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              Padasalai.Net’s Special - காலாண்டுத் ததரவ்ு மாதிரி வினாத்தாள் - 1 ( 2018 ) 

( Based on New Official Model Question Paper Pattern) 

 மேல்நிலை முதைாம் ஆண்டு 

                                             வணிகவியல் 

மநரம் : 2.30 ேணி                                                                 ேதிப்பெண் : 90 

                                            ெகுதி ---- I 

  அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலையளிக்கவும்.                                  20 × 𝟏 = 20 

1. வியாொரம் ேற்றும் வணிகம் ____ சாம்ராஜ்யத்தில்  பொதுவாைலவயாக இருந்தது.  

       அ. ெல்ைவா                    ஆ. மசாழா                    இ. ொண்டியா  

2. கீமழ பகாடுக்கப்ெட்ை தகவல்களில், ெண்ைோற்று நிெந்தலைகளுக்கு பொருந்தாது எது? 

  அ. மதலவக்கு அதிகோகப் பொருட்கலள இருப்ெில் லவத்திருத்தல் 

      ஆ. உாிலே ோற்றம் மதலவயாக இருத்தல்   இ. மநரடி பதாைர்பு இல்ைாேல் இருத்தல் 

3. பதாழில் பசயல்ொடுகலள அளவு, ------------ ேற்றும் ெணிகள் அடிப்ெலையில் வலகப்ெடுத்தப்   ெடுகின்றது.  

  அ. உாிலே           ஆ. உைலே           இ. பசயல்ொடுகள் 

4. ெின்வருவைவற்றுள் எந்த ஒன்று  பதாழில் அலேப்பு  இல்ைாதது?  

  அ. கூட்டு ெங்கு நிறுேம்        ஆ. தைியாள்வணிகம்           இ. அரசு நிறுேம் 

5. இந்து கூட்டுக் குடும்ெம்  யாரால் நிர்வகிக்கப்ெடுகிி்றது?  

  அ. முதளாளி       ஆ. கர்த்தா       இ. மேைாளர் 

6. கீழக்கண்ைவற்றுள் எது நாைளேன்ற அல்ைது ோநிைச் சட்ை ேன்றங்கள்  இயற்றிய சட்ைத்தின்   மூைம் 

உருவாக்கப்ெடுகிறது? 

  அ. ெட்ைய (சாசை) நிறுேம்       ஆ. சட்முலற நிறுேம்      இ. அரசு நிறுேம் 

7.  ------- என்ெது நிறுேத்தின் அங்கீகாிக்கப்ெட்ை அலுவைக லகபயழுத்தாகும். 

 அ. நிறுேத்தின் பெயர்    ஆ. இயக்குநாின் லகபயாப்ெம்   இ. பொதுமுத்திலர 

8. ராக்மைல் பசாலசயிட்டி மதாற்றுவித்தவர் --------- 

  அ. ராெர்ட் ஓபவன்       ஆ. H.C. கால்பவர்ட்    இ. ைால்ோக்கி  

9. ஒன்றுக்கு மேற்ெட்ை நாடுகளில் இயங்கும் நிறுவைங்கலள --------- என்று அலழக்கப் ெடுகின்றது.  

  அ. அரசு நிறுவைங்கள்  ஆ. ென்ைாட்ட்டு நிறுவைங்கள்   இ. தைியார் நிறுவைங்கள் 

10. பொதுத் துலற நிறுவைத்தின் ேிகப் ெழலேயாை அலேப்பு ------------ 

 அ. பொதுத்துலற நிறுவைம்     ஆ. துலறவாாி அலேப்பு      இ. சட்முலற நிறுவைம் 

11. இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ஏப்ரல் 1, _____ ஆண்டு முதல் தன் ெணிகலள பதாைங்கியது.  

  அ. 1936           ஆ. 1935            இ. 1934 

12. உள்ளூர் ெகுதி வங்கிகள்  ஊக்குவித்து  வருவது -------- 

  அ. கிராே மசேிப்பு       ஆ. வணிகச் மசேிப்பு     இ. பதாழிற்துலற வளர்ச்சி 

13. RTGS மூைம் குலறந்தெட்சம் எவ்வளவு ெணம் ொிோற்றம் பசய்ய முடியும்? 

 அ. எவ்வளவு பதாலக மவண்டுோைாலும்    ஆ.  5,00,000  இ. 2,00,000 

14.  தேிழ்நாடு  ெண்ைக காப்ெக கழகங்கள் (TNWC) ------------ ஆம் ஆணடு நிறுவப்ெட்து. 

 அ. 1959        ஆ. 1969        இ. 1958 

15. எந்த ெண்ைக காப்ெகத்தில்,ஒமர மநரத்தில் ெை நூறு கிமைா எலையுள்ள சரக்குகலள  லகயாளக்கூடிய வசதிகள் உள்ளது? 

