]வதி{E நி]மE கைலGபி^ேபாS ப\F hதைல! திaEபG  
            ெப]வதி{E. 

13. ெபா]GH]தியாK வைரய]TகGப[ட நி]மE ஒ^றி^ உ]Gபினaடய ெபா]GH ---------- 

        அ. வைரய]TகGபடாதS   ஆ. வைரய]TகGப[டS    இ. க[டாயமாTகGப[டS  
 
14. ஒa ெபாS வைரய] நி]ம!திK Fைறlதள% இaTகேவ�`ய உ]Gபின$களி^ 

எ�ணிTைக     
    ---------------   அ. இர�         ஆ. ஐlS          இ. ஏs        ஈ. ஒ^பS 

15. கீyTக�ட }yநிைலகU, எGெபாsS கடனi[ G ப!திரதார$க, வ[` ெப]E உ(ைம 
ெபd],ளன$? 

        அ. நி]மE இலாபE ஈ[ EெபாsS ம[ E    ஆ. ப\Fந$க, ப\காதாயE ெப]EெபாsS 
        இ. ந[டE ஏdப E ஆ�  உ[பட எlத ஆ�`{E  

16. நி]ம\க, ச[ட!திK ெகா TகGப[ ,ள அ[டவைண- A  (TABLE – A ) எ^பS ------------- 
        அ. நிகyjசிT FறிGேப[`^ மாதி(       ஆ. இaGH நிைலT FறிGபி^ மாதி(G ப`வE 
        இ. நி]மj ெசயK hைற விதிகளி^ மாதி(  ஈ. நி]ம அைமGH hைறேய[`^ மாதி( 

17. இa ெபாS ஆ� T Z[ட\க[F உ,ள இைடெவளி ------------- 
        அ. 15 மாத\க[FேமK ெசKலTZடாS.     ஆ. 12 மாத\க[FேமK ெசKலTZடாS. 

        இ. 18 மாத\க[FேமK ெசKலTZடாS       ஈ. 20 மாத\க[FேமK ெசKலTZடாS. 

18. நி]மj ெசயல$ ஒaவ$ --------------- 
        அ. அரசாK     ஆ. இlதிய நி]மj ெசயல$க, அைமGபாK      இ. இயTFந$ அைவயாK  
        ஈ. ஆ� G ெபாST Z[ட!திK ப\Fந$களாK நியமிTகG ெப]கிறா$.  

19. ஆ� G ெபாSTZ[ட!திK கீyTக�டவd], எlநடவ`Tைக வழTகமாக ேமdெகா,ளGபட  
மா[டாS? 

        அ. தணிTைகய$ நியமனE         ஆ. கடனi[ G ப!திர ெவளியீ  
        இ. பதவி விலFமிட!திdF இயTFந$கைள நியமி!தK    ஈ. ப\காதாயE விளEபGபடK. 

20. ப\Fந$க, நி]மன!தி^ உ�ைமயான -------------- 
  அ. உ]Gபின$க,     ஆ. இயTFந$க,      இ. உ(ைமயாள$க,   ஈ. ப\Fதார$க,   
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பFதி --- II 

எைவேயzE 7 வினாTகUTF விைடயளிTக%E.அவdறிK வினா எ� 22- TF க[டாயE            

விைடயளிTக%E.                                                     7	×	2 = 14 
21. அைமGH வைரய] 
22. அதிக  நிதிதர  மதிGபீ  – விளTFக 
23. கடனi[ G ப!திரE எ^றாK எ^ன ? 
24. Z[ aவாTகE ெபdற அைமGHகளி^ வைகக, யாைவ ? 
25. F]மG ப\ெகாGபE ெபறவிKைலெயனிK, எ^ன விைள% ஏdப E? 
26. Z[ aவாTகj சா^றிதy ெபற, பதிவாள(டE தாTகK ெசwய ேவ�`ய  ஆவண\களிK 

இர�`ைனT FறிGபி க. 
27. Z[டா�ைம நி]வன!திK இaTக ேவ�`ய Fைறlதப[ச, அதிகப[ச உ]Gபின$களி^ 

எ�ணிTைக யாS ? 
28. Z[டா�ைம ஒGபாவணE எ^றாK எ^ன ? 
29. அயKநா[  நி]மE எ^பத^ ெபாa, யாS ? 
30. பகரா, எ^றாK எ^ன ? 

