
FIRST YEAR HIGHER SECONDARY EXAMINATION – 2021
Part - III

BUSINESS STUDIES 
Time: 1 Hour  
Cool-off time : 10 mts.                                                                                                  Max. Score: 30

=======================================================================

Questions from 1 to 4 carries 1 score each (1 മുതൽ 4 വരെ
യുള്ള ച�ോദ്യങ്ങൾക്ക് 1 ച�ോർ വീതം )
(4 x 1 = 4)

1) Retained earnings are also known as………
 കൈ�വശലാഭം .…....  എന്നുംഅറിയപ്പെ�ടുന്നു

   (A) Lease financing  (എ)  പാട്ട ധനസഹായം
   (B) Factoring  (ബി) ഫാക്ടറിംഗ്
   (C )Ploughing Back of Profit (സി)    പ്ല�ായിങ് ബാ�് ഓഫ് പ്ല!ാഫിറ്റ്
   (D) Loans (ഡി) വോയ്പകൾ

2) ………….. are the real owners of the Company
…………..   �മ്പനിയുപ്പെ& യഥാർത്ഥ ഉ&മ�ളാണ്

3) Find the odd one from the following:
  ഇനി�റയുന്നവയിൽ നിന്ന്ഒറ്റപ്പെ�ട്ടത് �പ്പെ3ത്തു�

(A) Super markets    (എ)  സൂ�ർ മോർക്കറ്റുകൾ 
(B) Speciality shops  (ബി)    പ്പെ6ഷ്യാലിറ്റി പ്ലഷാപ്പു�ൾ
(C) Multiple shops (സി)    മൾട്ടി�്ൾ പ്ലഷാപ്പു�ൾ
(D) Departmental Stores (ഡി)   ഡി�ാർ&്പ്പെമന്റൽ പ്ല<ാറു�ൾ

4) Written acknowledgment of debt by a company is called –------------
     ഒരു �മ്പനിയുപ്പെ& �&ത്തിപ്പെന്റ പ്ല@ഖാമൂലമുള്ള @സീതിപ്പെന ........   എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

(A) Preference shares (എ)  മുൻഗണനഓഹ@ി�ൾ
(B) Equity shares (ബി) ഇക്വിറ്റി ഓഹ@ി�ൾ
(C) Debentures (സി) �&�ത്രങ്ങൾ
(D) Public deposit (ഡി)  പ്പെപാതു നിപ്ലKപം

Questions from 5 to 7 carries 2 score each ( 5  മുതൽ 7   വരെ�യുള്ള ച
ോദ്യങ്ങൾക്ക് 2   ച�ോർ വീതം )
(3 x 2 = 6)

5) Ranby Ltd. wants to raise long term capital for their business. Name any two sources that are     
suitable to them.

       റാൻബി ലിമിറ്റഡ് അവരുപ്പെ& ബിസിനസ്സിനായി ദീർഘ�ാല മൂലധനം സമാഹ@ിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നു. 
       അവർക്ക് അനുപ്ലയാജ്യമായ @3് ദീർഘ�ാല ഉറവി&ങ്ങളുപ്പെ& പ്ലപ@് നൽകു�.

6) Rafeeq usually buying things from a supermarket. He feels there are many features that are 
attracted the customers in such shops. State any two features.

     ഒരു സൂ�ർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് റഫീക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്.   അത്ത@ം പ്ലഷാപ്പു�ളിൽ
     ഉപപ്ലഭാക്താക്കപ്പെളആ�ർഷിക്കുന്ന നി@വധി സവിപ്ലശഷത�ൾ ഉപ്പെ3ന്ന് അപ്ലXഹത്തിന് പ്ലതാന്നുന്നു. 

   ഏപ്പെതങ്കിലും @3് സവിപ്ലശഷത�ൾ!സ്താവിക്കു�.

7) What do you mean by retail trade? 
    ചില്ലറക്കച്ചവ&ം എന്നതുപ്പെ�ാ3് നിങ്ങൾഎന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?
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Question No.  8 carries 3 score (   ച
ോദ്യം നമ്പർ 8   ന് 3  ച�ോർ ) (1 x 3  = 3)

8) Distinguish between Shares and Debentures.
    ഓഹ@ി�ളും �&�ത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾഎഴുതു�.

