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            ��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

ெவ���ந� 

                                    ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க�  

 அைன�� வ�னா�க���� வ�ைடயள���க. 

 1 ெதாட�க� 50 வைரயான வ�னா�க� ெதாட�பாக தர�ப���ள (a), (b), (c), (d) 

ஆகிய வ�ைடக�� ச�யான அ�ல� மிக�� ெபா��தமான வ�ைடய�ைன ேத�� 

ெச�க. 

 வழ�க�ப���ள வ�ைட�தாள�� உ�களா� ேத�� ெச�ய�ப�� ஒ�ெவா� 

வ�னா�க���மான வ�ைடக����ய இல�க�தி� (x) எ�ற அைடயாள�திைன 

இ�க.   

 இ� வ�னா�தா� 09 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 1 

1. ந��தர மாவ�ைன� பய�ப��தி� தயா��க�ப�� உ�ப�தியாவ�? 

a) சா�வ�� பா� 

b) ம�� பா� 

c) �வ �� ேப��� 

d) ��கீ� 

 

2. உடன� மா�கலைவ �ைறய�� ஓ� த�ைமயாவ�? 

a) அதிக கால� எ��த� 

b) அதிக �ல�ெபா��க� அவசியமாத� 

c) வ�ேசட இய�திர�கள�� பாவைன 

d) அதிகளவான உ�ப�தி� ெதாைகய�ைன� தயா��க ��யா� 

 

3. மா உட� ந��ைன� ேச��பதனா� உ�வா�� �ரத� க�டைம�பான�: 

a) அதிகளவான த���ைடய� 

b) ம��த�ைம�ைடய� 

c) கைரய���ய த�ைம�ைடய� 

d) ம�ண�ற நிற�ைடய� 

 

4. பாண�ைன� தயா���� ேபா� ெபா��தமான மாவ�ைன� 

பய�ப��தாைமய�னா� உ�ப�திய�� உ�வா�� �ைறபாடான�  

a) ம��த�ைமயைடத� (Elasticity)  

b) ேம��ற�தி� நிற� க�ைமயா�த� 

c) கனவள� �ைறவைடத� 

d) கி��ப� (Crispiness) த�ைமயைடத� 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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5. ஈ�� இ� ெசய�பா��� ெச�வா��� ெச���� ��கிய காரண�யாவ� 

a) ந�� 

b) மா 

c) பா� 

d) எ�ைண 
 

6. பாண�ைன� பா�கா�� ைவ�பத�� பய�ப��த�ப�� இரசாயன ெபா�ளாவ�? 

a) ேசா�ய� ெப�ேசாேவ�� 

b) ேசா�ய� ெம�டா ைபச�ேப�� 

c) க�சிய� �ேராப��ேன�� 

d) ேசா�ய� �ேராப��ேன�� 
 

7. ப�வைகைம�ட� ��ய பா� வைககைள� தயா���� ேபா� ேச��க���ய 

�ல�ெபா�ளாவ� 

a) உ�ள� 

b) சீன� 

c) அ�ப��க� ெஜலி 

d) �க� ஸிர� 
 

8. பாண�ைண� தயா���� ேபா� அவதான��க���ய இரசாயன மா�பாடாவ�? 

a) அளவ�� ெப�தா�த� 

b) மா�கலைவ ஈரலி�பைடத� 

c) மா�கலைவ �ள��பைடத� 

d) மா�கலைவ ம��த�ைமயைடத� 
 

9. மா�கலைவய�லி��� காபன �ெரா�ைச�� வா� ெவள�ேய�வதனா� ஏ�ப�� 

வ�ைளவான� 

a) ெநாதி�த� �ைறைவைடத� 

b) �ைவ �ைறவைடத� 

c) அள� �ைறவைடத� 

d) ெநாதி�த� அதிக��த� 

 

10. மா�கலைவய�� ெவ�பநிைலய�ைன க���ப��த���ய உபகரணமாவ� 

a) ேடா ஷ�ட� (Dough Sheeter)  

b) ��வ� (Prover)  

c) �லி� ர� (Cooling rack) 

d) ேடா �ைவட� (Dough Divider) 
 

