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மநல்ழல பதளம் ஆண்டு 

பளபேினல் 

எபே நதழப்பண் யிள யிலைகள்  

சரினள ( அ ல்து ) பளபேத்தநள  யிலைலனத்  மதர்ந்பதடுக்கவும் . 

1) நிதனுலைன யளழ்க்லகனின் அன்ளை ையடிக்லககல ற்ழ  பளபேினல் ஆபளய்கழது 

ன்று கூழனயர்.  

அ) ஆைம் ஸ்நழத்   ஆ) இனல் பளின்ஸ்   இ) ஆல்ஃிபட் நளர்ரல்   ஈ) சளபமயல்சன் 

 

2) பளபேளதளபத்தழல்  ளம்  டிக்கும்  அடிப்லைப்  ிபச்சல 

அ) ண்ணற் யிபேப்ங்கள்    ஆ)   அயற் யங்கள் 

இ) ற்ளக்குல                 ஈ)   ம் மதலயகலப்  பூர்த்தழ பசய்யதற்கள  உத்தழ  
 

3) தண்ணினல்  பளபேினல் லத உள்ைக்கழனது?  

அ) எட்டு  பநளத்தப் பளபேளதளபம்          ஆ) பளபேளதளபத்தழன் ல்மயறு  துலகள் 

இ) திர் பளபேளதளப ையடிக்லககள்  ஈ) எட்டு  பநளத்த பளபேளதளபத் பதளைர்பு  

 

4) கவழ்க்கண்ையற்ழல் து  தண்ணினல் பளபேளதளபம் சளர்ந்தது?  

அ) கைந்த ஆண்டு  உண்லந உள்ளட்டு உற்த்தழ  25%  அதழகரித்துள்து.  

ஆ) கைந்த ஆண்டு  9.8% உலமக்கும் சக்தழ மயலனின்லந ழலப் பற்றுள்து.  

இ)மகளதுலநனின் யில அதன் மதலயலன ழர்ணனிக்கழது.  

ஈ) கைந்தஆண்டு பளது யில 4% அதழகரித்துள்து. 

 

5) பளபேந்தள என்லக் கண்ைழக.  

அ) “ளடுகின் பசல்யங்கள் நற்றும் களபணங்கலக் குழத்த எபே  யிசளபலண”  

ஆ) “பளபேளதளபக் மகளட்ளடுகள்”  

இ) “பளபேளதளப அழயினழன் இனல்பும் அதன் சழப்பும்”  

ஈ) “நற்லய நளளதழபேக்கும் மளது”  

 

6) சநழல யில ன்து அந்த யிலனில்  

அ) ல்ளம் யிற்கப்டுகழது  ஆ) யளங்குயர்கள் ணத்லத பசயிடுகழன்ர்  

இ) மதலயனின் அவும் அிப்ின்அவும்  சநம்  ஈ) நழலகத்மதலய பூஜ்ஜழனம்  

 

7) ளடுகின் பசல்யம்  நற்றும் களபணங்கலக் குழத்தஎபே யிசளபலண ன்  தழன் 
ஆசழரினர்  

அ) ஆல்ஃிபட் நளர்ரல்   ஆ) ஆைம் ஸ்நழத்        இ) இனன்ஸ் பளின்ஸ்        ஈ) ளல் அ 

சளபமயல்சன் 

 

8) யிபேப்ங்கமளடும் கழலைப்பேலநபள் நளற்றுயமழகில் னன்ைத்தக்க சளதங்க 
மளடும் பதளைர்புள் நித ையடிக்லககலப் ற்ழ னில்கழன் அழயினம பள 
பேினளகும்  ன்று  இக்கணம்  யகுத்தயர்.  

அ) இனல் பளின்ஸ்        ஆ) ஆைம் ஸ்நழத்      இ) ஆல்ஃிபட் நளர்ரல்             ஈ) ளல் அ 

சளபமயல்சன் 

 

9) பளபேளதளபத்தழன் தந்லத னளர்?  

அ) நளக்ஸ் பல்ர்   ஆ) ஆைம் ஸ்நழத்  இ) களர்ல் நளர்க்ஸ்  ஈ) ளல் அ சளபமயல்சன் 

 

10) பளபேினல்  ன்து  எபே சபக அழயினல் ன்று கூறுயர். பில்,  

அ) களபணம்  நற்றும்  யிலவுகலக்கழலைமன உள் பதளைர்பு  

ஆ) யிதழகல உபேயளக்குயதற்கு த பதளகுத்தளய்வு  பலபம், குத்தளய்வு  பலபம் 

னன்டுத்தப்டுகழன்.  

இ) ரிமசளதலகள் 

ஈ) மநற்கூழன  அலத்தும்  
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11) னன்ளடு ன்து  

அ) மதலயபம், அிப்பும் சநநளக இபேக்கும்  சநழலப்புள்ி  
ஆ) நித யிபேப்ங்கல ழலவு பசய்பம் ண்ைங்கள்நற்றும் ணிகின் சக்தழ  
இ) ண்ைங்கின்  பநளத்த நதழப்பு  

ஈ) ண்ைங்கள் நற்றும்  ணிகலக்கள  யிபேப்ம்  

 

12) அங்களடி ன்து  

அ) பளபேட்கள் யளங்கும்  இைத்லத நட்டும்  குழக்கும்       

ஆ) பளபேட்கள் யிற்கும்  இைத்லத நட்டும்  குழக்கும்  

இ) யிலகள் சரி  பசய்பம்  இைத்லத நட்டும்  குழக்கும்  

ஈ) ர்கள் மபடினளகமயள  அல்து நலபகநளகமயள  பளபேட்கள் யளங்கும், யிற்கும் 

பலலனக் குழக்கும்.  

 

13) து  பளபேளதளப  இக்கணம் சளர்ந்ததல்?  

அ) சளதளபண நிதலப்  ற்ழப் டிப்து  

ஆ) பளபேளதளபம்  பசல்யம்  நீது  நட்டும் தி கயம் பசலுத்துயதழல்ல 

இ) பளபேளதளபம் ன்து பேப்பளபேள்ம் சளர்ந்தடிப்பு  

ஈ) பளபேளதளபம் ண்ணற் யிபேப்ங்கலபம், யலபனறுக்கப்ட்ை யங்கலபம் 

ற்ழனது.  

  

14) யர்ச்சழ இக்கணம் ன்து  

அ) இனங்கு ழல பளபேளதளப கட்ைலநப்ில்  மதர்ந்பதடுப்தழல்  உள்  ிபச்சல 

ஆ) ண்ணற்  யங்கள் நற்றும்  யிபேப்ங்கலக்கள ிபச்சலனளகும்.  

இ) பசல்யத்லத உற்த்தழ  பசய்யது  நற்றும்  கழர்யது  

ஈ) நிதர்கின் பேப்பளபேள் சளர்ந்த ன் 

 

15) பளதுயளக  ந்தக் மகளட்ளடு  தண்ணினல் பளபேளதளபத்லத உள்ைக்கழபள்து?  

அ) யிலக்க மகளட்ளடு          ஆ) யபேநளக் மகளட்ளடு   

இ) மயலயளய்ப்புக் மகளட்ளடு   ஈ) யணிகக் மகளட்ளடு  

 

16)______ ரிநளற்  நதழப்லக் பகள ண்டுள்லய அயற்ழன் உரிலநனளர் உரிலநகல 
ழறுயவும், ரிநளற்வும் படிபம்.  

அ) ண்ைங்கள்   ஆ) மசலயகள்    இ) அங்களடிகள்    ஈ) யபேயளய் 

 

17)  னன்ளட்டின் சரினள ண்புகலஅலைனளம்  களண்க.  

அ) இது னனுக்கும் சநநளது.  ஆ) இது ீதழபழ பக்கழனத்துயம்  பகளண்ைது  

இ) இது நகழழ்வுக்கு சநநளது   ஈ) இது தகர்மயளரின்நழலலனச் சளர்ந்தது  

 

18) குலப் பளபேளதளப இக்கணத்தழன் ஆசழரினர் னளர்?  

அ) ஆைம் ஸ்நழத்   ஆ) நளர்ரல்  இ) பளின்ஸ்   ஈ) பளர்ட்சன் 

 

19) திக்கபேத்தழழபேந்து   பளதுக்கபேத்து  பறும்  பல 

அ) குத்தளய்வு  பல    ஆ) பதளகுத்தளய்வு  பல    

இ) இனல்புலப அழயினல்  ஈ) பழபலப அழயினல்  

 

20) யிற்ல பசய்பம் பளபேட்கல தளல்  பபேக்கழளல் பநளத்தயபேயளய் கழலைக்கும்?  

அ) யில  ஆ) பநளத்தச் பசவு  இ) இறுதழ சநழல யபேயளய்ஈ) இறுதழ சநழலச் பசவு 

 

21. பபண்ட்ைலத பதரிவு  பசய்க.  

அ. ஆைம்பண்ைங்கள் ஆ.யசதழண்ைங்கள் இ.அத்தழனளயசழன ண்ைங்கள் ஈ.யியசளனப் பளபேட்கள்  
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22.பதரிவுகள் ப்மளதும் கட்டுப் டுத்தப்ட்ை அல்து யலபனறுக்கப்ட்ைலயனளக 
இபேப்தற்கு  களபணம் யங்கள் -------------- இபேப்தளல்.  

அ. ற்ளக்குல  ஆ. அிப்பு  இ. மதலய  ஈ. அரிநழதநள 

 

23. இனல்பண் னன்ளட்டு ஆய்லய யமங்கழனதழல் பதன்லநனளயர் 

அ. மஜ.ஆர்.லழக்ஸ்  ஆ. ஆர்.ஜழ.டி.ஆன்  இ. நளர்ரல்  ஈ. ஸ்டிக்ர் 

 

24.கவழ்க்கண்ை யளய்ப்ளட்டின் பம் இறுதழழல னன்ளட்லை அயிைளம் 

அ. TUn – TUn-1  ஆ. TUn – TUn+1  இ. TUn + TUn+1  ஈ. TUn – TUn+1  

 

25. இறுதழழலப் னன்ளடு  பூஜ்னநளக இபேக்கும்  மளது   பநளத்தப்  னன்ளடு ……….  

அ. குலயளக  ஆ. உச்சநளக  இ. பூஜ்ஜழனநளக   ஈ. தழர்நலனளக 

 

26. களறன்  பதல் யிதழ ……… ன்றும் அலமக்கப்டுகழது.  

அ. சந இறுதழ  ழல னன்ளட்டு யிதழ   ஆ. குலந்து பசல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழ  
இ. மதலயயிதழ                              ஈ. குலந்து பசல் யிலவு யிதழ  
 

27. கவழ்க்கண்ை யிதழலன மதலய யிதழ  அடிப்லைனளகக்  பகளண்டுள்து.  

அ. குலந்து பசல் இறுதழழல னன்ளட்டு யிதழ        ஆ. அிப்புயிதழ  
இ. சந இறுதழழல  னன்ளட்டு யிதழ                     ஈ. களறன் யிதழ  
 

28. தகர்மயளர் ச்சம் ன் கபேத்துைன்  பதளைர்புலைனயர் 

அ. ஆைம்ஸ்நழத்  ஆ. நளர்ரல்  இ. பளின்ஸ்  ஈ. ரிக்களர்மைள 

 

29. தகுயில  பை250  ஆகவும் நற்றும் உண்லநயில பை 200 ஆகவும் உள்து. தகர்மயளர் 
ச்சத்லதக் களண்க.  

அ. 375        ஆ. 175              இ. 200            ஈ. 50  

 

30. சந மளக்கு  யல மகளட்டின் அடிப்லைனளது ………..  