Answer any one of the following questions from Question No. 9 to 10    (1 x 4 = 4)
(ച�ോദ്യ നമ്പർ 9 മുതൽ 10 വരെ
യുള്ള ഏരെതങ്കിലും ഒരു ച�ോദ്യത്തിന്  ഉത്ത
ം നൽകുക)

9) Businessman prefer retained earnings over and above the borrowed fund. Suggest any two 
reasons for this.

    വായ്പാധനപ്ലത്തക്കാൾ കൂടുതൽകൈ�വശലാഭപ്പെത്തയാണ് ബിസിനസു�ാർ ഇഷ്ടപ്പെ�ടുന്നത്.  ഇതിന്
   എപ്പെന്തങ്കിലും @3് �ാ@ണങ്ങൾ നിർപ്ലXശിക്കു�.

10) Different types of large scale retailers exist in business. Prepare a brief note about any two
of them.

      ബിസിനസ്സിൽ വ്യത്യസ്ത ത@ം വലിയ പ്ലതാതിലുള്ള ചില്ലറക്കച്ചവ&ക്കാർ നിലവിലു3്.   അവയിൽ
     ഏപ്പെതങ്കിലും @പ്പെ3ണ്ണത്തിപ്പെനക്കുറിച്ച് ഒരുഹ്രസ്വ കുറി�് തയ്യാറാക്കു�.

Answer any one of the following questions from Question No. 11 to 12    (1 x 5 = 5)
(   ച
ോദ്യ നമ്പർ 11  മുതൽ 12       വരെ�യുള്ളഏരെതങ്കിലും ഒരു ച
ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�ം നൽകുക)

11) These are retail shops normally dealing in standardised consumer products through a network of
shops with similar appearance. 

        സമാന രൂപത്തിലുള്ള �&�ളുപ്പെ& ശൃംഖലയിലൂപ്പെ& സാധാ@ണ ഉപപ്ലഭാക്തൃ ഉൽപന്നങ്ങൾകൈ��ാ@്യം
  പ്പെചയ്യുന്ന ചില്ലറ പ്ലഷാപ്പു�ളാണിവ.

(a) Mention its name.   
        ഇതിപ്പെന്റ പ്ലപ@് സൂചി�ിക്കു�,
(b) write any four advantages of this type of retail  shops.
            ഇത്ത@ത്തിലുള്ള റീപ്പെട്ടയിൽ പ്ലഷാപ്പു�ളുപ്പെ& ഏപ്പെതങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾഎഴുതു�.

12)  Explain at least five features of departmental stores.
ഡിപ്പോർട്ട് രെമന്റൽ ച2ോറുകളുരെ5 കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് സവിച;ഷതകരെ=ങ്കിലും വി;ദീക
ിക്കുക.

Answer any one of the following questions from Question No. 13 to 14    (1 x 8 = 8)
(   ച
ോദ്യ നമ്പർ 13  മുതൽ 14       വരെ�യുള്ളഏരെതങ്കിലും ഒരു ച
ോദ്യത്തിന് ഉത്ത�ം നൽകുക)

13) Fixed shop small retailers have been an integral part of internal trade in India. Explain the
 different types of such traders found in India.

   ഫിക്സഡ് പ്ലഷാ�് പ്പെചറു�ി& �ച്ചവ&ക്കാർ      ഇന്ത്യയിപ്പെലആഭ്യന്ത@ �ച്ചവ&ത്തിപ്പെന്റ അവിഭാജ്യ ഘ&�മാണ്.
      ഇന്ത്യയിൽ �ാണപ്പെ�ടുന്ന ഇത്ത@ം വ്യാപാ@ി�ളുപ്പെ& വ്യത്യസ്ത ത@ം വിശദീ�@ിക്കു�.

14) Mr.Riju want to invest in equity shares, but he don’t know their merits and demerits.
Can you explain them?

     മി<ർ റിജു ഇ�്വിറ്റി ഓഹ@ി�ളിൽ നിപ്ലKപിക്കാൻആഗ്രഹിക്കുന്നു,      പപ്ലKഅവയുപ്പെ& ഗുണങ്ങളും
 പ്ലദാഷങ്ങളും അപ്ലXഹത്തിനറിയില്ല.    നിങ്ങൾക്ക് അവ വിശദീ�@ിക്കാപ്ലമാ?
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