
First year Higher Secondary Model Examination

Part-III
BUSINESS STUDIES

Maximum : 80 Scores
Time : 2 ½ Hours

Cool off time : 15 Minutes

General Instructions to Candidates:

● There is a 'cool off time' of 15 minutes in addition to the writing time of 2 ½ hrs.
● You are not allowed to write your answers nor to discuss anything with othersduring the 'cool 

off time'.
● Use the 'cool off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
● Read questions carefully before answering.
● All questions are compulsory and only internal choice is allowed.
● When you select a question, all the sub-questions must be answered from the same question

itself.
● Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
● Malayalam version of the questions is also provided.
● Give equations wherever necessary.
● Electronic devices except non programmable calculators are not allowed in the Examination 

hall.

 നി൪േദശങള

●    നി൪ദിഷ സമയതിന പറേമ 15     മിനിട് കള ഓഫ് ൈടം ഉണായിരികം. ഈ 
  സമയത്േചാദയങളക് ഉതരം എഴതാേനാ,    മറളവരമായി ആശയവിനിമയം നടതാേനാ പാടില.

●      ഉതരങള എഴതനതിന് മമ് േചാദയങള ശദാപ൪വം വായികണം.
●    എലാ േചാദയങളകം ഉതരം എഴതണം.
●          ഒര േചാദയ നമ൪ ഉതരെമഴതാ൯ െതരെഞടത കഴിഞാല ഉപ േചാദയങളം അേത നമരില 

  നിന് തെന െതരെഞടേകണതാണ്.
●  കണക് കടലകള, ചിതങള,      ഗാഫകള എനിവ ഉതര േപപറില തെന ഉണായിരികണം.
●   േചാദയങള മലയാളതിലം നലകിയിടണ്.
●    ആവശയമള സലത് സമവാകയങള െകാടകണം.
●       േപാഗാമകള െചയാനാകാത കാലകേലററകള ഒഴിെകയള ഒര ഇലേകാണിക് ഉപകരണവം 

   പരീകാ ഹാളില ഉപേയാഗികാ൯ പാടില.



1.Identify the non-economic activity

a. Anitha, a doctor in a medical college
b. Anupama, a computer expert running an internet 

cafe
c.  Meera, a teacher conducting free education for 

poor students
d. Praveen, a lawyer practicing in a court     (1)

2. Find out the odd one out
        a. B2B b. C2C   c. B2C d.G2B (1)

3. Every commodity can be obtined throughout the 
year due to............................

a. Communication  b. Transportation 
c. Warehousing d. Advertising (1)

4. Bata shoe company is an example of

a. Multiple shop  b. Departmentaltore
c. super market  d. Speciality shop (1)

5. An agreement to acquire the right to use an asset 
without owing is called

 a. Factoring  b. Leasing  c.Financing  d. Warehousing
(1)

6. “I collect the savings of the people and inturn this 
will be invested in stock market”-- Identify me 

(1)
7. EPZ stands for 

a. Export Promotion Zone
b. Export Processing Zone

  c. Export Presentation Zone
 d. Export private Zone (1)

8. Find the odd one out

  a. Hawker  b. Street shop  

c. Street trader d. Cheap jack (1)

9. ITC Ltd. Spent a part of their profit for primary 
education in villages. Identify the activity and 
explain (2)

1.    താെഴ പറയനതില സാമതിേകതര പവ൪തനേമത്

a.    െമഡികല േകാേളജിെല േഡാകറായ അനിത
b.    ഇന൪െനറ് കെഫ നടതന അനപമ
c.     പാവെപട കടികെള കമയട൪ പഠിപികന മീര
d.   േകാടതിയിെല വകീലായ പവീണ (1)

2.  ഒറയാെന കെണതക

 a. B2B b. C2C   c. B2C d.G2B (1)
3.      എലാ സാധനങളം വ൪ഷം മഴവനം കിടനതിന

കാരണം..................

a.   കമയണിേകഷ൯ b. ടാ൯േസാ൪േടഷ൯ 
c.   െവയ൪ഹൗസിംഗ് d. അഡവ൪ൈടസിംഗ് (1)

4.   ബാറാ ഷ കമനി.........................  ന് ഉദാഹരണമാണ്

 a..    മളടിപിള േഷാപ് b.  ഡിപാ൪ട്െമനല േസാ൪
 c.    സപ൪ മാ൪കറ് d.  െസഷയാലിറി േഷാപ് (1)

5.    സവനമലാത ആസി ഉപേയാഗികനതിനള
 അവകാശം നലകനത്..........................ആണ്

a.   ഫാകറിംഗ് b.   ലീസിംഗ് c. ഫിനാ൯സിങ്
d. െവയ൪ഹൗസിംഗ് (1)

6. "     ഞാ൯ ജനങളെട സമാദയം സവീകരികകയം ഇതിെന 
   െഷയ൪ മാ൪കറില നിേകപാകകയം െചയന"--ഞാ൯ 

ആര്?