அ. தபயரிலச ஆய்வு  ஆ. இனல்பண்ஆய்வு  இ. ண்லயஆய்வு  ஈ. உயினல் ஆய்வு 

 

31. பகழழ்ச்சழ ன் கபேத்லத அழபகப்டுத்தழனயர்………  

அ. பர்கூசன்     ஆ. கவன்ஸ்      இ. ஆைம்ஸ்நழத்       ஈ. நளர்ரல்  

 

32. கவழ்க்களடம் யற்ளல்  மதலய அதழகரிக்கும்.  

அ. யரி அதழகரிப்தளல்            ஆ. அதழகநளினம் யமங்குயதளல்  

இ. யட்டி யதீம் அதழகரிப்தளல்    ஈ. யில அதழகரிப்தளல்  

 

33.பகளடுக்கப்ட்ைமதலய யலமகளட்டில் கர்ந்து பசல்லுதல் கவழ்க்கண்ையளறு 

அலமக்கப்டுகழது.  

அ. மதலய யிரிவு  நற்றும் சுபேக்கம்         ஆ. மதலய இைப்பனர்வு  

இ. மதலய கூடுதல் நற்றும் குலதல்        ஈ. மநற்களண்அலத்தும் 

 

34. நழலகத்மதலய பகழழ்ச்சழ உள்மதலயக்மகளட்டின் யடியநளது ………..  

அ. டுகழலை  ஆ. பசங்குத்து   இ. யிலபந்து  சரிபம்  ஈ. பநதுயளக சரிபம் 

 

35. தகர்மயளர் சநழலனில் இபேக்கும் மளது இறுதழழல னன்ளைளது……. இபேக்கும்.  

அ. குலயளக  ஆ. அதழகட்சநளக இ. சநநளக ஈ. கூடுதளக 
 

36. சந மளக்கு  யலமகளட்லை பதன் பதழல் மதளற்றுயித்தயர் 

அ. லழக்ஸ்  ஆ. ஆன்  இ. கவன்ஸ்  ஈ. ட்ஜ்பயளர்த்  
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37. பகழழ்ச்சழ  என்றுக்குச் சநநளக இபேக்கும்மளது ……….  

அ. அகுத் மதலயபகழழ்ச்சழ                ஆ. பற்ழலும் பகழழ்ச்சழனின்லந 

இ. பற்ழலும் பகழழ்ச்சழனற் மதலய       ஈ. நழலகத் மதலய 

 

38 சந அவு  தழபேப்தழலன பகளடுக்கக் கூடின  புள்ிகல இலணக்கும் மகளைளது  
இதனுைன்  பதளைர்புலைனலய.  

அ. சந  மளக்கு யலமகளடுகள்  ஆ. இனல்பண் ஆய்வு      இ. மதலயயிதழ     ஈ. அிப்பு யிதழ  
 

39 சளதளபண தபயரிலசப்  னன்ளட்லை வ்யளறு  அயிைளம்?  

அ. தபப்டுத்துதல்  ஆ. ண்ணிக்லகப்டுத்துதல்   இ. யளர்த்லதப்டுத்துதல்  ஈ. துவுநழல்ல.  

 

40. சந  மளக்குயல மகளடுகள்  

அ. பசங்குத்துக் மகளடுகள்    ஆ. டுக்லகக் மகளடுகள்   

இ. மர்நலச் சரிவுலைனது   ஈ. தழர்நலச் சரிவுலைனது. 

 

41) பதன்லந உற்த்தழக் களபணிகளய  

அ) உலமப்பு  நற்றும்  பதளமழலநப்பு   ஆ) உலமப்பு நற்றும் பதம்  

இ) ழம் நற்றும் பதம்                ஈ) ழம் நற்றும் உலமப்பு  

 

42) நற் ண்ைங்கலபம், ணிகலபம் உற்த்தழ  பசய்னப் னன்டுத்தப்டும், நித 

பனற்சழனளல் உற்த்தழ பசய்னப்ட்ை ண்ைங்கள்  

அ) ழம்    ஆ) உலமப்பு    இ) பதம்    ஈ) பதளமழலநப்பு  

 

43) சபளசரி உற்த்தழ (AP)லனக் கணக்கழைப்  னன்டும் யிகழதம்  

அ) ΔTP/N      ஆ) ΔTP/ΔN       இ) TP/MP        ஈ) TP/N  

 

44) ந்தக்களபணி சபதளன நளற்ம் உபேயளக்கும் பகயர் ன்று அலமக்கப்டுகழது?  

அ) உலமப்ளர்   ஆ) ழம்   இ) பதளமழலநப்மளர்  ஈ) பதம்  

 

45) பதளமழல்பல மயளரின் பக்கழன குணம் உறுதழனற் தன்லநலன பளறுத்துக் பகளள்ல் 
ன் கூற்ல கூழனயர்  னளர்?  

அ) மஜ.ி கழளர்க்   ஆ) சும்ீட்ைர்    இ) லட்   ஈ) ஆைம் ஸ்நழத் 

 

46) எபே ழறுயத்தழன் உள்டீு பயினீடுகலக்கு இலைமன உள் இனல்ள  பதளைர்லத்  

தபேயது  து? 

(அ) தகர்வு சளர்பு    (ஆ) உற்த்தழ சளர்பு    (இ) மசநழப்பு சளர்பு    (ஈ) பதலீட்டு சளர்பு  

 

47) எபே ழறுயம் 5 அகுகள் உற்த்தழக்களபணிகல னன்டுத்தழ 24 அகுகல உற்த்தழ 
பசய்கழது. ஏர்  அகு உற்த்தழக் களபணிலன அதழகரிக்கும் மளது  உற்த்தழ  30  அகுகளக 
உனர்கழது  ில் சபளசரி  உற்த்தழலன(AP)  கணக்கழடு.  

அ) 30       ஆ) 6      இ) 5           ஈ) 24  

 

48)  குறுகழன கள உற்த்தழச் சளர்பு தன்பம் அழனப்டுகழது?  

அ) யிகழத அவு யிலவு யிதழ    ஆ) நளறும் யிகழத அவு யிலவு யிதழ  
இ) சநஅவு உற்த்தழக்மகளடு      ஈ) மதலயயிதழ  
 

49) ீண்ை கள உற்த்தழ சளர்பு தன்பம் அழனப்டுகழது?  

அ) மதலயயிதழ                         ஆ) அிப்பு யிதழ  
இ) யிகழத அவு யிலவு யிதழ         ஈ) நளள யிகழத அவு யிலவு யிதழ  
 

50)  சந உற்த்தழக் மகளட்டின் மயறு  பனர்  

அ) பகழழ்ச்சழனற் அிப்பு  மகளடு   ஆ) பகழழ்ச்சழனற் மதலயக் மகளடு  
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இ) சந– இறுழல னன்ளடு          ஈ) சந உற்த்தழ  யலமகளடு 

 

51) ழறுயத்தழன் உள்ிபேந்து மதளன்றும் சழக்கத்தழற்குக் களபணநளக அலநயது  து?  

அ) ழதழ  ஆ) பதளமழல்தட்ம்   இ) மநளண்லந ஈ) மநற்களடம் அலத்தும்  

 

52) களப் – ைக்ஸ்  உற்த்தழ  சளர்பு தல அடிப்லைனளக பகளண்ைது?  

அ) யர்ந்து  பசல்யிகழத யிலவு யிதழ    ஆ) குலந்து பசல்யிகழத யிலவு யிதழ  
இ) நளள யிகழத யிலவு யிதழ              ஈ) மநற்களடம் அலத்தும்.  

 

53) உற்த்தழக்களபணிகல 5 சதயதீம் அதழகரித்தளல், பயினீடு 5 சதயதீத்தழற்கு 

மநல்அதழகரிப்து ந்தயிகழத யிலவு யிதழலனசளர்ந்தது  

அ) யர்ந்து பசல்யிலவு யிகழத யிதழ   ஆ) குலந்து பசல்யிலவு யிகழத யிதழ  
இ) நளள யிகழத அவு யிலவு யிதழ     ஈ) மநற்களடம் அலத்தும்  

 

54) கவழ்கண்ையற்றுள் து ழத்தழன்சழப்ினல்பு அல்?  

அ) குலஅிப்பு ஆ) இனங்கும் தன்லநபலைனது இ)யலகப்டும் ஈ) இனற்லகனின் பகளலை 

 

55) ஏர் அகு உற்த்தழக்களபணிலன அதழகரிக்கும் மளது கழலைக்கும் உற்த்தழ  
அ) இறுதழழலஉற்த்தழ   ஆ) பநளத்த உற்த்தழ  இ) சபளசரி உற்த்தழ  ஈ) ஆண்டு உற்த்தழ  
 

56) யீ  பளபேினல் யல்லுர்கின் யிதழ  
அ) யர்ந்து பசல்யிகழத அவு    ஆ) குலந்து பசல்யிகழத அவு  

இ) நளள யிகழத அவு              ஈ) நளறும் யிகழத அவு 

 

57) உற்த்தழனளர்  சந ழலலன அலைபம் புள்ி து 

அ) இறுதழ ழல பதளமழல்தட் தழலீட்டு யதீம் (MRTS) யில யதீத்லத யிை அதழகநளக இபேந்தளல் 

ஆ) (MRTS) யிலயதீத்லதயிைகுலயளளல் 

இ) (MRTS) ம் யிலயதீபம் சநநளகஇபேந்தளல் 

ஈ) உற்த்தழக்மகளடும் சந உற்த்தழ பசவு மகளடும்  மயறுட்டிபேந்தளல்.  

 

58) பளபேின் யிலக்கும்  அிப்ிற்கும் இலைமன உள் பதளைர்பு  

அ) தழர்நல  ஆ) மர்நல  இ) பூஜ்னம்  ஈ) அதழகரிக்கும்  

 

59)  சபளசரி  உற்த்தழ  குலபம் மளது  இறுதழழல உற்த்தழ  
அ)சபளசரிஉற்த்தழலனயிைஅதழகநளகஇபேக்கும் ஆ)சபளசரி உற்த்தழலனயிைகுலயளகஇபேக்கும்  

இ) அதழகரிக்கும்        ஈ) அ நற்றும் இ  

 

60) உற்த்தழச் சளர்பு இயற்ழற்கழலைமனஉள் பதளைர்ல யிக்குகழது.  

அ) உள்டீ்டு யிலக்கும் பயினீட்டின் யிலக்கும் இலைமன உள் பதளைர்பு  

ஆ)உள்டீ்டு யிலக்கும், பயினீட்டின் அயிற்கும் இலைமன உள் பதளைர்பு  

இ) உள்டீ்டு அயிற்கும் பயினீட்டு அயிற்கும் இலைமனஉள் பதளை ர்பு  

ஈ) உள்டீ்டு அயிற்கும்  உள்டீ்டின் யிலக்கும் உள் பதளைர்பு 

 

61) பசவு ன்து 

அ) யில  ஆ) நதழப்பு   இ) நளளச் பசவு   ஈ) உற் த்தழ 
 

62) பசவுச் சளர்புகல ------------ சளர்புகள் ளம். 

அ) உற் த்தழ   ஆ) பதலீடு    இ) மதலய       ஈ) தகர்வு 

 

63) ணச் பசலய ------------ பசவு ன்றும் அலமக்க ளம். 

அ) பய ிபறு    ஆ) உள்லறு   இ) சபக      ஈ) உண்லந 
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64) பயிபறு பசவுகள் நற்றும் உள்லறு பசவுகின் கூடுதல் --------பசயளகும். 

