
 

 

காலாண்டுத்ததர்வு மாதிரி வினாத்தாள் 2022 

வணிகவியல் 

வகுப்பு  : 12                                                                                      மதிப்பபண்: 90                                                      

தேரம் :  3.00 மணி                           தததி : 

 பகுதி -  அ                    

அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினையளி                               20 * 1 =  20 

1. மேலாண்மே என்பது —--------- இன் செயலாகுே். 

       அ) மேலாளர ் ஆ)கீழ் பணியாளர ்இ)  மேற்பாரம்ையாளர ்ஈ) உயரதிகாரி 

2. முக்கியோன சிக்கல்கமள கண்டறிைதன் மூலே் ைாய்ப்புகமளயுே் அெச்ுறுத்தல்கமளயுே் 

மேலாண்மே எெெ்ரிக்மகயாக மைத்திருக்க —----------- உதவுகிறது. 

     அ)முதுகமல ைணிக நிரை்ாகே் ஆ) விதிவிலக்கு மேலாண்மே இ)முதுகமல ைணிக 

மேலாண்மே  ஈ) குறியிலக்கு மேலாண்மே 

3.NSEI மதாற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு —-------------. 

அ)1990 ஆ)1992 இ)1998 ஈ)1997 

4. பங்கு பரிபரிோற்றங்கள் பரிைரத்்தமன செய்ைது —----------- ஆகுே். 

அ) ெரக்குகள் ஆ) மெமைகள் இ) நிதி ஆைணங்கள் ஈ) நாட்டின் செலாைணி 

5. ேனித ைளே் என்பது ஒரு —------- சொத்து.. 

அ) கண்ணுக்கு புலனாகுே் ஆ) கண்ணுக்கு புலனாகுே் இ) நிமலயான     ஈ) நடப்பு 

6.  மதரவ்ு சபாதுைாக ஒரு --------—--செயலாக இருக்கிறது..  

அ) மநரே்மற ஆ) எதிரே்மற இ) இயற்மக ஈ) இைற்றில் எதுவுமில்மல 

7. உடனடி ெந்மத எதன் அடிப்பமடயில் ைமகப்படுத்தப்படுகிறது 

 அ)சபாருட்கள் ஆ) பரிைரத்்தமன இ) ஒழுங்குமுமற ஈ) காலே் 

8.ெமூக ெந்மதப் படுத்துதல் என்பது —-------------  உடன் சதாடரப்ுமடயது. 

அ) ெமூகே் ஆ) ெமூகைகுப்பு இ) ெமூகோற்றே் ஈ) ெமூக தீமே 

9. உடனடிெ ்ெந்மத என்பது நிதி கருவிகமள விநிமயாகே் செய்ைதுே் ேற்றுே்  சராக்கே் 

செலுத்துைதுே்—-------------  நமடசபறுே் ஒரு ெந்மத ஆகுே். 

அ)உடனடியாக ஆ) எதிரக்ாலத்தில் இ) நிமலயானது ஈ) ஒரு ோதத்திற்கு பின்னர ்

10. பணெ ்ெந்மதயில் முக்கிய பங்காற்றுே் அமேப்பு ------------—----- 

அ) ைணிக ைங்கி ஆ) இந்திய ரிெரை்் ைங்கி இ) பாரத ஸ்மடட் ைங்கி      ஈ) மேய ைங்கி 

11. செபியின் தமலமேயகே்—----------- . 

அ)கல்கத்தா ஆ) முே்மப இ) சென்மன ஈ) தில்லி 

12. இமணயைழி ஆட்மெரப்்பு என்பது --------------- மூலமே ொத்தியே். 

அ) கணினி ஆ) இமணயே்  இ)அகன்ற ைரிமெ ஈ) 5ஜி 

13. பணி ைழியற்ற பயிற்சி எங்கு அளிக்கப்படுகிறது? 