11. ���ட� ஆன� அதிக���� ச�த��ப�தி� ெபா��� பய�ப��த�ப�� 

ெவ��பக ெபயராவ�? 

a) ெநாதி�த� 

b) வ�வைம�த� 

c) ��ேன��த� 

d) ஓ�� 
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12. ெவ��ப�ப�ட பாண�� ந���ற�தி� பா�ய ஓ�ைடக� ஏ�ப�வ�   

a) வலிைமய�ற மாவ�ைன� பய�ப���வதனா� 

b) அதிகளவான சீன�ய�ைன� பய�ப���வதனா� 

c) அ��ப�� ெவ�பநிைல �ைறவைடவதனா� 

d) மா�கலைவ �ள��பைடத� ேபாதாைமய�னா� 

 

13. ப��ஸா உ�ப�திய��� ெபா��தமான அ��ப�� ெவ�பநிைல வ ��சான� 

a) 1800C-2000C 

b) 1600C -1700C 

c) 1500C -1800C 

d) 1700C -2500C 

 

14. பாண�ைன� தயா���� ேபா� மா�கலைவய�� இைடநிைல �ள��த� 

ெதாட�பாக ப�ரேயாகி�க���ய மிக� ெபா��தமான கால�ப�தியான� 

a) 10 நிமிட�க� 

b) 05 நிமிட�க� 

c) 120 நிமிட�க� 

d) 07 நிமிட�க� 

 

15. பாண�ைன� தயா���� ேபா� அ��ப�� பாண�ைன ைவ�த உடன�யாக 

ஈ�� இ�  ெசய�பாடான� 

a) �ைறவைட�� 

b) அதிக���� 

c) க���ப��த�ப�� 

d) எ�தெவா� மா�ற�� இட�ெபறா� 

 

16. ம�� பா� நிர�ப�, சி�க� நிர�ப� ம��� கா�கறி நிர�ப� எ�பவ�றி���ய 

மா�கலைவயான� 

a) ெடன�� மா�கலைவ (Danish Dough) 

b) �ேராச�� மா�கலைவ (Crossent Dough) 

c) பா� மா�கலைவ (Bread Dough) 

d) �வ �� மா�கலைவ (Sweet Dough) 

 

17. ைஹய� �க� (High sugar) பய�ப��த�ப�வ� 

a) பா� மா�கலைவய��கா�� 

b) பண�� மா�கலைவய��கா�� 

c) இ�ெலயா� மா�கலைவய��கா�� 

d) ெவாலவ�� மா�கலைவய��கா�� 
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18. ஆழமான எ�ைணய�� ெபா��க�ப�� ெவ��பக உ�ப�தியான� 

a) ெவாஹ� (Waffle) 

b) ேடா ந� (Doughnut) 

c) கீ� (Quiche) 

d) ெவாலவ�� (Vol au vent) 

 

19. �� மி�� (pre-mix) இைன� பய�ப���வத� ந�ைமயாவ� 

a) பண� ம�தமா�� 

b) �ல�ெபா��க� ம�தமா�� 

c) �ைவ அதிக���� 

d) கால� ம�தமா�� 

 

20. �ர�க� பாண�ைன� தயா���� ேபா� ேகா�ைம மாவ��� ேச��க�ப�� 

�ர�க� மாவ�� சதவ �தமாவ�? 

a) 20% 

b) 30% 

c) 40% 

d) 50% 
 

21. கீ�வ�� உண�கள�� ேப��� வைகெயா�றாவ� 

a) ப��ேயா� (Brioche) 

b) �ெராச�� (Crossent) 

c) சிெகான�� (Scones) 

d) மப�� (Muffin) 
 

22. ப� ேப���யான� ேப� ெச�ய�ப�டத� ப��ன� அ� 

a) �ைவ�ைடயதாக காண�ப�� 

b) த���க� உ�வாகிய����� 

c) ம��த�ைம�ைடயதாக இ���� 

d) கர��ரடானதாக� காண�ப�� 

 