அ) சபக  ஆ) பள பேளதளப   இ) ண  ஈ) நளள 

 

65) பயிபறு பசவுகள் ன்து 

அ) லகனிழபேந்து பசய்பம் பசவுகள்    ஆ) உண்லநச் பசவுகள் 

இ) சபகச் பசவு                          ஈ) பழ்கும் பசவுகள் 

 
 

66) தக்குச் பசளந்தநள யங்கல ழறுயத்தழற்கு பசய்பம் பசவு ----------- 

அ) உண்லந ச் பசவு ஆ) பயிபறு பசவு இ) ணச் பசவு ஈ) உள்லறு பசவு 

 

67) உற்த்தழனின் ல்ள நட்ைங்கிலும் நளளத பசவுகள்---------------- 

அ) நளளச் பசவு ஆ) நளறும் பசவு இ) உண்லந ச் பசவு ஈ) சபகச் பசவு 

 

68) ச பளசரி நளறும் பசவுக்கள  யளய்ப்ள டு 

அ) TC / Q   ஆ) TVC / Q    இ) TFC / Q    ஈ) TAC / Q 

 

69) எபே அகு கூடுதளக உற் த்தழ பசய்யதற்கு ஆகும்  பசவு 

அ) நளறும் பசவு   ஆ) நளளச் பசவு  இ) இறுதழழலச் பசவு  ஈ) பநளத்தச் பசவு 

 

70) உற் த்தழக்கு ற்ளற் மளல் நளறும் பசவு ---------- பசவு ப்டும். 

அ) ண     ஆ) நளறும்      இ) பநளத்த       ஈ) நளள 

 

71) கூழ ----------- பசவுக்கு  டுத்துக்களட்ைளகும். 

அ) நளள  ஆ) நளறும்  இ) இறுதழழல     ஈ) யளய்ப்பு 

 

72) எபே அகு உற் த்தழக்கள  பசவு ------------பசயளகும். 

அ) சபளசரி   ஆ) இறுதழழல   இ) நளறும்  ஈ) பநளத்த 

 

73) ச பளசரிச் பசவுக்கள  யளய்ப்ள டு 

அ) AVC / Q   ஆ) TC / Q   இ) TVC / Q   ஈ) AFC / Q 

 

74) பநளத்த நளளச் பசவு 100, பநளத்த நளறும் பசவு 125 ில் பநளத்தச் பசலய க் 
கணக்கழடுக. 

அ) 125  ஆ) 175  இ) 225  ஈ) 325 

 

75) ீண்ை கள சபளசரி பசவுக் மகளடு ---------- மகள டு  அலமக்கப்டுகழது. 

அ) மதலய க்  ஆ) தழட்ை   இ) உற் த்தழ   ஈ) யிற்ல 

 

76) பளபேட்க ின் யிற்ல பம் கழலை க்கும் யபேநளம் --------யபேயளனளகும். 

அ) இளம்   ஆ) பநளத்த    இ) சபளசரி    ஈ) இறுதழழல 

 

77) எபே அகு பள பேல கூடுதளக யிற்தளல் கழலை க்கும் யபேயளய் ----------- யபேயளனளகும். 

அ) இளம்   ஆ) சபளசரி   இ) இறுதழழல   ஈ) பநளத்த 

 

78) இறுதழழல யபேயளய் ன்து ற்க மய உள் -------- உைன் கூடுதளக  ப றுயது. 

அ) பநளத்த யிற்ல ஆ) பநளத்த யபேயளய்  இ) பநளத்த உற் த்தழ ஈ) பநளத்தச் பசவு 

 

79) யில ழலனளக இபேக்கும்மளது, AR மகள டு MR மகள ட்டுக்கு------------- ஆக இபேக்கும். 

அ) சநநளக  ஆ) அதழகநளக  இ) குலயளக   ஈ) பதளைர்ற்று 

 

80) எபே புத்தகம்  பை. 10 யதீம் 40 புத்தகங்கல யிற்கழளர், ில் அயபேக்கு கழலைக்கும் 

பநளத்த யபேயளய் 

அ) 100   ஆ)200    இ) 300     ஈ) 400 
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81) கவழ்க்கண்ையற்றுள் ந்தயலகனள அங்களடினில் யில நழக அதழகநளக இபேக்கும்? 

அ) ழலவுப் மளட் டி ஆ) பற்றுரிலந இ) இபேபக பற்றுரிலந_ஈ) சழல்மளர் பற்றுரிலந 

 

82) ழறுயத்தழன் சநழல ன்து 

அ) MC = MR   ஆ) MC > MR     இ) MC < MR      ஈ) MR = Price 

 

83) கவழ்க்கண்ையற்றுள் து பற்றுரிலநப் மளட்டினின் இனல்புகள்? 

அ) எபே யிற்லனளர்      ஆ) சழ யிற்லனளர்  

இ) ண்ைமய றுளடு            ஈ) உள்ம தலமன படினள து 

 

84) பற்றுரிலந ழறுயம் குறுகழன களத்தழல் ……………… பறும் 

அ) இனல் பு இள ம்  ஆ) ஷ்ைம்  இ) அதழக இள ம்  ஈ) அதழக ஷ்ைம் 

 

85) கவழ்க்கண்ை யற்றுள் உரிதழன்  இல்ளதது ………… 

அ) பற்றுரிலந  ஆ) பற்றுரிலந மளட் டி    இ) சழல்மளர் பற்றுரிலந   ஈ) ழலவுப் மளட்டி 

 

86) ப்மளது ழறுயம் இளம் ப படிபம்? 

அ) TR < TC      ஆ) TR – MC      இ) TR > TC      ஈ) TR = TC 

 

87) யிலனின் நற்பளபே பனர் ………………………….. 

அ) சபளசரி யபேயளய்  ஆ) இறுதழ ழல யபேயளய்    இ)  பநளத்த யபேயளய்  ஈ) சபளசரி பசவு 

 

88) ந்த அங்கள டினில் AR நற்றும் MR சநநளகும் 

அ) இபேயர் பற்றுரிலந  ஆ) ழலவு மளட் டி  இ) பற்றுரிலந மளட்டி ஈ) சழல்மர் பற்றுரிலந 

 

89) பற்றுரிலநனில் MR மகள டு ……………………………… மகளட்டிற்கு கவமழபேக்கும். 

அ) TR      ஆ) MC     இ) AR     ஈ) AC 

 

90) ழலவு மளட் டி அனுநளிப்து ………………… 

அ) ஆைம்ப ண்ை ம்    ஆ) உற்த்தழனளர் ண்ை ம் இ) மய றுடுத்தப் ட்ை ண்ை ம்    ஈ) 

எத்த தன்லந ண்ைம் 

91) குழுச் சநழல ஆபளய்யது …………………………… 

அ) பற்றுரிலந மளட் டி ஆ) பற்றுரிலநஇ) இபேயர் பற்றுரிலந ஈ) தூன மளட் டி 

 

92) பற்றுரிலந மளட்டினின்  பக்கழன ண்பு ……………. 

அ) எமப யிதநள உற்த்தழ   ஆ) யிற்லச் பசவு 

இ) எபே யிற்லனளர்      ஈ) எபே யளங் குயர் 

 

93) பற்றுரிலந மளட்டி ------- ஆகும். 

அ) சழல்மளர் பற்றுரிலந  ஆ) இபேயர் பற்றுரிலந  இ) ழல குல மளட்டி) பற்றுரிலந 

 

94) யில தலலந அம்சம் பகளண்ைது 

அ) ழலவு மளட்டி  ஆ) பற்றுரிலந  இ) சழல்மளர்  பற்றுரிலந   ஈ) பற்றுரிலநனளர்  மளட்டி 

 

95) யிலமதம் களட்டுதழன் யில வு………………….ஆகும். 

அ) குலயள உற்த்தழ ஆ) அதழக இளம்  இ) ல்மயறு யில  ஈ) ஆ நற்றும் இ 

 

96) பற்றுரிலநப் மளட்டினில் சபளசரி யபேயளய் மகள டு 

அ) பற்ழலும் பகழழ்ச்சழனற்து      ஆ) பற்ழலும் பகழழ்ச்சழ உள்து 

இ) ப பேநவு பகழழ்ச்சழபள்து     ஈ) என்றுக்குச் சநநள பகழழ்ச்சழபள்து 

 

97) ழலவுப் மளட் டினில் ழறுயத்தழன் மதலயக்மகளடு 

அ) ழலனளது ஆ) டுகழலை இ) தழர்நல சரிவு ஈ) மர்நல சரிவு 
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98) ந்த யலக அங்கள டினில் மளட்டிமன இபளது? 

அ) ழலவு மளட்டி     ஆ) பற்றுரிலந   இ) பற்றுரிலநமளட்டி ஈ) சழல்மளர்  பற்றுரிலந 

 

99) கவழ்க்கண்ையற்றுள் ந்த யலக அங்களடினில் தகர்மயளர் அதழகம் சுபண்ைப்டுகழளர்கள்? 

அ) ழலவு மளட் டி ஆ) பற்றுரிலந இ) பற்றுரிலநனளர் மளட் டி ஈ) சழல்மளர் பற்றுரிலந 

 

100) யிற்ல பசயிற்கு உதளபணம் 

அ) கச்சளப்பளபேள் யில  ஆ) மளக்குயபத்துச் பசவு  இ) யிம்ப பசய   ஈ) பகளள்பதல் பசவு 

 

101) பள பேினழல் யபேநளப் கழர்வு ன்து தனுைன் பதளைர்புலைனது? 

அ) உற்த்தழக் களபணிகள் ஆ) தி ர் இ) ழறுயங்கள் ஈ)யணிகர்கள் 

 

102) கழர்வுக் மகளட்ள டு வ்யளறு அலமக்கப்டுகழது? 

அ) உற்த்தழ யிலக் மகளட்ளடு    ஆ) களபணி யிலக் மகளட்ளடு 

இ) கூழக் மகளட்ளடு                            ஈ) யட் டிக் மகளட்ளடு 

 

103) தலப் னன்டுத்துயதற்கள பயகுநதழமன யளபம் ஆகும்? 

அ) பதம்     ஆ) உலமப்ள ி     இ) ழம்     ஈ) அலநப்பு 

 

104) மளழ யளபம் ன் கபேத்து னளபேைன் பதளைர்புலைனது? 

அ) ரிக்கள ர்மைள     ஆ) கவன்ஸ்      இ) யளக்கர்     ஈ) நளர்ரல் 

 

105) பதளன்லந கூழக் மகளட்ள ட்லை டுத்துலபத்தயர் னளர்? 

அ) ரிக்களர்மைள  ஆ) கவன்ஸ்  இ) நளர்ரல்  ஈ) யளக்கர் 

 

106) ழத்தழற்கு உண்லநனளதும் அமழக்க படினளத சக்தழபம் உள்து ன் கபேத்லதப் 

னன்டுத்தழனயர் . 

அ) JS நழல்    ஆ) யளக்கர்   இ) கழளர்க்   ஈ) ரிக்களர்மைள 

 

107. உலமப்ளபேக்கள  பயகுநதழ --------------- 
அ) யளபம்   ஆ) கூழ  இ) இளம்   ஈ) யட் டி 

 

108) ணக்கூழனின் மய றுபனர் 

அ) உண்லநக்கூழ  ஆ) பனபவுக் கூழ  இ) சரினள கூழ  ஈ) நளற்றுக்கூழ 
 

109) ச்ச உரிலந கூழக் மகள ட்ளட்லை டுத்துலபத்தயர் 

அ) கவன்ஸ்    ஆ) யளக்கர்     இ) லளம      ஈ) லட் 

 

110) பதல னன்டுத்துயற்கள பயகுநதழ 
அ) யளபம்     ஆ) கூழ    இ) யட் டி     ஈ) இளம் 

 

111) கவன்சழன் யட்டிக் மகளட்ளடு இவ்யளறு யமங்கப்டுகழது. 

