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PART – A (2x 15 = 30 marks)

Answer the questions, each in not more than maximum 800 words.

1. (a) What are the characteristics of a good test in commerce? How will you
test the reliability and validity of a tool? Explain.
வணிகவியலில ஒர நலல ததேர்வின குணநலனகள யயாவவ? ஒர கரவுயின நம்பகத்தேனவம மற்றும் 

மதிப்புத்தேனவமவய எவ்வயாறு ததேர்வு சசெய்வீர்? விளக்குக.

(OR)
(b) As a commerce teacher, how will you guide your students to utilize 

community resources?
ஒர வணிகவியல ஆசிரியரயாக நீவீர் எவ்வயாறு உங்கள மயாணவர்கள செமுதேயாய வளங்கவள பயனபடுத்துவதேற்கு 

வழ நடத்துவீர்?

2. (a) What do you mean by problem based learning in commerce? Provide 
suggestions to solve the problems of students in commerce.
வணிகவியலில பிரச்செவன அடிப்பவடயிலயான கற்றல எனபதேன சபயாரள யயாது? வணிகவியலில 

மயாணவர்களின பிரச்செவனகவள தீர்ப்பதேற்கு ஆதலயாசெவனகவள அளிக்கவும்.

(OR)
(b) Explain the learning theories of Piaget and Gagne to commerce 

education.
வணிகவியல கலவிக்கு பியயாதஜ மற்றும் கயாக்தன எனபயார் அளித்தே கற்பித்தேல தகயாட்பயாடுகள பற்ற விளக்குக.

PART – B (10 x 4 = 40 marks)

Answer any TEN questions each in not more than maximum 400 words.

3. What are the special features of peer tutoring?
குழுப்பயிற்சியளித்தேலின சிறப்பம்செங்கள யயாவவ?
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4. What are the qualities required for a commerce teacher?
ஒர வணிகவியல ஆசிரியரக்கு ததேவவப்படும் குணநலனகள யயாவவ?



5. What is the need and importance of giving diagnostic test to students 
in commerce?
வணிகவியலில மயாணவர்க்கு அளிக்கப்படும் குவறயறத் ததேர்வின ததேவவ மற்றும் முக்கியத்துவம் யயாது?

6. Explain the advantages of giving objective type test to students.
மயாணவர்க்கு புறவயவினயாத் ததேர்வு அளிப்பதேன பயனகள பற்ற விளக்குக.

7. Discuss the difference between pre service and in service 
programme.
பணிமுன பயிற்சி மற்றும் பணியிவடப் பயிற்சி சசெயலபயாடுகளுக்கிவடதய உளள தவறுபயாடு பற்ற 
விவயாதிக்கவும்.

8. What are the steps involved in the construction of an achievement 
test? Explain.
அவடவுத்ததேர்விவன உரவயாக்கும் தபயாது அதில அவமந்துளள படிநிவலகள யயாவவ? விளக்குக.

9. Define CRA and explain its importance in the teaching of commerce.
CRA எனபதேவன வவரயறு சசெய்து அத்துடன வணிகவியல கற்பித்தேலில அதேன முக்கியத்துவம் பற்ற 
விளக்கவும்.

10.Explain the educational philosophy of Bruner to commerce 
education.
வணிகவியல கலவியில புரூனர் எனபயாரின கலவித் தேத்துவம் பற்ற விளக்குக.

11. What  are  the  major  problems  of  commerce  teaching  in  rural
schools?
கிரயாமப்புற பளளிகளில வணிகவியல கற்பித்தேலில ஏற்படக் கூடிய முக்கியமயான பிரச்செவனகள யயாவவ?

12.What are the advantages of formative and summative evaluation?
முனமதிப்பீடு மற்றும் சதேயாகுப்பு மதீப்பீட்டின பயனகள யயாவவ?

13.How will you test the objectivity of a tool?
ஒர கரவியின புறவயத் தேனவமவய எவ்வயாறு தசெயாதேவன சசெய்வீர்?

14.What is the need and importance of inservice education for rural 
teachers? Explain.
கிரயாமப்பற ஆசிரியர்களுக்கு பணியிவடப் பயிற்சியின ததேவவ மற்றும் முக்கியத்துவம் யயாது? விளக்குக.
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