அ) மைமல இல்லாத நாட்களில் ஆ)சதாழிற்ொமலக்கு சைளிமய இ)விமளயாட்டு 

மேதானத்தில் ஈ)எங்மகயுே் இல்மல 

14. கீழ்க்கண்டைற்றுள் கண்ணுக்குப் புலப்படாத சபாருள் எது? 

அ) கல்வி ஆ) மகமபசி இ)ஆமடகள் ஈ) ைாகனங்கள் 

15. நுகரம்ைார ்இயக்கத்தின் தந்மத யார?்  

 அ) ேகாத்ோ காந்தி ஆ) ஜான் எஃப் சகன்னடி இ) ஜைரக்லால் மநரு   ஈ)ரால்ப் மநடர ்

16. —---------  என்பைர ்நவீன ெந்மத இயலின் ேன்னர ்ஆைார.். 

அ) நுகரம்ைார ்ஆ)சோத்த வியாபாரி இ)உற்பத்தியாளர ்ஈ) சில்லமர வியாபாரி 

17. முதலில் மைமல அடுத்தது ேனிதர ்என்பது ஒரு—-------- மகாட்பாடு.. 

அ) மொதமனஆ) மநரக்ாணல் இ )பயிற்சி ஈ) பணியேரத்்தல் 

18. கீழ்க்கண்டைற்றில் ெந்மதயிடுமக கலமையில் இடே்சபறாதது எது? 
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அ)சபாருள் ஆ) விமல இ) விற்பமன ஈ) விளே்பரே் 

19. ெந்மத என்ற சொல்’ ோரக்்கட்டஸ்’ என்ற  ----—-- சோழி சொல்லிலிருந்து சபறப்பட்டது. 

அ)லத்தீன்  ஆ) கிரீக் இ)ஆங்கிலே்  ஈ) பிசரன்ெ ்

20. சபாருத்துக 

1)காமள            i) மூமலயில்  முடக்கப்பட்டைர ்

2)கரடி              ii) முமனேே் மைட்மட யாளர ்

3)கமலோன்        iii) ேண்டி ைாலா 

4)முட ைாத்து       iv}) சதஜிைாலா 

அ) Iv  iii  ii  I      ஆ) I ii iii iv     இ) I ii iv iii      ஈ) Iv iii i ii 

                                   

பகுதி -  ஆ                    

அனனத்து வினாக்களுக்கும் வினையளி                                                    7 * 2 =  14    

வினா எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக வினையளிக்க தவண்டும்                                  

21. மேலாண்மே என்றால் என்ன? 

22. குறியிலக்கு மேலாண்மேக்கு ைமரவிலக்கணே் தருக. 

23. மூலதனெ ்ெந்மத என்றால் என்ன ? 

24. ஊக ைணிகரக்ளின் ைமககள் யாமை ? 

25. ேனித ைளத்தின் சபாருள் தருக. 

26. மதரந்்சதடுத்தல் என்றால் என்ன ? 

27. களெெ்ந்மத என்றால் என்ன? 

28. மெமை ெந்மதயிடுதல் என்றால் என்ன? 

29. ஜான் எஃப் சகன்னடி கூறிய நுகரம்ைார ்உரிமேகள் யாமை ? 

30. இந்திய அரொல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முதல் பங்குெ ்ெந்மத அமேந்துள்ள நகரே் 

ேற்றுே் சதருவின் சபயமரக் குறிப்பிடுக.  

 

பகுதி இ 

ஏததனும் 7 வினாக்களுக்கு வினையளி                                                      7* 3 =  21    வினா 

எண் 40 க்கு கண்டிப்பாக வினையளிக்க தவண்டும்                                  

31. பணியேரத்்தலின் முக்கியத்துைே் பற்றி கூறுக 

32. நிதிெெ்ந்மதயின் சபாருள் தருக 

33. ைணிக ரசீதின் ைமககமள விைரி? 

34. செபியின் கட்டமேப்மப  விளக்குக 

35. மைமலைாய்ப்பு இமணயதளங்கள் என்றால் என்ன? 