அ) துய்ப்பு தயிர்ப்பு மகளட்ளடு       ஆ) ீர்லந யிபேப்க் மகள ளடு 

இ) கைன் ழதழக் மகளட்ளடு               ஈ) ஜழமனள மகள ட்ளடு 

 

112) கைன் ழதழக் மகளட்ளட்டின்டி கைன் ழதழகின் அிப்பு இதற்குச் சநநளகும் 

அ) S + BC + DH + DI  ஆ) I + DS + DH + BC  இ) S + DS + BC + DI  ஈ) S + BC + DH + DS 

 

113) தழர்ள பளத பசவுகள் ன் கபேத்லத கவன்ஸ் கவழ்க்கண்ையளறு குழப்ிடுகழளர். 

அ) ரிநளற் மளக்கம்     ஆ) பன்பச்ச ரிக்லக மளக்கம் 

இ) ஊக மளக்கம்           ஈ) திப்ட்ை மளக்கம் 

114) | தி ர்கலக்கு ளட்டின் பசல்யத்லத அல் து யபேநளத்லத ப் கழர்ந்திப்பதன்து -

------------------------ 
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அ) பசன ல்பல ப் கழர்வு    ஆ) தி ர் கழர்வு 

இ) ண்ைங்கின் கழர்வு      ஈ) ணிகின் கழர்வு 

 

115) இளம் இதற்கள  பயகுநதழ ஆகும். 

அ) ழம்    ஆ) அலநப்பு   இ) பதம்    ஈ) உலமப்பு 

 

116) புத்தளக்க இளக் மகளட்ளட்லை யமங் கழனயர் ----------------- 

அ) லளம    ஆ) சும்ீட்ைர்       இ) கவன்ஸ்     ஈ) லட் 

 

117) மள ழயளபம் இதளல்  மதளன்றுகழது. 

அ) நிதன் உபேயளக்கழன உகபணங்கள்    ஆ) யடீ்டில் தனளர் பச ய்தலய 

இ) இக்குநதழப் பள பேட்கள்                  ஈ) துவுநழல்ல 

 

118) ”ஏர் உற்த்தழனளர் எப்ந்தத்தழன் பம் உலமப்ளி தன் ணிலன யமங்கழனதற்களக  

பகளடுக்கும் பநளத்த ணமந கூழனளகும்” இலதக் கூழனயர் னளர்? 

அ) பன்லளம்     ஆ) நளர்ரல்  இ) யளக்கர்      ஈ) J.S. நழல் 

 

119) துய்ப்பு தயிர்ப்பு யட்டிக் மகளட்ளட்லை டுத்துலபத்தயர் 

அ) ஆல்ஃப்பட் நளர்ரல் ஆ) N.W. சவினர் இ) மளம்மளயர்க் ஈ) ட் யிக்சல் 

 

120) கைன் ழதழ யட்டிக் மகளட்ளைளது -------------------- 

அ) பதளன்லநக் மகளட்ளடு     ஆ) யீ மகளட்ளடு 

இ) நபபுக் மகளட்ளடு            ஈ) புதழன பதளன்லநக் மகளட்ளடு 

121) கர்ளைகத்தழன் பக்கழன தங்கச் சுபங்கப் குதழ ........... 
அ) மகளளர்  ஆ) இபளநகழரி  இ) அந்தபூர்  ஈ) பகளச்சழன் 

 

122) எபே ளட்டின் பளபேளதளப யர்ச்சழ அயிைப்டுயது குழப்ிடுயது 

அ) GNP       ஆ) GDP       இ) NNP       ஈ) தள யபேநளம் 

 

123) கவழ்க்கண் யற்றுள் து பன்மற்ம் அலைந்த ளடு? 

அ) பநக்றழமகள     ஆ) கள ள    இ) ிபளன்ஸ்    ஈ) வங்கள 

 

124) யலுயள பளபேளதளபங்கலக் பகளண்ை ளடுகள் யரிலசனில் இந்தழனளயின்  இைம் 

அ) ளன்கு  ஆ) ழு   இ) ந்து   ஈ) த்து 

 

125) கப்புப் பளபேளதளபம் ன்து …… 

அ) தினளர் துல நற் றும் யங்கழகள் 

ஆ) பளது நற் றும் தினளர் துலகள் மசர்ந்து பச னல்டுயது 

இ) பளதுத்துல நற்றும் யங்கழகள் 

ஈ) பளதுத்துலகள்  நட்டும். 

 

126) இந்தழனப் பளபேளதளபம் ---------- களபணநளக யழலநனின்லநனளக இபேக்கழது. 

அ) பளபேளதளபச் சநழலனின்லந ஆ) கப்புப் பளபேளதளபம் 

இ) கபநனநளதல்                    ஈ) மளதுநள மயல யளய்ப்புகள் இபேப்து 

 

127) நக்கள் பதளலகனின் இனல்புகலப் ற்ழன அழயினல் ரீதழனள ஆய்வு 

அ) இை  அலநப்ினல் ஆ) நக்கள் பதளலகனினல் இ) புயினினல் ஈ) தத்துயயினல் 

 

128) நக்கள் பதளகனில் 1921-ம் யபேைம்..............ப்டுகழது. 

அ) சழழன ிரியில யபேைம் ஆ) நக்கள் பதளலக பயடிப்பு யபேைம் 

இ) கப நனநளதல் யபேைம்   ஈ) பபேம் ிரியில யபேைம் 
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129) ந்த ஆண்டில் இந்தழன நக்கள் பதளலக தறு மகளடிலன த் தளண்டினது? 

அ) 2000   ஆ) 2001   இ) 2005  ஈ) 1991 

 

130) ஆனிபம் நக்கலக்கு இப்யர் ண்ணிக்லக ன்து 

அ) கச்சள இப்பு யதீம் ஆ) கச்சள ிப்பு யதீம் இ) கச்சள சழசு யதீம் ஈ) நகப்மறு இப்பு யதீம் 

 

131) ஆனிபம் நக்கலக்கு ிப்யர் ண்ணிக்லக ன்து 

அ) கச்சள இப்பு யதீம் ஆ) இப்பு யதீம்   இ) மசளர்வு யதீம்  ஈ) கச்சள ிப்பு யதீம் 

 

132) ந க்கள் பதளலக அைர்த்தழ ன்து 

அ) ழத்தழன் அவு / நக்கள் பதளலக       ஆ) ழத்தழன் அவு / மயல யளய் ப்பு 

இ) நக்கள் பதளலக / குழப்ிட்ை ழ அவு  ஈ) நக்கள் பதளலக / மயல யளய் ப்பு 

 

133) மதசழன யர்ச்சழக் கமகத்லத அழபகப்டுத்தழனயர் னளர் ? 

அ) ைளக்ைர் ி.ஆர்.அம்மத்கர்       ஆ) ஜயலர்ள ல் மபே 

இ) ைளக்ைர் இபளதளகழபேஷ்ண ன்      ஈ) V.K.R.V இபளவ் 

 

134) களந்தழனப் பளபேளதளபச் சழந்தலகல பதளைர்ந்து யழபறுத்தழனயர் னளர் ? 

அ) ஜயலர்ளல் ம பே  ஆ) V.K.R.Vஇபளவ்   இ) J.C குநபப்ள   ஈ) A.K பச ன் 

 

135) ஜளனக சநதர்நத்லதக் பகளண்டுயந்தயர் 

அ) ஜயலர்ள ல் ம பே           ஆ) P.C நலமள ிஸ் 

 இ) ைளக்ைர் . இபளமஜந்தழபிபளத்   ஈ) இந்தழபளகள ந்தழ 
 

136) B.R அம்மத்கர்  இந்தழனப் பளபேளதளபப் ிபச்சலகல  இதன் அடிப்லை னில் 
ஆபளய்கழளர் . 

அ) குலந்த ழவுலைலந நற்றும் தரீ்வுகள் ஆ) இந்தழனப் பைளனின் சழக்கல்கள்  

இ) சநதர்நப் பளபேளதளபம்                   ஈ) மந ற்கண்ை அலத்தும். 

 

137) இந்த பகளள்லகனின் அடிப்லைனில் கள ந்தழனப் பளபேளதளபம் இனங்குகழது. 

அ) சநதர்நச் சழந்தல             ஆ) எழுக்க பழ அடிப்லை 

இ) மகளள கழபேஷ்ண மகளகம   ஈ) தளதளளய் பௌமபளஜழ 

138) V.K.R.V இபளவ் இயரின் நளணயபளக இபேந்தளர் 

அ) J.M.கவன்ஸ்  ஆ) களழன் கழளர்க்  இ) ஆைம் ஸ்நழத்  ஈ) ஆல்ிபட் நளர்ரல் 

 

139) பளபேளதளபத்தழற்கள  மளல் ரிலச அநர்த்தழனள பசன் பற் ஆண்டு 

அ) 1998   ஆ) 2000   இ) 2008  ஈ) 2010 

 

140) தழபேயள்லயரின்  பளபேளதளபக் கபேத்துகள் குழப்ளகக் கூறுயது. 

அ) பசல்ய ம்          ஆ) யறுலந சபதளனத்தழன் சளம் 

இ) மயளண்லந     ஈ) மநற்களண் அலத்தும் 
 

141. இந்தழனளயின் கள்ிக்மகளட்லைக்கு  யளஸ்மகளைளகளநள யபேலக புரிந்த யபேைம் 

அ) 1498    ஆ) 1948    இ) 1489    ஈ) 1849 

 

142. 1614- இல் தளநஸ் மபள னளரிைம் அனுநதழ பறுயதழல் பயற்ழ பற்ளர்? 

அ) அக் ர்   ஆ) ரளஜகளன்  இ) ஜலளங்கவர்  ஈ) தர்ஜலளன் 

 

143. இந்தழனளலய ஆலம் உரிலந கழமக்ந்தழனக் கம்பினிைநழபேந்து ஆங்கழமன அபசுக்கு 
நளற்ப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1885    ஆ) 1858   இ) 1868    ஈ) 1878 
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144. இபனத்யளரி பதன்பதழல்  அழபகப்டுத்தப்ட்ை இைம் 

அ) மகபள   ஆ) யங்கள ம்  இ) தநழழ்ளடு   ஈ) நகளபளஸ்டிபள 

 

145. பதளம் உகப்மளர் பதளைங்கப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1914  ஆ) 1814   இ) 1941  ஈ) 1841 

 

146. இந்தழன அபசளங்கம் தது பதல் பதளமழற் பகளள்லகலன பயினிட்ை ஆண்டு 

அ) 1456  ஆ) 1991  இ) 1948  ஈ) 2000 

 

147. 1956ன் பதளமழற் பகளள்லகனின் மளக்கம் 

அ) பரின ழறுயங்கல பன்மற்றுயது ஆ) மயளண்துலலன நட்டும் பன்மற்றுயது 

இ) த ினளர் துலலன நட்டும் பன்மற்றுயது ஈ) குடிலசத் பதளமழல்கல  நட்டும் பன்மற்றுயது 

 

148. 1993ல் பன் தழவு  ீக்கப்ட்ை பதளமழல்துல 

அ) இபனில்மய துல  ஆ) பச ம்பு நற்றும் சழங்க் சுபங்கத் பதளமழல் 

இ) அட ஆற்ல்      ஈ) அட கிநங்கள் 

 

149. இந்தழனளயின் சுலநப் புபட்சழனின் தந்லத ன்லமக்கப்டுயர் 

அ) M.S.சுயளநழளதன் ஆ) களந்தழ  இ) யிஸ்மயஸ்யலபனள  ஈ) N.R.யிஸ்யளதன் 

 