23. பய� (pies) வைககைள தயா��பத�� பய�ப��த�பட���ய நிர�ப�களாவன   

a) ேசவ� நிர�ப� (Savory filling)  

b) ேசா� வைகக� (Sauce)  

c) ேசவ� ம��� இன��� �ைவ நிர�ப� (Savory and sweet fillings)  

d) இன��� �ைவ நிர�ப� (Sweet fillings)  
 

24. ப� ேப���ய�ைன� தயா���� �ைறெயா�றாவ�   

a) ர�ப�� �ைற (Rubbing method)  

b) ேலா�ட� �ைற (Lotus method)  

c) ம��த� �ைற (Folding method)  

d) �� ேபா��� �ைற (Book folding method)  
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25. ப��ஸா தயா��ப�� ேபா� பய�ப��த�ப�� ேமாச��லா சீ� ஆன� 

ஏைனய சீ� வைகக�ட� ஒ�ப�� ெச�ய�ப�� ேபா� அ�  

a) கைரய���ய த�ைமய�ைன உைடய� 

b) ம��த�ைமய�ைன உைடய� 

c) கா��த த�ைமய�ைன உைடய� 

d) ��த� �ைவய�ைன உைடய�  
 

26. ெகா��� பய�பா���� இண�க ¾ (��கா�) ேப����கான 

உதாரணமாவ� 

a) � ேப��� (Choux pastry)  

b) ப�� ேப��� (Patty pastry)  

c) ெடன�� ேப��� (Danish pastry)  

d) ப� ேப��� (Puff pastry)  
 

27. தயா��க�ப�ட ேப���ய�ைன பா�கா�� ைவ�பத�கான ச�யான 

�ைறயாவ� 

a) �ள����ய�� ைவ�த� 

b) அைற ெவ�பநிைலய�� ைவ�த� 

c) பா�கா�பான அைறய�� ைவ�த� 

d) மிைக �ள����ய�� ைவ�த� 

 

28. மா ம��� ெகா��� வ�ர� �ன�களா� கலைவ ெச�த� அைழ�க�ப�வ� 

a) ர� இ� �ைற (Rub in method)  

b) ேபா��� �ைற (Folding method)  

c) கல�த� �ைற (Mixing method)  

d) ப�ெள��� �ைற (Blending method)  

 

29. ப� ேப���ய�ைன தயா���� ேபா� ெகா��ப�ைன லமிேன� ெச�வத� 

�ல� இட�ெப�வ� 

a) �ைவயான� அதிக��த� 

b) த��கைள ஒ�ெவா�றாக ேவறா��த�   

c) த��க� ஒ��ட� ஒ�� ஒ��த�  

d) ேப���ய�� த�டக� த��பைடத� 
 

30. மா�கலைவய�ைன சைம�பத�� ��ன� அ�ல� ப��ன� அதிலி��� 

ெகா��� ெவள�ேய�மாய�� அத�கான காரணமாவ� 

a) கல�த� கால� ேபாதாைம 

b) அதிக��த �ரத� அட�கிய மாவ�ைன பய�ப��த� 

c) ெம� ெகா��ப�� பய�பா� 

d) ெகா��ப�� ெவ�பநிைல �ைற�த அளவ�� காண�பட� 
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31. ேக� இைன� தயா���� ேபா� அ�தியவசியம�ற �ல�ெபா��களாவ� 

a) சீன� 

b) ெகா��� 

c) மா 

d) �ைவ��� 

 

32. திரவ ���ேகா� �ல� இட�ெப�வ� 

a) ெம�ைமயான த�ைம ம��� மி��க�திைன வழ�க� 

b) உ�வ அைம�� பலமானதாக மா�த� 

c) வ�ண�திைன அள��த� 

d) ப�ம� அதிக��த� 

 

33. ேக� இைன பலவ �னமா��� ப�ரதான �ல�ெபா�ளாவ� 

a) சீன� ம��� ப�ட� 

b) மா ம��� சீன� 

c) ��ைட ம��� பா� 

d) மா ம��� ப�ட� 

 