பFதி --- III 

எைவேயzE 7 வினாTகUTF விைடயளிTக%E.அவdறிK வினா எ� 31- TF க[டாயE       

விைடயளிTக%E.                                                                         7	×	3 = 21 

31. பி`GH நி]மhE  --- Sைண நி]மhE பdறி விளTFக. 
32. இlST Z[ T F Eப வணிக அைமGைப பdறி சி] FறிGH வைரக. 
33. Z[டாளிகளி^ உ(ைமக, யாS? ( ஏேதzE 6 ) 
34. Z[  மd]E தனிG ெபா]GH எ^றாK எ^ன ? 
35. தனிநப$  வணிக!தி^  தiைமகளிK ஏேதzE �^றிைன FறிGபி க .  
36. வைரய]TகGப[ட Z[டா�ைம எ^றாK எ^ன ? 
37. Z[டா�ைம நி]வன!திK உ(ைம வயS அைடlதபி^  இளவ(^ நிைல பdறி விவ(? 
38. ஒGH]தி நி]மE எ^றாK எ^ன ? 
39. ச[டhைறT Z[டE எ^றாK எ^ன? 
40. வாTெக GH எ^றாK எ^ன? 

பFதி --- IV 

அைன!S வினாTகUTFE விைடயளிTக%E.                                                    7	×	5 = 35 
 

41. ஒa ெபாS வைரய] நி]ம!திK இயTFந$க, எ�வா] நியமிTகGப கி^றன$? 
( அKலS) 

அைமGபி^  ேகா[பா களிK ஏேதzE ஐlதிைன  �aTகமாக  விவ(Tக.  

 

42. தனிநப$  வணிக!தி^  ந^ைமகளிK எேதzE ஐlதிைன  விவ(  

( அKலS) 
Z[டா�ைம நி]வனE கைலTகGப E }yநிைலகைள விவ(  

 
43. Z[டா�ைம ஒGபாவன!திK உ,ள உ,ளடTகE யாS? ( ஏேதzE 10 ) 

( அKலS) 
ப\Fகைள வ[ட!திK ெவளியிட  நிைறேவdற! ேதைவயான நிபlதைனகைள  Z]க. 
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44. பKேவ] வைகயான ெதாழிK வ`வைமGHகளிK ஏேதzE ஐlதிைனG பdறி �aTகமாக 
எsSக.  

( அKலS) 

ப\FகUTFE கடனi[ G ப!திர\கUTFE உ,ள ேவ]பா கைள விவ(. (ஏேதzE 10 ) 
 

45. தனிநப$ வாணிக!தி^ ஏேதzE 5 Fணாதிசய\கைள விளTகி எsSக. 
 ( அKலS) 

 Z[டா�ைமTFE Z[ Gப\F நி]ம!திdFE உ,ள ேவ]பா க, யாைவ?. 
 

46. Z[டா�ைமTFE தனியா, வணிக!திdFE உ,ள ேவ]பா க, யாS? (ஏேதzE 10)  
( அKலS) 

Z[டா�ைமயி^ சிறGH Z]கைள விவ(. ( ஏேதzE 5 ) 
 

47. ஒa நி]மj ெசயல(^ பணிக, யாைவ?   
( அKலS) 

ப^னா[  நி]ம\க, பdறி நiவ i$ அறிவS யாS? அத^ சிறGபியKHக, பdறி எsSக 
 

 

 
 
 
 
 
 
 