150. 1969-ல் மதசழன நனநளக்கப்ட்ை யங்கழகின் ண்ணிக்லக 

அ) 10   ஆ) 12    இ) 14    ஈ) 16 

 

151. யங்கழகள் மதசழன நனநளக்கப்ட்ைதன் பக்கழன மளக்கம் 

அ) தினளர் சபக ம் ஆ) சபக ம் இ) யபேயளய் ஈட்ை ஈ) பதளமழல் பற்றுரிலந 

 

152. தழட்ைக்குழு அலநக்கப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1950   ஆ) 1955   இ) 1960    ஈ) 1952 

 

153. பதளம் ந்தளண்டுத் தழட்ை த்தழன்  பதன்லநனள மளக்கம் 

அ) மசலய  ஆ) பதள மழல்   இ) மயளண்லந  ஈ) யங்கழ 
 

154. த்தளம் ந்தளண்டுத் தழட்ை களம் 

அ) 1992-1997   ஆ) 2002-2007   இ) 2007-2012  ஈ) 1997-2002 

 

155. 2016ஆம் ஆண்டுக்கள  நித யர்ச்சழ அழக்லகனின் டி188 ளடுகில் இந்தழனளயின் 
தபம் 

அ) 130   ஆ) 131   இ) 135    ஈ) 145 

 

156. யபேைளந்தழபத் தழட்ைங்கள் பசனல்டுத்தப்ட்ை ஆண்டு 

அ) 1989-1991    ஆ) 1990-1992    இ) 2000-2001    ஈ) 1981-1983 

 

157. இந்தழனளயின் நழகப்மலந னள பரின அயிள பதளமழல் 

அ) பேத்தழ   ஆ) சணல்     இ) இபேம்பு     ஈ) சழபநண் ட் 

 

158. நித மநம்ளட்டுக் குழனீட்பைண்ல  உபேயளக்கழனயர் 

அ) ஜயர்கர்ளல் மபே  ஆ) M.K. களந்தழ  இ) அநர்த்தழனள குநளர் பசன் ஈ) தளகூர் 

 

159. ிபபண்ைளம் ந்தளண்டுத் தழட்ைத்தழன் பக்கழன மளக்கம் 

அ) யிலபயள நற்றும் அதழகநள எபேங்கழலணந்த யர்ச்சழ ஆ) சபக ீதழபைன் கூடின யர்ச்சழ 
இ) மசளசழச பலனிள சபகம்   ஈ) யிலபயள உள்ைக்கழன நற்றும் ழலனள யர்ச்சழ 
 

160. யளழ்க்லகதபக் குழனீட்பை ண்லண உபேயளக்கழனயர் 

அ) தழட்ை க்குழு    ஆ) மபே   இ) D.மநளரிஸ்   ஈ) ிஸ்யளஜழத் 
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161) கவழ்க்கண்ையற்றுள் து தினளர் நனநளதலக் குழக்கும். 

அ) பதலீட்லை தழபேம்ப் பறுதல் ஆ) மதசழனநனம் ீக்கல் 

இ) பதளை ர் ழறுயநளக்கல்        ஈ) இலய அல த்தும். 

 

162) இன்லன ளட்கில் யர்ச்சழக்களக எவ்பயளபே ளடும் ___ இபேக்க மயண்டும். 

அ) சளர்ந்து                      ஆ) என்லபனளன்று சளர்ந்து 

இ) தலைனில்ள யளணிம்    ஈ) பதளித்துய அலந ப்பு 

 

163) LPG க்கு தழபள யளதம் ____________ 

அ) பளபேளதளப யர்ச்சழ                                     ஆ) அதழக பதலீடு 

இ) நக்கள் நற்றும் நண்ைங்கிலைமன ற்த்தளழ்வு     ஈ) யீ நனநளக்கல் 

 

164) FPI ன்தன் யிரியளக்கம் 

அ) பயிளட்டு தினளர் பதலீடு   ஆ) பயிளட்டு பதளகுப்பு பதலீடு 

இ) பயிளட்டு மபடி பதலீடு  ஈ) பயிளட்டு பசளயணி தினளர் பதலீடு 

 

165) உக அயில் இந்தழனள______ உற்த்தழனில் நழகப் பரின உற்த்தழனளபளக யிங்குகழன்து. 

அ) மங்கள்    ஆ) நதுப்பள பேட்கள்    இ) களப்ி       ஈ) மதனில 

 

166) பய ிளட்டு பதலீடு ___________  உள்ை க்கழனது. 

அ) FDI நட்டும்  ஆ) FPI நற்றும் FFI     இ) FDI நற்றும் FPI   ஈ) FDI நற்றும் FFI 

 

167) சழப்பு பளபேளதளப நண்ைக் பகளள்லக____________ பயினிைப்ட்ைது. 

அ) ப்ப ல் 2000ல் ஆ) ஜஶல 2000ல்  இ) ப்ப ல் 2001ல்  ஈ) ஜஶல 2001ல் 

 

168) யியசளன உற்த்தழ அங்களடிக் குழு _____________ ஆகும். 

அ) ஆமளசல க் குழு ஆ) சட்ைபூர்யநள குழு இ) அ நற்றும் ஆ ஈ) துவுநழல்ல 

 

169) ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகள் யரி ன்து 

அ) எபே பல யரி   ஆ) அடுக்கடுக்கு யிலவுகலக் பகளண்ை து 

இ) நதழப்பு கூட்ைப்ட்ை யரி மளன்து  ஈ) எபே பல யரி நற்றும் அடுக்கு யிலவுகற்து. 

 

170) புதழன பயிளட்டு யர்த்தக பகளள்லக_______ ஆண்டில் ற்டுத்தப்ட்ைது. 

அ) 2000       ஆ) 2002      இ) 2010      ஈ) 2015 

 

171) ழதழத்துல சவர்தழபேத்தங்கள் பக்கழனநளக __________ துலக்கள து. 

அ) களப்ீட்டுத் துல ஆ) யங்கழத்துல இ) அ நற்றும் ஆ ஈ) மளக்குபத்துத் துல 

 

172) ண்ைங்கள் நற்றும் ணிகள் யரி சட்ைம்____________ அநல்டுத்தப் ட்ைது. 

அ) 2017 ஜஶல 1ந்மததழ     ஆ) 2016 ஜஶல 1ந்மததழ 
இ) 2017 ஜயரி 1ந்மததழ     ஈ) 2016 ஜயரி 1ம்மததழ 
 

173) புதழன பளபேளதளபக் பகளள்லக கவழ்கண்ையற்றுள் தல உள்ைக்கழனது. 

அ) பயிளட்டு பதலீடூ      ஆ) பய ிளட்டு பதளமழல்தட்ம் 

இ) பயிளட்டு யர்த்தக ம்    ஈ) இலய அல த்தும். 

 

174) ________ ம் ஆண்டு ழதழ பதளைர்ள பசழம்நம் குழுயின் ரிந்துலபகள் சநர்ப்ிக்கப்ட்ை. 

அ) 1990       ஆ) 1991      இ) 1995         ஈ) 2000 

 

175) உமயர் கைன் அட்லைலனப் னன்டுத்தழ யியசளனிகள் ___________ கைன் ப படினளது. 

அ) கூட்ை வு யங்கழகின்         ஆ) ிபளந்தழன கழபளநப்பு யங்கழகின் 

இ) பளதுத்துல யங்கழகின்     ஈ) தினளர் யங்கழகின். 
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176) யர்த்தக பகளள்லக சவர்தழபேத்தங்கள் பதளைர்ளக அலநக்கப்ட்ை பளஜள பசல்லனள 
குழுயின் ரிந்துலபப்டி அதழகட்ச இக்குநதழ சுங்கத் தரீ்லய _________ ஆகும். 

அ) 25 %     ஆ) 50%       இ) 60 %      ஈ) 100% 

 

177) இந்தழனளயில் பதல் சழப்புப் பளபேளதளப நண்ை ம் ______ற்டுத்தப்ட்ைது. 

அ) பம்ல    ஆ) பசன்ல   இ) களண்ட்ள  ஈ) பகளச்சழ 
 

178) பளஜ் கழபேஷ்ணளயளல் யளர்க்கப்ட்ை “இந்து யர்ச்சழ யதீம்” ன்து _________ குழக்கும். 

அ) குலயள பளபேளதளப யர்ச்சழ  ஆ) இந்து நக்கள் பதளலகனின் அதழகநள யிகழதம் 

இ) ழலனள GDP                        ஈ) துவுநழல்ல 

 

179) GST னில் அதழகட்ச யரியிதழப்பு_______ ஆகும். (ஜலீ 1, 2017 –ளின்டி) 

அ)18%   ஆ) 24%    இ) 28%     ஈ) 32% 

 

180) பதளமழல் உலைலநலன பளதுத்துலனிழபேந்து தினளர் துலக்கு நளற்றுயது_-
ப்டும். 

அ) உக நனநளக்கல் ஆ) தளபளநனநளக்கல் இ) தினளர் நனநளக்கல் ஈ) மதசழனநனநளக்கல் 

 

181) து ஊபக குதழனின் அடிப்லை  அகளகக்  கபேதப்டுயது .............. 

அ) ஞ்சளனத்து ஆ) யபேயளய் கழபளநம் இ) கபம் ஈ) கபளட் சழ 
 

182) து ஊபக குதழலன கண்ைழபம் ண் பு .............. 

அ) குலந்த நக்கள் பதளலக அைர்த்தழ ஆ) அதழக நக்கள் பதளலக அைர்த்தழ 
இ) குலந்த இனற்லகயம்            ஈ) குலந்த நிதயம் 

 

183) ஊபக பளபேளதளபத்தழன் பக்கழன இனல்பு ......... 

அ) மயளண்லநலன ச் சளர்ந்தழபேத்தல்  ஆ) அதழக நக்கள் பதளலக அைர்த்தழ 
இ) குலந்த அவு நக்கள் பதளலக      ஈ) ற் தளழ்வு குலவு 

 

184) 2011 கணக்டுப்ின் பநளத்த நக்கள் பதளலகனில் ஊபகத்தழல் யளழும் நக்கள் பதளலக 

சதயதீம் ன்?                                அ) 40    ஆ) 50   இ) 60  ஈ) 70 

 

185) மதலயக்கு அதழகநளக மயலனில் ஈடுடும் நக்கின் ழலலந 

அ) மயலனின்லந ஆ) நலபக மயலனின்லந   இ) பழுமயல  ஈ) சுனமயல  

 

18 6) இபண்டு பற்ழலும் மயறுட்ை தன்லநகல பதளைர்புடுத்தழ குழப்து 

அ) தட்ம்  ஆ) சள ர்ந்தழபேப்பு  இ) இபட்லை தன்லந   ஈ) சநநழன்லந 

 

187) ஊபகப்குதழ, ஊபக நக்கள் நற்றும்  ஊபக யளழ்க்லகலன மநம்டுத்துதல் ன்து 

அ) ஊபக பளபேளதளபம்    ஆ) ஊபக பளபேினல் 

இ) ஊபக மயல யளய் ப்பு   ஈ) ஊபக மநம்ள டு 

 

188) ஊபகப் பளபேளதளபத்தழல் மயளண்லந ிபச்சலக்குத் பதளைர்புலைனதளக 

கபேதப்டுயது 

அ) மநளசநள தகயல் பதளைர்பு    ஆ) சழழன அவு ழ உலைலந 

இ) ஊபக ழ்லந                     ஈ) மநளசநள யங்கழ பசனல்ளடுகள் 

 

189) ஊபக குதழனில் எபே நிதன் டுத்துக் பகளள் மயண்டின கமளரி அவு 

அ) 2100     ஆ) 2200    இ) 2300      ஈ) 2400 

 

190) ஊபக ழ்லநக்கள களபணத்லத சுட்டுக 

அ) மயளண்லந சளபள மயலனின்லந  ஆ) அதழக மயல ழல 

இ) குலந்த ணயகீ்க யதீம்                 ஈ) அதழக பதலீடு 
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191) நலந்தழபேக்கும் மயலனின்லநக்கு நற்பளபே பனர் ன்? 