34. கண� ேரா�� (honey-rolls) தயா��ப�� ேபா� 

a) சீன�, ��ைட ம��� ெகா��� எ�பன �ைறவாக� 

பய�ப��த�ப�கி�றன 

b) ��ைட, சீன� ம��� ெகா��� ஆகியன சம அள�கள�� 

பய�ப��த�ப�கி�றன 

c) ெகா���, ��ைட ம��� சீன� ஆகியன ��தலாக� 

பய�ப��த�ப�கி�றன. 

d) மா, ��ைட ம��� சீன� ஆகியன பய�ப��த�ப�வதி�ைல 

 

35. ப�ட�ைன அ�தியவசியமானதாக� பய�ப��தாம� தயா��க�ப�� ேக� 

வைகயான� 

a) மா�ப� ேக� (Marble cake)  

b) ெசா�கேல� ேக� (Chocolate cake)  

c) �� ேக� (Rich cake) 

d) �ெபா� ேக� (Sponge cake) 

 

36. ேக� இைன அழ�ப���வத�� பய�ப��த�ப�� ெபா�ெளா�றாவ� 

a) ப�ர� வைக (Brush types) 

b) ப��ட� (Beater)  

c) �ேர வைக (Tray types)  

d) �கிேர�ப� (Scraper)  
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37. ேக� கலைவயான� வ��ச� (cracking) அைடவதைன வ�ல��வத�� 

ேச��க�பட���ய ெபா�ளாவ�     

a) ஆ�டா மா (Ata flour)  

b) ஐசி� சீன� (Icing sugar)  

c) ேகா�ைம மா (Wheat flour)  

d) ேகா� மா (Corn flour)  

 

38. �ெபா� ப�ற�ைன (sponge batter) தயா��த�ட� அ��ப�� ைவ�க 

ேவ��ய� 

a) கலைவயான� கா�வைடவதனா� 

b) கலைவயான� திரவமைடவதனா� 

c) ெநாதி�த� அதிக��பதனா� 

d) ெநாதி�த� உடன�யாக அதிக��ப��� உ�ப�வதனா� 

 

39. த��கள��� ��வத�� பய�ப��த�ப�� ெபா�ளாவ� 

a) ேகா�ைம மா 

b) மாஜா 

c) திரவ ���ேகா� 

d) அ�ப��க� ெஜலி 

 

40. ேக� இ� ேம�பர�ப���� ெதள��பத�� பய�ப��த���ய பதா��தமாவ� 

a) ப�ட� கி�� 

b) ெச�கேல� கனா� (Chocolate Ganache) 

c) கா��த ேத�கா� 

d) எ�� 

 

41. ��கள�� அைட�க�ப�ட உண�கள�� அதிகளவ�� காண�பட���ய 

ப���யாக� வ�ேசடமாக 

a) ெபா�டலிச� வைக (Botulism) 

b) ச�ெமாென�லா (Salmonella)  

c) ஈேகாலா� (E.coli)  

d) வ���ேயா (Vibrio)  

 

42. உண� ெதாட�பான ெதா��க� பலவ�றி�� காரணமாவ� 

a) ைவர� 

b) ப�க� 

c) ப���யா 

d) சா��ண�க� 
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43. ெவ�பமான� பயண� ெச��� வழி�ைறக� 

a) ஒ�றா�� 

b) இர�டா�� 

c) ��றா�� 

d) நா�கா�� 

 

44. ெவ��பக உ�ப�திகைள ேப� ெச�வத��� ம��� உண� வைககைள 

ெபாதிய��வத��� ெபா��தமான தா� வைகெயா�றான�   

a) ஒய�� ேப�ப� 

b) �ம� ேப�ப� (Dimai papers) 

c) அ�மின�ய� ெபாய�� 

d) ெபாலி எதி�� 

 

45. சைம�க�படாத உண� ம��� சைம�க�ப�ட உண� ஆகியவ�றிைன 

ஒ�றாக ைவ�பதனா� ஏ�ப�� மாசைடத� 

a) உண�க� கல�த� 

b) உண�க� ெக���ேபாத� 

c) ���� மாசைடத� 

d) ெதா��ந��க� 

 