         அ. பொது ெண்ைக காப்ெகம்       ஆ. தாைியங்கி ெண்ைக காப்ெகம்   

         இ. குளிர்ெதை ெண்ைக காப்ெகம் 

16. புற ஒப்ெலைப்ெின் முக்கிய நன்லே --------- 

 அ. உற்ெத்தி திறன்      ஆ. திறன்    இ. பசைவு குலறப்பு 

17. ெின்வருவைவற்றில் எது காப்பீட்டின் ெணி அல்ை?  

          அ. கைன் நிதி அளிப்பு         ஆ இைர் ெகிர்வு     இ) மூைதைத்லத திரட்ை உதவி 
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18. ெின் வருவைவற்றில் எலவ பொது சரக்மகற்றியின் கீழ் வரும்? 

 அ. இரயில்மவ      ஆ. நகரப் மெருந்து    இ.  கைல் மொக்குவரத்து 

19. ஒன்று திரட்டும் உற்ெத்தித் பதாழிற்சாலைக்கு உதாரணம் ---------- 

 அ. ொலியஸ்ட்      ஆ.  வண்ணம் தயாாித்தல்         இ. கணிைி 

20. தைியாள் வணிகாின் குலறவாை -------------,  நிறுவை விாிவாக்கம் பசய்ய பொிதும் ொதிப்ொக   உள்ளது 

 அ. கல்வி அறிவு       ஆ. மேைான்லே திறன்     இ. உலழப்பு 

ெகுதி --- II 

எலவமயனும் 7 விைாக்களுக்கு விலையளிக்கவும்.அவற்றில் விைா எண் 21- க்கு கட்ைாயம்            விலையளிக்கவும்.                                                     

7 × 2 = 14 

21. கூட்ைாண்லே உைன்ொடு எழுத்துவடிவில் இருந்தால் உண்ைாகும் நன்லே யாது? 

22. பொருளாதார நைவடிக்லககள் என்றால் என்ை? 

23. தைியாள் வணிகத்தில் இரகசியத் தன்லே எப்ெடி காப்ொற்ற இயலும்? 

24. கூட்டுருவாக்கத்தின் அடிப்ெலையில் நிறுேத்தின்  வலககலள விவாி. 

25. ஒரு ெங்கு – ஒரு வாக்கு  - குறிப்பு வலரக 

26. பசலுத்தப்ெட்ை மூைதைம் குலறந்தெட்சம்  ரூ.5,00,000 பகாண்டிருக்க மவண்டிய நிறுேம் எது? அந்த நிறுேத்திற்கு 

கைைீட்டுப்  ெத்திரத்திரங்கலள பவளியிைத் தலை பசய்யப்ெட்டுள்ளதா? 

27. கூட்டுறவு சங்கத்தில் குலறந்தவாி பசலுத்த முடியுோ? 

28. ஒரு நாட்டில் ெதிவு பசய்யப்ெட்டு ஒன்றுக்கு மேற்ெட்ை நாட்டில் பதாழில்  நைத்திக் பகாண்டிருக்கும் சிை ென்ைாட்டு  

நிறுவைங்களின்  பெயலரக் குறிப்ெிி்ைவும் 

29. மசலவத் பதாழில்களில் உள்ள மசலவகள் யாலவ? 

30. காமசாலையின் இைதுெக்க மேல் மூலையில், இரண்டு இலண குறுக்கு மகாடுகள் வலரதலைக் குறிக்கும் காமசாலை எது? 

இந்த காமசாலைக்கு, வங்கியின் ெணம் வழங்கும் மேலசயில் ெணம் வழங்கப்ெடுோ? 

ெகுதி --- III 

எலவமயனும் 7 விைாக்களுக்கு விலையளிக்கவும்.அவற்றில் விைா எண் 31- க்கு கட்ைாயம்      

        விலையளிக்கவும்.                                                                   7 × 3 = 21 

31. எந்த வகையில் ததொழில் தெயல்முகை புைஒப்பகைப்பு முக்ைியதென நிகனக்ைிைொய்? 

32. மொக்குவரத்து - வலரயறு 

33. ேருத்துவக் காப்பீடு என்றால் என்ை? 

34. சிறிய நிதி வங்கிகள் என்றால் என்ை? 

35. இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் ெணிகள் யாலவ?  

36. பசயல்முலற விதிகளில் அைங்கியுள்ள பொருளைக்கங்கள்  யாலவ? ( எமதனும் ஆறு ) 

37. அலேப்பு முலறமயடு என்றால் என்ை? 

38. மசாழர் காைத்திய துலறமுகங்கலளக் குறிெிடுக 

39. வலரயறாப் பொறுப்பு என்றால் என்ை? 

40. உள்ளூாில் இருக்கும் மவளாண் குடிகள், தங்களின்  நிைங்கலள, தைித் தைிமய ெயிாிடுவதற்கு  ெதிைாக, அவர்கள் 

அலைவரும் ஒன்றாக இலணந்து, மெரளவில் விவசாயம் பசய்ய  உதவும் சங்கம் எது? அதலைப் ெற்றி விளக்குக. 