அ) தழந்த   ஆ) நலபக   இ) பேய கள       ஈ) ஊபக 

 

192) குழப்ிட்ை களத்தழற்கு நட்டும் மயல யளய்ப்புப் பறுயலத ப்டிக் கபேதுயது? 

அ) தழந்த மயல யளய்ப்பு      ஆ) நல பக மயல யளய்ப்பு 

இ) பேயகள மயல யளய்ப்பு   ஈ) ஊபக மயல யளய்ப்பு 

 

193) ஊபக பதளமழற்சளலக்கள உதளபணம் தபேக 

அ) சர்க்கலப ஆலத் பதளமழல்  ஆ) ளய் தனளரிக்கும் பதளமழல் 

இ) சழபநண்ட் பதளமழல்            ஈ) களகழதத் பதளமழல் 

 

194) இந்தழனளயில் உள் ஊபக குடும்ங்கில் கைளிகின் ங்கு வ்யவு? 

அ) ளதழனவு                   ஆ) ளன்கழல் எபே ங் கு  

 இ) பன்ழல் இபண்டு ங்கு    ஈ) ளன்கழல் பன்று ங் கு 

 

195) இந்தழனளயில் ஊபக கைனுக்கு களபணநளக  கபேதப்டுயது 

அ) ழ்லந ஆ) அதழக நக்கள் பதளலக இ) அதழக உற்த்தழ ஈ) பழுமயல ழல 

 

196) ந்த யபேைம் யட்ைளப ஊபக யங்கழ னன்ளட்டிற்கு யந்தது? 

அ) 1965     ஆ) 1970    இ) 1975    ஈ) 1980 

 

197) MUDRA யங்கழ அபல்டுத்தப் ட்ை ஆண்லை  குழப்ிடுக. 

அ) 2000     ஆ) 2005     இ) 2010      ஈ) 2015 

 

198) மதசழன ஊபக சுகளதளபப்ணி அபல்டுத்தப் ட்ை  ஆண்லை குழப்ிடுக. 

அ) 2000     ஆ) 2005   இ) 2010     ஈ) 2015 

 

199) ஊபகச் சளலனின் னன்ளைளக கபேதப்டுயது. 

அ) ஊபக அங்கள டி யசதழ    ஆ) மயல யளய்ப்பு  

இ) ஊபக யர்ச்சழ            ஈ) மநற்கண்ை அலத்தும் 

 

200) “இந்தழன யியசளனி கைளினளக ிந்து,   கைளினளக யளழ்ந்து, கைளினளக இந்து,  
கைலமன சந்தழக்கு யிட்டுச் பசல்கழளன் ” இச்பசளற்பளைலப க் கூழனயர் னளர்? 

அ) ஆைம் ஸ்நழத் ஆ) களந்தழ   இ) அநர்தழனள பசன்  ஈ) சர் நளல்கம் ைளர்ழங் 
 

201. சுகளதளபக் குழனீட்டில் தநழழ்ளடு மநளக உள்து 

அ) மகபள  ஆ) ஞ்சளப்  இ) குஜபளத்  ஈ) மநற்கூழன அலத்தும் 

 

202. ளழ யிகழதத்தழல் தநழழ்ளட்டின் தபம் 

அ) பதல்    ஆ) இபண்ைளயது  இ) பன்ளயது  ஈ) ளன்களயது 

 

203. தமிழ்நாடு எதில் வளமானது? 

அ) வன வளம் ஆ) மனித வளம் இ) கனிம வளம் ஈ) மமற்கூறிய அனனத்தும் 

 

204. ீர்ளசத்தழன் பக்கழன ஆதளபம் 

அ) ஆறு   ஆ) கும்  இ) கழணறு  ஈ) மநற்கூழன அலத்தும் 

 

205. ின்ளலை உற்த்தழ அதழகம் உள் இைம் 

அ) மகள னம்புத்தூர்  ஆ) தழபேப்பூர்  இ) ஈமபளடு  ஈ) கபைர் 

 

206. கவழ்க்கண்ையற்றுள் தயள இலண து? 

அ) தநழழ்ளட்டின் தலமயளனில் –தூத்துக்குடி      ஆ) யடீ்டு ஜவுி தனளரிப்பு – ஈமபளடு 

இ) ஃகு க பம் – மசம்                                                 ஈ) ம்ப் கபம் - மகளனம்புத்தூர் 
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207. கவழுள் கபங்கில் தழல் சர்யமதச யிநள ழலனம் இல்ல ? 

அ) நதுலப  ஆ) தழபேச்சழ  இ) தூத்துக்குடி  ஈ) மகளனம்புத்தூர் 

 

208. னிர் உற்த்தழனில் ந்தப் னிலபத் தயிப தநழழ்ளடு பன்ணினில் உள்து? 

அ) யளலமப்மம் ஆ) மதங்களய் இ) மதளட்ைப்னிர்கள் ஈ) க்களய் 

 

209. ந்த னிர் உற்த்தழக்களக அதழகப் பப்பு ழம் னன்டுத்தப்டுகழது? 

அ) பல்    ஆ) கபேம்பு   இ) ழக்கைல   ஈ) மதங்களய் 

 

210. ழுத் ழவு யதீத்தழல் தநழழ்ளட்டின் தபம் 

அ) இபண்டு   ஆ) ளன்கு    இ) ஆறு    ஈ) ட்டு 

 

211. குறு சழறு டுத்தப ழறுயங்கலக்கள பதலீட்டில் தநழழ்ளட்டின் தபம் 

அ) I    ஆ) II      இ) III      ஈ) IV 

 

212. தநழழ்ளட்டின் ம்நளயட்ைத்தழல் ளழ யிகழதம் அதழகநளக உள்து? 

அ) ளகப்ட்டிம்    ஆ) ீகழரி    இ) தழபேச்சழ     ஈ) தஞ்சளவூர் 

 

213. ம்நளயட்ை த்தழல் குமந்லதப் ளழ யிகழதம் குலயளகள்து? 

அ) நதுலப  ஆ) மதி   இ) அரினலூர்  ஈ) கைலூர் 

 

214. ந்த பெினன் ிபமதத்தழல் ளழ யிகழதம்  அதழகநளகவுள்து? 

அ) சண்டிகர் ஆ) ளண்டிச்மசரி இ) இட்ச த்தவீு ஈ) அந்தநளன் ழக்மகளர் தவீுகள் 

 

215. தநழழ்ளட்டு உள்ளட்டு உற்த்தழனில் அதழக ங்கு யகழப்து? 

அ) மயள ண்லந  ஆ) பதளமழல் துல  இ) சுபங்கம்  ஈ) ணிகள் 

 

216. நித யர்ச்சழக் குழனீட்டில் தநழழ்ளட்டின் தபம் 

அ) 2    ஆ) 4    இ) 6     ஈ) 7 

 

217. SPIC அலநந்துள் இைம் 

அ) பசன்ல    ஆ) நதுலப    இ) தூத்துக்குடி ஈ) புதுக்மகளட்லை 

 

218. TICEL ன் குதழ 
அ) இபப்ர் பூங்கள  ஆ) ஜவுி பூங்கள   இ) உணவு பூங்கள  ஈ) உனிரி பூங்கள, 

 

219. சழபநண்ை உற்த்தழனில் தநழழ்ளடு இந்தழனளயில் ந்த ழலனில் உள்து? 

அ) பன்ள ம்  ஆ) ளன்களம்  இ) பதல்   ஈ) இபண்ைளம் 

220. பதன்க இபனில்மயனின் தலலநனிைம் 

அ) தழபேச்சழ   ஆ) பசன்ல   இ) நதுலப  ஈ) மகளனம்புத்தூர் 

 

221) __________ இயற்ழ எபேங்கழலப்ம கணிி்தயினல் பளபேளதளபம் ப்டும். 

அ) கணிி்தம் நற்றும் பளபேளதளபம்         ஆ) பளபேளதளபம் நற்றும் புினினல் 

இ) பளபேளதளபம் நற்றும் சநன்ளடுகள்   ஈ) யலபைங்க நற்றும் பளபேளதளபம் 

 

222) மதலயக்மகளடு  அல்து அிப்புக்மகளடு யலபயதழல் _______ னடுத்தப்டுகழன்து. 

அ) அணிக  ஆ) தண்கணிி்தம்    இ) இனற்கணிி்தம்   ஈ) குபல யடியினல் 

 

223) பளபேினழல் கணிி்தத்லத பதன் பதளக னடுத்தழனயர் _________. 

அ) சர் யில்ழனம் பட்டி  ஆ) ஜழமனளயளி பசயள  இ) ஆைம் ஸ்நழத்  ஈ) இர்யிங் ிி்ரர் 

 

224) எபே சளபளத நளழபைன் கூடின சளர்பு __________ ப்டுகழன்து. 

அ)  நளழச்சளர்பு ஆ) இபே நளழச் சளர்பு இ) எபே நளழச் சளர்பு ஈ) ல்லுறுப்புச் சளர்பு 
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225) இபே அவுகலக்கு இலைமன சநழல ன் பசளற்பளைர்___________ குழக்கழன்து. 

அ) சநநழன்லநலன  ஆ) சநழலலந  இ) சநன்ளட்லை  ஈ) சளர்ல 

 

226) சளபளத நளழனி நதழப்ில் ற்டும் நளற்ம் களபணநளக சளர்ந்த நளழனி நதழப்ில் 

ற்டும் கூடுி்தல் பல நளற்ம் ___________ ப்டும். 

அ) சளய்வு யிகழி்தம்  ஆ) பயட்டு  இ) நளறுளடு    ஈ) நளழழ 
 

227)    (y-y1) = m (x-x1)  ன்து __________ குழக்கும். 

அ) சளய்லய  ஆ) மர்மகளட்லை  இ) நளழழலன    ஈ) யலமகளட்லை 

 

228) D = 50 – 5P பகளள்க. D = 0 ில், Pனின் நதழப்பு 

அ) P = 10    ஆ) P = 20   இ) P = 5    ஈ) P = - 10 

 

229) D = 150 – 50P ில் சளய்வு _________ ஆகும். 

அ) -5   ஆ) 50    இ) 5    ஈ) -50 

 

230) எபே அணினி அணிக்மகளலய நதழப்பு Δ=0 ளல் அச சளர்புகலககு தரீ்வு ___________, 

அ) உண்டு   ஆ) கழலைனளது   இ) ண்ணிழ (infinity)   ஈ) பூஜ்னம் 

 

231) ழல ழற்கும் புள்ி (State of rest) ________ ப்டும். 

அ) சநழல_ஆ) சநழலனின்லந  இ) குலந்தட்ச புள்ி ஈ) அதழகட்ச புள்ி 
 

232) ழலனள நதழப்ின் யலகனீட்டுக்பகழு நதழப்பு_______ ஆகும். 

அ) என்று   ஆ) பூஜ்னம்    இ) ண்ணிழ (infinity)  ஈ) ண்ணிழனல் 

 

233) xn ன்தன் யலகனீட்டுக்பகழு _______ ஆகும். 