46. உண�கைள கள�சிய�ப���வத�காக பய�ப��த�ப�� அ�மா�, த��, 

ேமைச ஆகியவ�றிைன தயா��பத�� ெபா��தம�ற� 

a) ���ப���காத உ��� 

b) மி�மி��பான உேலாக� 

c) வ�ண� �ச�ப�ட உேலாக� 

d) மர� 

 

47. ெவ�றிகரமான �காைம��வ�தி� ஆர�பமாவ� 

a) ஒ��� ெச�த� 

b) நைட�ைற�ப��த� 

c) தி�டமிட� 

d) கண��ப��  ெச�த� 

 

48. ெபா���� ேபா� எ�ைண� பா�திர�தி� த� ஏ�ப�மாய�� உடன�யாக� 

ெச�ய���ய ெசய�பாடாவ� 

a) அ��ப�ைன அைண�த� 

b) ந��ைன ெதள��த� 

c) பா�திர�திைன ��ய�னா� ��த� 

d) பா�திர�திைன அ��ப�லி��� அக��த� 
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49. சைமயலைறெயா�றி� பா�கா�பான �ழலிைன உ�வா��� ேபா� அத� 

�காதார� ம��� ��ைம ஆகியன மிக�� ��கியமானைவயா��. இ�� 

க��தி� ெகா�ள�படேவ��ய� 

a) ேவைலயா�கள�� ��ைம 

b) உண� பான�கள�� ��ைம 

c) தன�நப� ம��� �ழ� ஆகியவ�றி� ��ைம 

d) உபகரண�கள�� ��ைம 

 

50. ச�யான அ�வலக உைடெயா�றி� காண�ப�� க����ப�� �ல� 

இட�ெப�� ெசய�பாடாவ� 

a) தன�நப� ஆ�ைம 

b) அல�கார� 

c) வ�ய�ைவய�ைன உறி��த� 

d) சிற�த ேதா�ற� 

 

 

(01 x 50 = 50 ��ள�க�) 
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��றா� நிைல�க�வ� ம��� ெதாழி�க�வ� ஆைண��� 

அறி�சா� கண��ப�� – ஏ�ர� 2022 

 ெவ���ந� 

ேதசிய ெதாழி�தைகைம ம�ட� 04 

ேநர�: 03 மண��தியால�க� 

ப��சா��திக��கான அறி���த�க� 

 இ� வ�னா�தாள�� �தலாவ� (01) வ�னா உ�பட நா�� (04)  

வ�னா�க��� வ�ைடயள��க��. (�தலாவ� (01) வ�னா��� 

வ�ைடயள��த� க�டாயமானதா�� எ�ப�ட� வ�ைடனள��க 

ேவ��ய ெமா�த வ�னா�கள�� எ�’ண��ைக நா�� (04) ஆ��)   

 வ�னா�தாள�� வழ�க�ப���ள இட�கள�� வ�ைடயள��க��. 

 இ� வ�னாதா� 07 ப�க�கைள� ெகா���ள�. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ப�தி 2  

1. வ�யாபார�கள�ைடய�� ��னண�ய�� திக�� வ�யாபார வ��பாக உண� 

வைககைள தயா��த�, ெபாதிய�ட� ம��� வ�நிேயாகி�த� 

ேபா�றவ�றிைன அைடயாள�ப��த ���� எ�ப�ட� இைவ சா��த 

வ�யாபார ெசய�பா�க� ேவகமாக ப�ரப�யமைட�� வ�கி�றன. இ� 

ெதாட�பாக க��தி�ெகா��� ேபா� சி��ண� வைகக� ம��� ெவ��பக 

உ�ப�திக� ஆகியைவ ெதாட�பாக ச�ைதய�� வ�சால ேக�வ�க� 

நில�கி�றன.     

i). வ�யாபாரெமா�றி� தர�திைன உ�தி�ப��த� ெதாட�பாக 

ெப���ெகா�ள���ய தர� சா�றித� வைகக� நா�கிைன� (04) 

ெபய��க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii). வ�யாபாரெமா�றிைன நடா�தி�ெச�வத�� அவசியமான இ� (02) 

