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PLUS ONE BUSINESS STUDIES FOCUS AREA QUESTIONS, 2020-21 

VIII. INTERNAL TRADE 
  ആഭ്യന്തര വ്യാപാരം 

1. Purchase and sale of goods in relatively small quantities, generally to the ultimate consumers is 

referred as……………………. Trade ( Export, Import, Wholesale, Retail)   (Score:1) 

താരതമ്യേന ചെറിയ അളവിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുകയുും വിൽക്കുകയുും ചെയ്യുന്നതിചന ....... എന്ന് 

വിളിക്കുന്നു  (കയറ്റുയതി ,ഇറക്കുയതി, ചയാത്തക്കച്ചവടും , െില്ലറകച്ചവടും) 

 

2. From the following statement, identify the type of retail shop 

താചെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ നിന്നുും ഏതുതരും െില്ലറ വോരാരും ആണ് എന്ന് കചെത്തുക 

“It is said that one can buy ‘needle to an aeroplane/all shopping at one roof’ from it” 

"എല്ലാ മ് ാപ്പിങ്ങുും ഒരു മ്യൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാും എന്ന് രറയചപ്പടുന്നു" 

(Multiple shop, Super bazar, Departmental store, Mail order houses)  (Score: 1) 

(യൾട്ടിപ്പിൾ മ് ാപ്പുകൾ, സൂപ്പർ ബസാർ ഡിപ്പാർട്ട്ചയൻറ് മ്റാറുകൾ, ചയയിൽ ഓർഡർ 

ബിസിനസ ്) 

3. Departmental stores are generally organized as ………………………….   (Score:1) 

ഡിപ്പാർട്ട്ചയൻറ് മ്റാറുകൾ സാധാരണയായി ആയി...... എന്ന രീതിയിലാണ ്സുംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 

(Sole proprietorship, Partnership, Joint stock companies, Co-operative societies) 

(ഏകാുംഗ വോരാരും ,രങ്കാളിത്ത വോരാരും, മ് ായിൻറ് മ്റാക്ക് കമ്പനി, സഹകരണ സുംഘങ്ങൾ) 

4. Coin operated weighing machines seen in Railway station are examples for ------ in 

retailing           (Score:1) 

ചറയിൽമ്വ മ്റ നുകളിൽ  ഭാരും അളക്കാൻ ഉരമ്യാഗിക്കുന്ന മ്കായിൻ ഓപ്പമ്ററ്റഡ് ചയ ീനുകൾ 

ഏതുതരും െില്ലറ വോരാരത്തിന് ഉദാഹരണയാണ് 

5. ..................... is the link between wholesaler and customer, 

a) Manufacturer. b) Supplier. c) Retailer. d) None of these    (Score:1) 

ചയാത്തക്കച്ചവടക്കാരചനയുും ഉരമ്ഭാക്താവിചനയുും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്..... ആണ്. 

a)ഉത്രാദകൻ   b)വിതരണക്കാരൻ  c) െില്ലറ കച്ചവടക്കാരൻ d)ഇവചയാന്നുയല്ല 

6. Point out any two type of goods, which is suitable in vending machines.  (Score:2) 

ചവൻഡിുംഗ് ചയ ീനുകൾ വെി വിൽക്കാൻ ഉരമ്യാഗപ്രദയായ രെ ്ഉൽരന്നങ്ങളുചട മ്രര് എെുതുക 

 

7. List out any two drawbacks of vending machines.      (Score:2) 

ചവൻഡിങ് ചയ ീനുകളുചട യുചട 2 മ്രാരായ്മകൾ  എെുതുക 

 

10.08.2021 Downloaded from www.Hsslive.in ®



 

  

SANIL KUMAR S., GHSS ASHTAMUDI. 2 

 

PLUS ONE BUSINESS STUDIES FOCUS AREA QUESTIONS, 2020-21 

8. A large retailing unit, selling a wide variety of consumer goods on low price and with self-service 

concept. Identify it and mention any two features.      (Score:3) 

"വവവിധേയാർന്ന ഉരമ്ഭാക്തൃ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന 'സവയും മ്സവന മ്റാറുകൾ' എന്നുും അറിയചപ്പടുന്ന 

ഒരു വലിയ െില്ലറ കച്ചവട സ്ഥാരനയാണ് ഇത്."  

ഇത് ഏതുതരും െില്ലറ കച്ചവടസ്ഥാരനും ആചണന്ന് കചെത്തുക അതിൻചറ 2 സവിമ്േ തകൾ എെുതുക. 

 

9. Point out any five difference between Departmental stores and multiple shops. (Score:5) 

ഡിപ്പാർട്ട്ചയൻറ് മ്റാറുകളുും യൾട്ടിപ്പിൾ മ് ാപ്പുകളുും തമ്മിലുള്ള 5 വേതോസങ്ങൾ എെുതുക 

10. Explain the features of departmental stores.      (Score:5/8) 

ഡിപ്പാർട്ട്ചയൻറ് മ്റാറുകളുചട സവിമ്േ തകൾ വിേദീകരിക്കുക 

11. These are retail shops normally dealt in standardised   consumer products through a network 

of shops with similar appearance. Name it. Write any four advantages and three disadvantages of 

this type of retail shops.         (Score:8) 

"നിലവാരയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വകകാരേും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയിൽ സയാനസവഭാവയുള്ള പ്ബാഞ്ച ്

മ് ാപ്പുകളുചട ഒരു സുംവിധാനയാണ് ഇത്" 

ഇതു ഏതു തരും െില്ലറ കച്ചവട സ്ഥാരനും ആചണന്ന് കചെത്തുക. 

 അതിൻചറ 4 ഗുണങ്ങളുും 3 മ്ദാ ങ്ങളുും എെുതുക 

12. “Absence of salesman” is a feature of which type retails shop? Explain its features. (Score:5/8) 

"ചസയിൽസ്മാൻയാരുചട അഭാവും" ഏതു തരും െില്ലറ കച്ചവട സ്ഥാരനത്തിൻചറ പ്രമ്തേകതയാണ്. 

ഇതിന്ചറ യറ്റ ്പ്രമ്തേകതകൾ വിേദീകരിക്കുക. 
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