அ) nx(n-1)    ஆ) n x (n+1)     இ) பூஜ்னம்     ஈ) என்று 

 

234) கணித பலனில் பயிப்டுத்தப்ட்ை  பநளத்த  பச வுச் சளர்ில் ழல னள பசவு 

______உறுப்ளல் குழப்ிைப்டும். 

அ) டுயள   ஆ) யில    இ) அவு  ஈ) ழலனள நதழப்பு 

 

235) பநளத்த யபேயளய்ச் சளர்ின் பதல் யலகனீடு ________ ஆகும். 

அ) சபளசரி யபேயளய்     ஆ) இளம்    இ) இறுதழழல யபேயளய்      ஈ) பூஜ்ஜழனம் 

 

236) மதலய பகழழ்ச்சழ ______ உள் யிகழதம் ஆகும். 

அ) இறுதழழல மதலயச் சளர்ிற்கும் யபேயளய் சளர்ிற்கும் 

ஆ) இறுதழழல மதலயச் சளர்ிற்கும் சபளசரி மதலயச் சளர்ிற்கும் 

இ) ழல னள நற்றும் நளறும் யபேயளய் 

ஈ) இறுதழழல மதலயச் சளர்ிற்கும், பநளத்த மதலயச் சளர்ிற்கும். 

 

237) x+y = 5, x-y= 3 ன்ள ல் x ன் நதழப்பு ______ ஆகும். 

அ) 4    ஆ) 3     இ) 16       ஈ) 8 

 

238) பதளலகனீடு ன்து _______ ன்தழன் தல கவழ் பசனல்ளைளகும். 

அ) மயறுளடு   ஆ) கலய   இ) கந்தகலய  ஈ) யலகனீடு 

 

239) Data processing_________ ல்  மநற்பகளள்ப்டுகழன்து. 

அ) PC னில் நட்டும்                  ஆ) கணக்கவடு கபேயினில் நட்டும் 

இ) PC நற்றும் கணக்கவடு கபேயி     ஈ) யிபழ (Pen Drive) 

 

240) Ctrl + M ன் ஆலண ______ னன்டுத்தப்டுகழன்து. 

அ) மசநழக்க    ஆ) கபடுக்க இ) புதழன ழுநத்லதப் ப ஈ) ழுநத்லத ீக்க 
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மல்நிலை முதைாம் ஆண்டு 

பபாருளில் 

2 திப்பபண் வினாக்கள்  
 

1. பபொருரில் ன்மொல் ன்ன? 

2. தண் பபொருரில் ன்மொல் ன்ன? 

3. பண்டங்கள் ன்மொல் ன்ன? 

4. பண்டங்களர பணிகரியிருந்து வலறுபடுத்துக. 

5. பன்பொட்டின் வேனும் இண்டு லளககளரக் கூறுக. 

6. இல்புள அமிலியின் இயக்கணத்ளே லளறுக்க. 

7. பகுத்ேொய்வு முளமின் பபொருள் கூறுக. 
8. பன்பொட்ளட லளறு. 

9.பண்டங்களர லளகப்ப டுத்து. 

10.தகர்வலொர் நடத்ளேின் அடிப்பளடஅ ணுகுமுளமகளர குமிப்பிடுக. 

11.லிளயத் வேளல பநகிழ்ச்சிின் அரளல லிலரி 

12.. சவநொக்கு லளரவகொடுகள் ன்மொல் ன்ன ? 

13.. தகர்வலொர் ச்சம் கொணும் முளமள ழுதுக. 

14. கிஃ பன் பபொருள்கள் ளல ? அளல ன் அவ்லொ று அளறக்கப்படுகின்மன? 

15. உற்பத்ேிக் கொணிகளர லளகப்படுத்து. 

16. உளற ப்பு – லள று 

17. உற்பத்ேி சொர்பிளன குமிப்பிடுக. 

18. கொணிின் இறுேிநிளய உற்பத்ேிள லளறு 

19. ச உற்பத்ேி பசயவு வகொ டு ன்மொல் ன்ன? 

20. உற்பத்ேிொரர் ச நிளயள அளட நிபந்ேளன ொது? 

21. அரிப்பு வகொ டு வல்வநொக் கி பசல்லேன் கொணம் ன்ன? 

22. பசயளல லள று. 

23. பசயவுச் சொர்ளப லள று. 

24. ொமொச் பசயவு ன்மொல் ன்ன? 

25. லருலொள லள று. 

26. பல ரிமறு பசயவு - லள று. 

27. உண்ள ச் பசயவு - இயக்க ணம் ேருக. 

28. மூழ்கும் பசயவுகள் ன்மொல் ன்ன? 

29. “அங்கொடி” லள று. 

30. லிளயள ற்பலர் ொர் ? 

31. தூ வபொட் டிின் இன்மிளொே பண்ளப குமிப்பிடு 

32. லிற்பளன பசயவு ன்மொல் ன்ன ? 

25. கீழ்க்கண்ட நிறுலனத்ேின் வேளலவகொடு லளக . 

அ) நிளமவு வபொட் டி ஆ) முற்றுரிள 

26. லிளய வபேம் கொட்டுேயின் இண்டு ேன்ளகளர கூறுக. 

27. உபரி சக் ேி – லிரக்குக. 

28. பகிர்வு ன்மொல் ன்ன ? 

29. பகிர்லின் லளககள் ொளல? 

30. லொம் லள று. 

31. பணக்கூயி ற்றும் உண்ள க் கூயிள வலறுபடுத்துக. 

32. லட் டி பற்மி நீ அமிலது ொது? 

33. இயொபம் ன்மொல் ன்ன ? 

34. நீர்ள லிருப்பத்ேின் பபொருள் ொது? 

35. பபொருரொேொ லரர்ச்சிின் பபொருள் ழுதுக. 
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36. முன்வனமி பபொருரொேொத்ேின் இண்டு இல்புகளர கூறுக. 

37. இற்ளக லரங்களர ப் பற்மிக் குமிப்பு லளக . 

38. இந்ேி பபொருரொேொத்ேின் வேனும் எரு இல்பிளனக் கூறு. 

39. புதுப்பிக்கப்பட இயொே ஆற்மல் லரங்கள் ேருக 

40. “பேொறில்தட்பத் பே ரிவு” பற் மி பசன் கூறுலது ன்ன ? 

41. குளமந்ே ேயொ லருொனம் இருக்க கொ ணங்கரொக ொவ் கூறுலளேப் பட்டியிடுக. 
42. இந்ேிொலின் கொயனித்துல சுண்டயின் நிளயகள் ொளல ? 

43. சுேந்ேிம் அளடலேற்கு முன் இந்ேிொலில் கொணப்பட்ட பல்வலறு லளகொன நியஉளடள 

முளமகள் ொளல ? 

44. ற்ம முளமகரியிருந்து நிய உளடள முளமள வலறுபடுத்துலேற்கொன அம்ச ங்களரக் கூறு, 

45. பசுளப் புட்சிின் பயலனீங்களரப் பட்டியிடுக. 

46. பத்ேொம் ந்ேொண்டுத் ேிட்டத்ேின் வநொக்கங்கள் ொளல ? 

47. னிே வம்பொட்டுக் குமிடீ்படண் (HDI) ற்றும் லொழ்க்ளகத் ேக்குமிடீ்படண் (PQLI)- 

ஆகிலற்ளம வலறுபடுத்துக. 

48. னிே லரர்ச்சிக் குமிடீ்படண்ளணக் கணக்கிட உேவும் குமிடீுகளர கூறுக. 

49. லணிக மூயேனக்கொயம் பற்மி லிலரி? 

50. இந்ேிப் பபொருரொேொத்ேில் கட்டள ப்பு சீர்ேிருத்ேத்ளே பசல்படுத்ே கொணம் ன்ன? 

51. LPG பகொள்ளகள  பசல்படுத்ே கொணம் ன்ன? 

52. ேனிொர் ொக்கல் ன்மொ ல் ன்ன? 

53. முேலீட்ளட ேிரும்பப் பபறுேல்-(Disinvestment) லளறு. 

54. நிேிச் சநிளயின்ளள க் கட்டுப்படுத்ே 1991- 92 ல் ற்படுத்ேப்ப ட்ட பகொள்ளக முற்சிகள் 

மூன்மிளன க் கூறுக. 

55. சிமப்புப் பபொருரொேொ ண்டயம் ன்பேன் பபொருள் ன்ன? 

56. த்ேி ற்றும் ொநிய அசுகள் அறுலளடக்குப் பின் வற்பகொள்ளும் நடலடிக்ளககரின் 

உட்கூறுகளர க் கூறுக. 

57. ஊக பபொருரொேொம் – லளறு. 

58. ஊக லரர்ச்சி ன்மொ ல் ன்ன? 

59. ஊக ழ்ள – லளறு. 

60. ேிமந்ே நிளய வலளயின்ள ன்மொ ல் ன்ன? 

61. ளம முக வலளயின்ள ன்மொ ல் ன்ன? 

62. குடிளச பேொறில் லளறு. 

63. குறுங் கடன் (Micro Finance) ன்மொல் ன்ன? 

64. ஊக லடீ்டுலசேி பிச்சளனக்கொன கொணங்கரில் வே னும் இண்டு கூறு. 

65. ஊக ின் ொக்கல்: லளறு. 

66. இந்ேிொலில் ஊக ின்ொக்கயின் இண்டு பொேக கொணிகளர கூறுக. 

67. சொேகொன பொயின லிகிேம் பகொ ண்ட இண்டு ொலட்ட ங்களரக் கூறுக. லிகிேங்களர மம் 

குமிப்பிடுக 

68. பொத்ே ொநிய உள்நொட்டு உற்பத்ேி (GSDP)- லளறு 

69. ேிழ்நொட்டுக்வகற்ம நொன்கு உணவுப் பிர்களரக் குமிப்பிடுக 

70. ேிழ்நொட்டின் முக்கித் துளமமுகங்கள் ொளல ? 

71. பொம்பரி சுற்றுயொ ன்பது ன்ன ? 

72. ேிழ்நொட்டின் அணுின் நிளய ங்கள் ளல ? 

73.. குறு நிறுலனங்கள் - லள று 
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மல்நிலை முதைாம் ஆண்டு 

பபாருளில் 

3 திப்பபண் வினாக்கள்  

1. ப ொருளியலலப்  ற்றிய  ற்றொக்குலற இலக்கணத்லை விளக்குக. மேலும் அைலை ேைிப் டீு பெய்க. 

2. „ன்ை உற் த்ைி பெ ய்ய மவண்டும்” ன் ைற்கொைமுக்கிய முடிவுகள் யொலவ ? 

3. ப ொ ருளொைொர நடவடிக்லககளின்  ல்மவ று வலககலள விளக்குக. 

4.  ணிகளின்  ல்மவ று இயல்புகலள விவரி. 

5.  யன் ொட்டின் முக்கிய இயல்புகள் யொலவ ? 

5. நுண்ணியல் ேற்றும் ம ரியல் ப ொருளியலுக்கு இலடமயயொை மவறு ொடுகள் யொலவ ? 

7. இயல்புலர ப ொ ருளியல் ேற்றும் பநறிமலர ப ொ ருளியல் எப் ிடுக. 

8..ேைிை விருப் ங்களின் இயல்ல க் கூறுக. 

9.. பேொத்ைப்  யன் ொட்டிற்கும் இறுைிநிலல  யன் ொட்டிற்கும் உள்ள உறலவ விளக்குக. 

10.. நுகர்மவொர் ச்ெம் ன்ற கருத்லை வலர டத்துடன் விளக்குக. 

11. நுகர்மவொர் ச்ெத்ைிற்கு ேொர்ஶலின் இலக்கணத்லைத் ைருக. 

12. மைலவ விரிவு ேற்றும் சுருக்கத்லை மவறு டுத்துக. 