7. EPZ  എനിെന സചിപികന

a. Export Promotion Zone
b. Export Processing Zone

  c. Export Presentation Zone
 d. Export private Zone (1)

8.  ഒറയാെന കെണതക

a.   ഹാക൪ b.    സീറ് േഷാപ്
c.       സീറ് േടഡ൪ d.  ചീപ് ജാക്

(1)
 

9. ITC      കമനി അവരെട േപാഫിറിെന ഒര ഭാഗം
    ഗാമങളാെല പാഥമിക വാദയാഭയാസതാന് േവണി

ഉപേയാഗാകന...    ഈ പവ൪തനം എനാെണന്
വിശദമാകക (2)



10. Classify the following banks into appropriate 
category

 
 SBI, IDBI Bank, ICICI Bank, Canara bank, SBT, 

HDFC Bank, Citi bank, Bank of America (2)

11. Mr. Suresh insures his car and makes regular 
payment of premium. After a few years, he decided 
to surrender the policy. Can he do it? Justify

(2)

12. Some documents are needed to register a Company. 
Give names of the two basic documents. (2)

13.'Abscence of Salesman is one of the most important 
features of this shop'. Identify the shop and explain 

(2)

14. You are planning to start a computer sales 
showroom. Give any 3 risks related to this.

(3)

15. Star Textiles enters into a contract with Green 
advertisers for preparing T.V. Advertisment for them 
for 3 years. Identify the activity and explain.

(3)

16. 'Sachin Tendulker's house and properties are insured 
with Three insurance companies'. Explain the type 
of insurance mentioned here. (3)

17. Your school authorities decided to start a Website in 
the name of the school. Give the advantages of it.

(3)
18. Explain the following:

a. Bill of lading;
b. Mate's Receipt (3)

19.Draw a chart showing the objectives of the business
(4)

20. The Head Quarters of 'Sony' is in Japan but which 
spread the operations all over the world. Identify the 
type of organisation and give 3 features. (4)

21. Write any four difference between Public company 
and Private company. (4)

10.      താെഴ പറയന ബാങകെള ശരിയായ വിഭാഗങളില
 തരം തിരികക

SBI, IDBI Bank, ICICI Bank, Canara bank, SBT, 
HDFC Bank, Citi bank, Bank of America (2)

11.       സേരഷ് തെന കാ൪ ഇ൯ഷവ൪ െചയകയം സിരമായി
  പീമായം അടകകയം െചയ.   കറച് വ൪ഷങളക്

     േശഷം അയാള േപാളാസി സറണ൪ െചയാ൯
തീരമാനിച.   അയാളക് അത് സാധികേമാ? 
നയായീകരികക

(2)

12.       ഒര കമനി രജിസ൪ െചയാ൯ ചില പമാണങള
ആവശയമാണ്.    ഇതില രണ് അടിസാന

 പമാണങളെട േപെരഴതക.
(2) 

13.  '     െസയിലസാെന അഭാവമാണ് ഈ േഷാപിെന
  ഏറവം വലിയ പേതയകത.'    ഇത് ഏത് േഷാപാെണന്

 കെണതി വിശദമാകക.  (2)

14.       നിങള ഒര കമയട൪ െസയിലസ് േഷാറം തടങാ൯
തീരമാനിച.     ഇതമായി ബനെപട മന് റിസകള
എഴതക. (3)

15.    സാ൪ െടകസയിലസ് ടി.   വി പരസയം െചയനതിനായി 
    ഗീ൯ അഡവ൪ൈടേസഴമായി മന് വ൪ഷെത കരാറില 

ഏ൪െപടന.    ഈ പവ൪തി എനാെണന്
വിശദമാകക. (3)

 
16.      സചി൯ െടണലകറെട വീടം വസവകകളം മന്

   ഇ൯ഷറ൯സ് കമനികളില ഇ൯ഷവ൪ െചയിരികന. 
   ഇത് ഏത് തരതിലള ഇ൯ഷവറ൯സാണ്? (3)

17.       നിങളെട സള അധികത൪ സളിെന േപരില ഒര
   െവബ് ൈസറ് തടങാ൯ തീരമാനിച.  ഇതിെന

 േനടങള എെനലാം? (3)

18.   താെഴ പറയനവ വിശദമാകക.
a.   ബില ഓഫ് ലാഡിംഗ്
b.  േമറ്സ് റസീപറ് (3)

19.      ബിസിനസിെന ലകയങള കാണികന ഒര ചാ൪ട്
 വരയക (4) 

20. 'േസാണി'    യെട ആസാനം ജപാനിലാെണങിലം
    അതിെന പവ൪തനം േലാകെമമാടം വയാപിച

കിടകന.    ഇത് ഏത് തരതിലളല സാപനമാണ്? 
   അതിെന നാല് സവഭാവം എഴതക. (4)

21.     പബളിക് കമനിയം ൈപവറ് കമനിയം തമി
   ലള നാല് വയതയാസം എഴതക. (4)



22.