வசதிகைள� ெபய��க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அைன�� உ�ைமக�� ெப���  
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iii). உண� வ��பைன� ப��வ�� உண� மாசைடதைல� தவ���க���ய 

�ைறக� இர��ைன� (02) �றி�ப��க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv). மிைக� �ள����ய�� கட�ண�கைள ைவ��� ேபா� 

ப��ப�றேவ��ய இ� நடவ��ைககைள� �றி�ப��க. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v). உணவ�ைன தயா�ெச�வத��� பய�ப���� ஆ� ெவ��� 

பலைககைள (chopping board) வைக�ப��த��.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi). உணெவா�றிைன ப�தைடய� ெச��� ப���யா�க� இர��ைன� (02) 

ெபய�ட�� 
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vii). ெவ��பக உ�ப�திய��� அவசியமான நா�� (04) உபகரண�கைள� 

ெபய�ட�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viii). ேக� இைன உ�ப�தி ெச�வத�காக பய�ப��த�ப�� அ��பைடயான 

�ல�ெபா��கைள வைக�ப��த� ��ய நா�� ப�ரதான �ைறகைள� 

�றி�ப�ட�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

ix). மா கலைவய�ைன தயா�ெச��� ேபா� உ�� ேச��க�ப�வத� 

��கிய��வ�திைன �றி�ப�ட��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x). ேபாரைணகைள� பய�ப���த� ெதாட�பான பா�கா�� 

��ேன�பா�க� இர��ைன� (02) �றி�ப�ட��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(02 x 10 = 20 ��ள�க�) 
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2. அைட��� �றிகள��� தர�ப���ள  ெசா�கைள ெபா��தமான �ைறய�� 

ப�ரேயாகி�� இைடெவள�கைள நிர�ப�� 

i). 1980 ஆ� ஆ��� 26 ஆ� இல�க உண�� ச�ட�ல�தி� கீ� 

இைற�சிக� ெதாட�பாக அதிகார� ெப�ற அ�வல� 

............................................................................ ஆவா� எ�ப�ட� ப�ரதான உண� 

அ�வலராக வ�ள��பவ� ........................................................................... ஆவா�     

 

ii). ................................................................................ ஆன� உணவ�ைன ெவ���த� 

ெச�வத�� ��ன� �ச���ய �ேள� வைகெயா�றாக 

வ�ள��வ�ட� .......................................................... ஆன� சைம�தத� ப��ன� 

�ச���ய ஓ� �ேள� வைகயாக உ�ள�. 

 

iii). ��ைட அ�ற ேக� தயா��ப�� ேபா� ��ைடய��� பதி��� 

�ல�ெபா�ளாக ...................................................................... இைன�� க�ேடா 

(Gateaux) தயா��ப�� ................................................................. இைன�� 

பய�ப��த ����.   

iv). ஈ��கள�� ெசய�பா�� ெவ�பநிைலயான� ........................................... ஆக� 

காண�ப�வ�ட� ெசா�கேல��ைன� கைர�பத�� மிக�� 

ெபா��தமான ெவ�பநிைல ம�டமாக ................................................. 

காண�ப�கி�ற�.  

v). ேசவ� அ�ல� இன��� �ைவமி�க நிர�ப�ய�ைன இ�� ���ட� 

��யதாக இைடநிைல உணெவா�றாக ................................................................... 

ஆன�  வ�ள�க���� எ�ப�ட� ��ய�றதாக தயா��க�ப�ட 

உணெவா�றாக ............................................. ஆன� வ�ள�க ����. 

(�காதார ைவ�திய அதிகா�/ ைப�/ கா�நைட ைவ�திய அ�வல�/ ரா��/ 

�ைவ��ட�ப�ட ெசறிவான பா�/ வாைழ�பழ�/ 25
0
C-30

0
C/ 100

0
C/ ைப/ 30

0
C-

50
0
C/�� ெச�ய�ப�ட பழ�க�/ ெச��/ �ேராெப�/ ��ைட சா�/ கீ�/ 

�காதார ேசைவக� பண��பாள� நாயக�/ சீன� சிர�/ எ��/ ப��ேயா�/ 150
0
C) 
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3. ���கமாக வ�ைடயள��க�� 

i). கழி�� ெபா��கைள �காைம��வ� ெச�த� ெதாட�பான 3R 

ேகா�பா� எ�ப� யா�? 