13. ெேமநொக்கு வலளமகொடுகளின்  ண்புகள் யொலவ ? 

14.. நுகர்மவொர் ெேநிலல ன்ற கருத்லை சுருக்கேொக விவரி. 

15. நிலத்ைின் ெிறப் ியல்கள் யொலவ ? 

16. அளிப்பு பநகிழ்ச்ெிலய நிர்ணயிக்கும் கொரணிகள் யொலவ ? 

17. பைொ ழில் முலைமவொரின்  ணிகள் யொலவ ? 

18. அளிப்பு பநகிழ்ச்ெிலயப்  ற்றிக் கூறுக. 

19. பேொத்ை , ெரொெரி, இறுைிநிலல உற் த்ைிகளுக்கு இலடமய உள்ள பைொட ர் ிலை விவரி. 

20. உற் த்ைியொளர் ெே நிலலலய உைொரணத்துடன் விளக் குக. 

21. கொப் – டக்லஸ் உற் த்ைி ெொர்ல  விளக்குக. 

22. ேொறொச் பெலலவ - ேொறும் பெலவிலிருந்து மவறு டுத்துக. 

23.  ணச் பெலவு- உண்லேச் பெலவு மவறு ொடுகலளக் கூறுக. 

24. பவளிமறு பெலவு - உள்ளுறு பெலவு மவறு டுத்துக. 

25. வொய்ப்புச் பெலலவ டுத்துக்கொட்டுகளுடன் வலரயறு. 

26. AC ேற்றும் MC டுத்துக்கொ ட்டுகளுடன் வலர யறு. 

27. இறுைிநிலல வருவொய் - குறிப்பு வலர க. 

28. நீண்ட கொல பெலவு வலளமகொட்லட ைக்க வலர  டத்துடன் விளக்குக. 

29. அங்கொடியின் இயல்புகள் யொலவ ? 

30. நிலறவு ம ொட் டி ேற்றும் முற்றுரிலே அங்கொடிகளில் “உள்மள நுலழைல்” 

ைன்லே யொது? 

31. விலலம ைம் கொட்டுைலின் நிலலகலள விளக்குக. 

32. விற் லைச் பெலவு ன்றொல் ன்ை ? உைொரணத்துடன் விளக்குக. 

33. நிலறவுப் ம ொட்டி ேற்றும் முற்றுரிலே ம ொட்டியின் எற்றுலேலய விளக்குக. 

34. நிறுவைம் ேற்றும் பைொழிற்ெொலலக்கு இலடமய உள்ள மவறு ொடுகள் யொலவ ? 

35. இருவர் முற்றுரிலேயின் இயல்புகள் யொலவ ? 

36.  ணத்மைலவக்கொ ை மநொக்கங்கள் யொலவ? 

37. கூலியின் வலககலளப்  ட் டியலிடுக. 

38. வொரம் ேற்றும் ம ொ லி வொரம்: மவறு டுத்துக. 

39.  ிலழப்பு ேட்டக் கூலிக் மகொட் ொட்லட சுருக்கேொக விவரி. 

40. இயங் கு நிலல இலொ க் மகொட் ொட்லட விளக்குக. 

41. புத்ைொக்க இலொ க் மகொட் ொ ட்லட சுருக்க ேொக கூறுக. 

42. இடர் ைொங்கும் இலொ க் மகொட் ொடு: குறிப்பு வலரக. 

43. ஆங்கிமல யர் கொலத்ைில் இந்ைியக் லகவிலைப் ப ொருட்கள் உற் த்ைி குலற ந்ைது ன்? 
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44. கொலைி ஆைிக்கத்ைின் ம ொ து இந்ைியொவில் நலடமுலற யில் இருந்ை  ல்மவ று நில உலடலே 

முலறகள்  ற்றித் பைளிவு டுத்துக. 

45. வணிக வங்கிகள் மைெிய ேயேொக்க ப் ட்டைற்கொை கொரணங்கலளக் குறிப் ிடுக. 

46. 1991 ஆம் ஆண்டுத் பைொ ழிற் பகொள்லகயின் மைனும் மூன்று மநொக்கங்கலளக் குறிப் ிடுக. 

47.  ைிபரண்டொம் ந்ைொண்டுத் ைிட்ட ம்  ற்றி குறிப்பு வலரக 

48.PQLI ன்றொல் ன்ை ? 

49. ைைியொர் ேயேொக்கலின் நன்லேகலள வ்வொறு நியொயப் டுத்ைலொம்? 

50. உலக ேயேொக்கல் பைொடர் ொக டுக்கப் ட்ட நடவடிக்லககலள விவரி. 

51. பவளிநொட்டு முைலீட்டுக் பகொள்லக  ற்றி குறிப்பு வலரக 

52. குளிர்  ைைக் கிடங்கு  ற்றி விவரிக்க. 

53. விவெொய உற் த்ைி அங்கொ டிக் குழுவின்  ணிகலள விவரிக்க. 

54. புைிய வர்த்ைகக் பகொள்லகயின் ெொரொம்ெத்லை விளக்குக. 

55. GST ன்றொல் ன்ை? அைன் நன்லேகலள ழுதுக. 

56. ஊரக மேம் ொட் டின் முக்கியத்துவம் கூறுக? 

57. ஊரக வளர்ச்ெியின்லே கொரணங்கலள விளக்குக. 

58. ஊரக வறுலேலய நீக்குவைற்குகொை வழிமுலறகலள கூறுக. 

59. ஊரக மவலல யின்லேலய நீக்குவைற்கொை வழிமுலற கலள கூறுக. 

60. ேண்டல ஊரக வங்கி  ற்றி குறிப்பு வலர க. 

61. SHG யின்  ண் புகலள க் கூறுக. 

62. MUDRA வங்கியின் மநொக்கங்கலள  ட் டியலிடுக. 

63. ைேிழ்நொட்டின் கைிே வளங்கள் – குறிப்பு வலரக 

64. ைேிழ்நொட்டின் பேொத்ை ேொநில உள்நொட்டு உற் த்ைிலய (GSDP)விளக்குக 

65. ைேிழ்நொட்டின் ஜவுளித்துலற முன்மைற்றம்  ற்றி விவரி 

66. ைேிழ்நொடு ேற்றும் இந்ைியொவில் மைனும் இரண்டு உணவுப்  யிர்களின் உற் த்ைித் ைிறன்கலள 

எப் ிடுக 

67. சுற்றுலொத்துலற மேம் ொட்டிற்கொை பெயல் ொடுகலள விவரி 

68. ைேிழ்நொட்டிலுள்ள புதுப் ிக்கத்ைக்க ஆற்றல் வளங்கள் யொலவ ? 

69. சுகொைொரத்துலறயில் ைேிழ்நொட்டின் பெயல்ைிறலை விளக் குக 
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மல்நிலை முதைாம் ஆண்டு 

பபாருளில் 

5 திப்பபண் வினாக்கள்  

1.. பொருினலப் ற்ின  ல்வயறு இக்கணங்கல எப்ிட்டு வயறுடுத்துக. 

2. பொருினின் ல்வய று ிரிவுகல யிக் குக. 

3. பொருினின் தன்லந நற்றும் ல்லலன யியரி. 

4. உற்த்தி யொய்ப்பு யலவகொட்லைக் பகொ ண்டு, பொருொதொபத்தின் அடிப்லைப் ிபச்சலகல 

யியரி. 

 5.வதலய யிதிலன யலபைத்துைன் யியரி. 

6.குலந் து பசல் இறுதிில னன்ொட்டு யிதிலன  யலபைத்துைன் யியரி. 

7. சந இறுதிில னன்ொட்டு யிதிலன யிக்குக. 

8. வதலய பகிழ்ச்சிலன அயிடும் முலகள் னொலய ? 

9. நொறும் யிகித யிலவு யிதிலன யலபை த்துைன் யிக்குக. 

10. சந அவு உற்த்தி வகொட் டின் ண்புகல யலபை த்துைன் யியரி. 

11. யிகித அவு யிலவு யிதிலன உதொபணத்துைன் யிக்குக. 

12. அகச்சிக்கக்ஙள் நற்றும் புச்சிக்கங்கல யியரி. 

13. பநொத்தச் பசவு = 10+Q3, Q = 5 ில் AC, AVC, TFC, AFC ஆகினயற்லக் கண்டுிடி.. 

14. குறுகின கொச் பசவுக்வகொ டுகல தகுந்த ைத்துைன் யியரி. 

15. ல்வயறுட்ை யில ிலகில் AR நற்றும் MR வகொடுகளுக்கிலைவனனொ பதொைர்ல 

யிக்குக. 

16. ில  வொட்டினின் இனல்புகள் யிக் குக. 

17. முற்றுரிலந வொட்டினில் வ்யொ று யில நற்றும் உற்த்தி அவு தீர்நொிக்கப்டுகிது? 

18. சில்வொர் முற்றுரிலநனின் ண்புகல யிக் குக. 

19. முற்றுரிலநனில் யில நற்றும் உற்த்தி அலய த் தீர்நொிப்லத யிக் குக. 

20. முற்றுரிலந வொட்டினில் யில நற்றும் உற்த்தி அலயத் தீர்நொிப்லத யலபைத்துைன் 
யிக்குக. 

21. இறுதிில உற்த்தித்தின் கிர்வுக் வகொட்ொட்லை யிக்குக. 

22. ரிகொர்வைொயின் யொபக் வகொட்ொட்லை டுத்துக்கொட் டுைன் யியரி. 

23. கைன்ிதி யட்டிக் வகொ ட்ொட்லை யிக்குக. 

24. கீன்சின் யட்டிக் வகொட்ொட்லை யியரி. 

35. இந்தினப் பொருொதொபத்தின் யலுயொ அம்சங்கல யியரி. 

36. இந்தினக் கிந யங்கின் முக்கினத்துயத்லத யியரி. 

37. பொருொதொப முன்வற் கருத்துகில் யஹர்ொல் வருயின் ங்லக பயி பகொணர்க. 

38. கொந்தினப் பொருொதொபக் கருத்துகல சுருக்கநொக ழுதுக. 

35. ஆங்கிவனர் ஆட்சிக்கொத்தில் இந்தினப்பொருொதொபம் ற்ி யியொதிக்க ? 

36. பொருொதொப முன்வற்த்தில் சிறு பதொமில் ிறுயங்கின் ங்கில யியரி? 

37. யணிக யங்கிகள் வதசினநனநொக்கப்ட்ைதன் வொக்கங்கல யியரி? 

38. இந்தின ந்தொண்டுத் திட்ை ங்கின் பசனல்ொடுகல யியரி? 

39. பதொமிற்பகொள்லக பதொைர்ொக இந்தின அபசு வநற்பகொண்ை முனற்சிகல யிக்குக. 

40. சிப்பு பொருொதொப நண்ைங்கின் வொக்கங்கலயும் ண்புகல யும் யிக்குக. 

41. 2015-2020 ம் ஆண்டிற்கொ  ற்றுநதி-இக்குநதி பகொள்லக னின் சிப்ினல்புகல யிக்குக. 

42. ஊபக பொருொதொபத்தின் ண் புகள் யிசித்திபநொலய : யியொதி. 
43. ஊபக பொருொதொபப் ிபச்சலகல ஆபொய்க. 

44. ஊபகக் கைன்களுக்கொ கொபணங்கல ஆபொய்க. 

45. நக்கள் பதொலகனின் தபநொ அம்சங்கல யியரி 

46. தநிழ்ொட்டிலுள் ல்வயறு யலகனொ ஆற்ல் யங்கல யியரி 

47. தநிழ்ொட்டின் பொதுத்துல வொக்குயபத்து முலனில யிக்குக 
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