36. பணிைழி பயிற்சி பற்றி நீ அறிைது யாது 

37. ெந்மதயிடுமகயின் கலமைகமளப்பற்றி கூறுக 

38. நுகரம்ைாரின் முக்கியத்துைே் ஏமதனுே் மூன்று கூறுக 

39. மேலாண்மேயின் துமணப்பணிகளுள் தகைல் சதாடரப்ு பற்றி விளக்குக 

40. விண்ணப்பதாரரது ெக ேனிதரக்ள், சூழ்நிமலகள் செயல்பாடுகள் ேற்றுே் அமை ொரந்்த 

ேனநிமலமய அளவிடுே் மதரவ்ு மொதமன எது” இது எமத மொதிக்க பயன்படுகிறது? 
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பகுதி ஈ 

அனனத்து  வினாக்களுக்கும் வினையளி                   7* 5 = 35 

41. நவீன மேலாண்மேயின் மகாட்பாடுகள் ஏமதனுே் 5 விளக்குக 

  அல்லது 

       செபியின்  அதிகாரங்கள் ஏமதனுே் 5 விளக்குக 

42. குறியிலக்கு மேலாண்மேயின் முக்கிய நண்மேகள் 5 ேட்டுே் விைரி 

   அல்லது 

       நுகரம்ைார ்எை்ைாறு சுரண்டப்படுகின்றனர ்என்பமத 5 ேட்டுே் விைரி 

43. நிதிெெ்ந்மதயின் பங்கிமன விைரி  

    அல்லது 

    குறிப்பு ைமரக  அ) தனியிடெெ்ந்மத  ஆ) மைரல் ெந்மத  

44. அரசுப்பத்திரங்களின் இயல்புகமள விளக்குக 

அல்லது 

   பணிைழிப்பயிற்சி,பணிைழியற்ற பயிற்சியின் மைறுபாடுகள் 5 ேட்டுே் விைரி 

45. பங்குெெ்ந்மதயின் பணிகள் 5 ேட்டுே் விைரி 

   அல்லது 

       ஆட்மெரப்்பு முமறக்குே் மதரந்்சதடுத்தலுக்குே் உள்ள மைறுபாடுகமள விைரி 

46. ஆட்மெரப்்பு முறயில் உள்ள புற ைளங்கள் ஏமதனுே் 5 ேட்டுே் விைரி 

    அல்லது 

 ேனித ைளத்தின் சிறப்பியல்புகமள (ஏமதனுே் 5 ேட்டுே்) விைரி 

47. ெந்மத எை்ைாறு ைமகப்படுத்தப்படுகிறது என்பமத விைரி 

அல்லது 

   நுகரம்ைாரின் கடமேகள் ஏமதனுே் 5 ேட்டுே் விைரி 

 

“BLUE PRINT” 

பமாத்த பாைங்கள்       :   17 

1 மாரக்் தகள்விகள்     : பாைத்திற்கு 1 வீதம் 17 மீதி 3 உள்ளிருே்து எடுக்கப்பை்டுள்ளது 

2 மாரக்் தகள்விகள்     : ஒற்னற வரினை பாைங்களிருே்து ( 1,3,5,7…17 வனர) 9  
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                             தகள்விகள் & கை்ைாய வினா உள்ளிருே்து எடுக்கப்பை்டுள்ளது 

3 மாரக்் தகள்விகள்     : இரை்னை வரினை பாைங்களிருே்து ( 2,4,6,….16 வனர 8   

                             தகள்விகள்  39ம் தகள்வி 2 ம் பாைம் & கை்ைாய வினா  

                             உள்ளிருே்து எடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

5.மாரக்் தகள்விகள்     : 14 பாைங்களிலிருே்து மை்டும் தகள்விகள் எடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

“ALL THE VERY BEST” 

Prepared by R NAGENDRAN GHSS VADIPATTI    & 

M SUBRAMANIAN GHSS PALLAPATTI 

www.Padasalai.Net                                                                   www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593
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