Complete the series and give its meaning (4)

23.Match the following

A B C

E-commerce Roads Re-export

Entrepot Electronic media Labour 
intencive

Construction 
industry

Import Website

Transport Mining Petroleum

Extractive 
industry

Place utility Hindrance of 
Trade

(5)
24. Mr.Suresh, a promoter of a public company 

approaches you for raising the capital from the 
public. Mention him the document required for 
inviting the attention of prospective investors and 
its content.  (5)

25.Shopping through television/telephone/internet is 
most popular now a days. 

a. Identify the type of shopping;
b. State its features, (5)

26. Modern life is more comfortable with the facilities 
offered by new generation commercial banks. 
Identify and explain the facilities offered by such 
banks (8)

OR

“One man control is the best in the world”. Write 
the form of business suitable to the above 
statement. Explain its features. (8)

22. 

      ഈ സീരീസ് പ൪തിയാകി അവരെട അ൪തം എഴതക
(4)

23.  േകാളം A   യില സചിപിചിരികന ഇനങളമായി 
  ശരിയായ രീതിയില B  യം C   യം േയാജിപികക

A B C

E-commerce Roads Re-export

Entrepot Electronic media Labour 
intencive

Construction 
industry

Import Website

Transport Mining Petroleum

Extractive 
industry

Place utility Hindrance of 
Trade

(5)
24.     ഒര പബളിക് കമനിയെട പേമാടറായ സേരഷ്, 

    െപാത ജനങളില നിനം മലധനം
  സമാഹരികനതിന് നിങെള സമീപികന. 

    ഇതിേലക് ജനങളെട ശദ കണികവാനള
പമാണേമത്?   ഇതിെന ഉളടകം എെനലാം? (5)

25. െടലിവിഷ൯/െടലിേഫാണ/   ഇന൪െനറ് എനിവയില
   കടിയള േഷാപിംഗ് ഇന് സാധാരണമാണ്. 

a.     ഇത് ഏത് തരം വിപണന രീതിയാണ്?
b.   ഇതിെന സവിേശഷതകള എെനലാം? (5)

26. '     പത൯ തലമറ ബാങകള നലകന സൗകരയങളിലെട 
    ആധനിക ജീവിതം കടതല സഖകരമാണ് '.  ഇതരം
    ബാങകള നലകന സൗകരയങള

 എെനാെകയാെണന് വിശദമാകക. (8)

OR

“    ഏക നിയനണമാണ് േലാകതിേലറവം
െമചമായിടളത്.”     ഇത് ഏത് തരം ബിസിനസമായി

 ബനെപട പസാവനയാണ്?  ഇതിെന
 സവിേശഷതകള വയകമാകക (8)

   Producer      ?   Retailer

        ?

   Producer      ?   Retailer

        ?



27. Jai Hind Ltd. A Public company desirous of making 
an investment in a new area and needs additional funds 
for acquisition of new machines. 

 a. Which source of finance should the company 
     depend on?

 b. Explain the different sources (8)

OR

“Trade is the nucleus of Commerce”. In the light of 
the statement, explain the different types of 
trade. (8)

Prepared by:

 Binuly B.L., Govt. HSS, Vithura,
Madhukumara Sarma S., Govt. HSS, Vithura, 

 Saleena Beevi M. Iqbal HSS, Peringammala.
(Business studies Cluster, Attingal)

27.     പതിയ േമഖലയില നിേകപികാ൯ ആഗഹികന
  പബളിക് കമനിയാണ് Jai Hind Ltd.  ഇതിന് പതിയ 
    െമഷീനറി വാങവാ൯ അധിക മലധനം ആവശയമണ്.

a.      ഇതിന് ഏത് തരം ധന ഉറവിടേതയാണ്
    ആശയിേകണത്?
b.   ഇവയെട േസാതസകള ഏെതലാം? (8)

OR

 “   വാണിജയതിെന മ൪മമാണ് വയാപാരം.”  ഈ
    പസാവനയെട െവളിചതില വിവിധ തരം
  വയാപാരങെള പറി വിവരികക. (8)

 