 

 

ெகுதி --- IV 

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/08/plus-one-11th-exam-model-question-paper-from-padasalai.html

www.Padasalai.Net



B.BALAJI, PG ASST IN COMMERCE, GHSS, PARANTHUR, KANCHIPURAM DT. 9629647613 

 அலைத்து விைாக்களுக்கும் விலையளிக்கவும்.                                                 7 × 5 = 35 

41. இைாெம் ஈட்டுவதற்காை மநாக்மகாடு மேற்பகாள்ளப்ெடும் எந்த ஒரு பொருளாதார நைவடிக்லகமளாடும் பதாைர்புலையது 

வணிகம். அத்தலகய வணிகத்தின் சிறப்ெியல்புகலள விவாி  

( அல்ைது ) 

பொருளாதாரச் பசயல்ொடுகளுக்கும்  ேற்றும் பொருளாதாரச் சார்ெற்ற பசயல் ொடுகளுக்கும் உள்ள மவறுொடுகலள விவாி 

 

42. ”உறுப்ெிைர்களின் பொருளாதார  நைலைப் பெருக்கிக்  பகாள்வதற்காக, ேைிதர்கள் என்ற முலறயில்  சேத்துவ 

அடிப்ெலையில்  ேக்கள் அவர்களாகமவ ஒன்றுெடும்  அலேப்பு” என்று H.கால்மவர்ட் அவர்கள் எதலைக் குறிப்ெிடுகிறார்? 

அதன் பகாள்லககள் என்ை?  (ஏமதனும் 4) 

( அல்ைது ) 

பொதுத்துலற நிறுவைங்களின் சிறப்ெியல்புகள் யாலவ? (ஏமதனும் ஐந்து ேட்டும்) 

 

43. இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்  பசயல்ொடுகளில் ஐந்திலை விாிவாக வலகப்ெடுத்துக. 

( அல்ைது ) 

வணிக வங்கிகளின் ெைதரப்ெட்ை வங்கி மசலவகளில் ” லவப்புகலள ஏற்றல்” ெற்றி விளக்குக. 

 

44. எந்த சூழ்நிலையில், நீதிேன்றத்தால் கூட்ைாண்லே கலைக்கப் ெடுகின்றது?  

( அல்ைது ) 

மொக்குவரத்தின் ெல்மவறு வலககளில் நிைப் மொக்குவரத்து ெற்றி விளக்குக. 

 

45. மகரளா ோநிைத்லதச் மசர்ந்த ேக்கள், தங்களுைய நிலைச் பசாத்து ேற்றும் நைப்புச் பசாத்துக்களின் ேீது எத்தலகய 

முன்பைச்சாிக்லக நைவடிக்லககலள மேற்பகாண்டிருந்தால், தற்மொலதய பவள்ளொதிப்ெிைால், தங்களுக்கு ஏற்ெட்ை 

பொருளாதார இைர்ொடுகளிலிருந்து  குலறந்தளவாவது ேீண்டு வந்திருக்க முடியும்? அத்தலகய சிறப்பு வாய்ந்த திட்ைம் எது? 

அதன் வலககலள  சுருக்கோக விி்ளக்குக   

( அல்ைது ) 

ஏட்டுக்ைைன் முைகெயின் ெிைப்பம்ெங்ைகை ததைிவுபடுத்துை. 

46. வை இந்தியாவில் வணிகம் ேற்றும் வியாொரத்தின் வளர்ச்சிலய விவாி  

( அல்ைது ) 

 பதாழில், சிறப்புத் பதாழில் ேற்றும் மவலை வாய்ப்பு - ஓர் ஒப்பீடு பசய்க 

47. வங்கிகள் வாடிக்லகயாளர்களின் முகவர்களாகச் பசயல்ெட்டுச் சிை மசலவகலள வழங்குகின்றை.  

          1. அத்தலகய மசலவலய என்ைபவன்று அலழக்கப் ெடுகின்றை?  

          2. அவற்றின் பசயல்ொடுகளில் நான்கிலைக் குறிப்ெிடுக. 

( அல்ைது ) 

தற்மொது அலைத்து வங்கிகளும், வங்கி ொிவாி்த்தலைக்காை மநரம் ேற்றும் பசைலவ குலறத்து வாடிக்லகயாளர்களுக்கு 

வசதியாை வங்கி மசலவகலள இலணயம் மூைம் வழங்குகின்றை. 

1. இந்த கூற்று உண்லேயா?  மேலும்,  

கீழ் குறித்துள்ள அதன் மசலவகலளப் ெற்றி சிறு குறிப்பு வலரக. 

2. NEFT- மதசிய ேின்ைணு நிதிப் ொிோற்றம்  (National Electronic Fund Transfer) 

3. RTGS – உண்லே மநமரத்தத் தீர்வக அலேப்புகள் (Real Time Gross Settlement System) 

4. இலணய வங்கியியல் (Internet Banking) 

5. லகமெசி வங்கியியல் (Mobail Banking) 
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