 

 

 

 

 

 

ii). பாண�ைன தயா���� ேபா� நிக�� ெபௗதிக பாதி��க� 

நா�கிைன� தர��? 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii). �ேள� எ�ப� யா�? அத�காக பய�ப��த�ப�� 05 

�ல�ெபா��கைள� ெபய�ட�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv). உ�ப�திெயா�றிைன ெவ���� ேபா� ேம�பர�� 

ெபா�ன�றமைடவத�கான இர�� காரண�கைள� �றி�ப�ட��. 

 

 

 

 

 

 

v). உணவ�ைன ப�தைடய� ெச��� நா�� ெபௗதிக காரண�கைள� 

கீேழ தர�ப���ள அ�டவைணய�� �றி�ப�ட��. 

 

சைம�க�ப�ட உண�கைள 

ப�தைடய� ெச��� 

காரண�க�  

சைம�க�படாத உண�கைள 

ப�தைடய� ெச��� 

காரண�க� 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

(02 x 5 = 10 ��ள�க�) 
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4. �மி ேக�ட�� இ� சி�திைர மாத�தி� �தலாவ� கிழைம �பா 60.00 வ �த� 

800 பா�க��, �பா 40.00 வ �த� 250 ஐசி� ேக� ���க��, சி����கள�� 

வ��பைனய�னா� �பா 35,000.00 � பான�கள�� வ��பைனய�னா� �பா 

25,000.00 � வ�மானமாக ெபற�ப����த�.   

சி�திைர மாத�தி� ஊழிய�க� ெதாட�பாக கிழைமெயா�றி�� ��� 

நப�கள��� �பா 2,000.00 வ �த�� இர�� நப�கள��� �பா 1,000.00 வ �த�� 

ம��� எ�சிய ��� நப�கள��� �பா 1,500.00 வ �த�� வழ�க�ப�ட�. இ� 

நி�வக�தி� மாதா�த ெசலவ�னமாக �ல�ெபா��க� ெதாட�பாக �பா 

20,000.00 �, மி� ம��� ந�� வசதிக� ெதாட�பாக �பா 2,500.00 �, கலைவ 

ெசலவ�னமாக �பா 1,000.00 � ெசலவாகிய�. 

i). நி�வக�தி� ெமா�த வ�மான� எ�வள�?               (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

ii). நி�வக�தி� ெமா�த ெசலவ�ன� எ�வள�?              (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

iii). இலாப சதவ �த� யா�?                               (02 ��ள�க�) 

 

 

 

 

 

 

 

iv). ெவ��பக வ�யாபார�திைன நடா�தி� ெச��� ேபா� ேபணேவ��ய 

��தக�க�, அறி�ைகக� ம��� ேகாைவக� நா�கிைன� ெபய�ட��. 

                                                             (04 ��ள�க�) 
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5. கீேழ தர�ப���ள தைல��கள�� 05 இைன� ேத�� ெச�� சி��றி��க� 

எ�த��               (02 x 5 = 10 ��ள�க�) 

i). பா� தயா��ப�� இைடநிைல �ள��த� (Intermediate sour) 

ii). ேசா� ேப��� (short pastry) தயா��ப�� உ�ப�தி� ெசய��ைற 

iii). ெவ��பக உ�ப�திகள�� வள�ய�ைன த�கைவ��� �ைறக� 

iv). பழ ேக� இைன� தயா��ைகய�� தர�திைன� ேப�வத�கான 

வழி�ைறக� 

v). தி�டமிட�ப�ட கள�சியெமா�றி� இய��க� 

vi). சைமயலைறய�� தி�ெரன த� ஏ�ப�� ப�ச�தி� ெசய�படேவ��ய 

�ைறக� 

vii). சைமயலைற உபகரண�கைள வைக�ப��த�  

 

�����
����

��

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5239&m=db



