
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. Both buyers and sellers are customers under_______ type of e-business transaction
       വാങ്ങുന്നവരും വിൽക്കുന്നവരുംഈതരത്തിലുള്ളഇ-    ബിസിനസ് ഇടപാടിന് കീഴിലുള്ള ഉപഭ�ാക്താക്കളാണ്---
    (a) C2C Commerce   (എ)  സി 2  സി കകാഭ#ഴ്സ്
    (b) B2C Commerce (ബി)  ബി 2  സി കകാഭ#ഴ്സ്
    (c) C2B Commerce    (സി)  സി 2  ബി കകാഭ#ഴ്സ്
    (d) B2B Commerce (ഡി)  ബി 2  ബി കകാഭ#ഴ്സ്

2.____________ refers to contracting out some of its non-primary activities to a third party which were     
earlier performed by the organisation.

         ഭനരകത്തഓർഗനൈനഭസഷൻ നടത്തിയിരുന്നപ്രാഥ#ിഭകതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത് ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിക്ക്
  കരാർ കചയ്യുന്നതികന -----------  എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

    (a) e-business  (എ) ഇ-ബിസിനസ്
    (b) E-Commerce  (ബി) ഇ-കകാഭ#ഴ്സ്
    (c) Outsourcing  (സി) ഔട്ട്ഭസാഴ്സിംഗ്
    (d) E-Banking  (ഡി) ഇ-ബാങ്കിംഗ്

3. The full form of NEFT  is -----------
    NEFT     ക= പൂർണ്ണരൂപം ------------

4.Identify the odd one              ഒറ്റകപ്പട്ടവകയ തിരിച്ചറിയുക
    a) Bank Overdraft a)   ബാങ്ക് ഓവർഡ്രാഫ്റ്റ്
    b) Cash credit  b)  ക്യാഷ് കHഡിറ്റ്
    c) Savings account  c)  ഭസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്
    d) Term Loan d)  ഭടം ഭലാൺ
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. Mention any two limitations of outsourcing
     ഔട്ട്     ഭസാഴ്സിങിക= ഏകതങ്കിലും രണ്ട് പരി#ിതികൾ പരാ#ർശിക്കുക.

6. Identify the type of e-Business transaction referred in the following cases.
       ഇനിപ്പറയുന്ന ഭകസുകളിൽ പരാ#ർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഇ-    ബിസിനസ് ഇടപാടുകളുകട തരം തിരിച്ചറിയുക.

    a) A dealer in Kerala places an order through e-mail to Maruti Udyog Ltd. for supply of 25 cars.        
(എ)    ഭകരളത്തികല ഒരു വ്യാപാരി 25       കാറുകൾ വിതരണം കചയ്യുന്നതിനായി #ാരുതി ഉഭU്യാഗ് ലി#ിറ്റഡിന്

ഇ-    ക#യിൽ വഴി ഓർഡർ നൽകുന്നു.
   b) Mr. Maharaj placed an order for a smartphone through online.

(ബി)       ശ്രീ #ഹാരാജ് ഓൺനൈലനിലൂകട ഒരു സ്മാർട്ട്ഭ\ാണിനായി ഓർഡർ നൽകി.

COMTEST - Unit  No. 2



7. List any four functions of warehousing

        കവയർഹൗസിംഗിക= ഏകതങ്കിലും നാല് പ്രവർത്തനങ്ങൾഎഴുതുക. 
Question No.  8 carries 3 score (   ച
ോദ്യം നമ്പർ 8   ന് 3  ച�ോർ ) (1 x 3  = 3)

8. State any three differences between e-business and traditional business

    ഇ-        ബിസിനസും പരമ്പരാഗതബിസിനസും തമ്മിലുള്ളഏകതങ്കിലും മൂന്ന് വ്യത്യാസങ്ങൾപ്രസ്താവിക്കുക

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

9. Write any four benefits of e-Banking.

    ഇ-     ബാങ്കിംഗിക= ഏകതങ്കിലും നാല് ഗുണങ്ങൾഎഴുതുക. 

10. Write short notes on the following:

       കചറിയ കുറിപ്പുകൾഎഴുതുക:
     a) Public Warehouses  

a)    പബ്ലിക് കവയർഹൗസുകൾ
b) Bonded Warehouses

   b)   ഭബാണ്ടഡ് കവയർഹൗസുകൾ

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. Explain the functions of commercial banks.
         വാണിജ്യ ബാങ്കുകളുകട പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിശUീകരിക്കുക.

12. What is e-business?. What are the parties involved in e-business?. Explain
      എന്താണ് ഇ-ബിസിനസ്?. ഇ-     ബിസിനസിൽ ഉൾകപ്പടുന്ന കക്ഷികൾഏകതാകക്കയാണ് ?വിശUീകരിക്കുക.

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. “This service helps to reduce the impact of loss likely to be caused by uncertain events in a business”.
                 ബിസിനസ്സികല അനിശ്ചിതത്വ സം�വങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നഷ്ടത്തിക=ആഘാതം കുറയ്ക്കാൻഈ

 ഭസവനം സഹായിക്കുന്നു
     (a) Identify the name of the service.
     (എ)    ഈഭസവനത്തിക= ഭപര് തിരിച്ചറിയുക.

     (b) Explain the principles related to such services.
     (ബി)     അത്തരം ഭസവനങ്ങളു#ായി ബന്ധകപ്പട്ട തത്വങ്ങൾ വിശUീകരിക്കുക
14. “It is the conduct of business processes using computer and internet”.
      "        കമ്പ്യൂട്ടറും ഇ=ർകനറ്റും ഉപഭയാഗിച്ച് നടത്തികക്കാണ്ടു ഭപാകുന്നബിസിനസ്സ് പ്രHിയയാണിത്"
     (a) Identify the concept.
    (എ)   ഈആശയം തിരിച്ചറിയുക.

    (b) Explain its benefits and limitations
    (ബി)      ഈആശയത്തിക= ഭനട്ടങ്ങളും പരി#ിതികളും വിശUീകരിക്കുക.

==========*********==========


