
 

                                      UNIT TEST - 3 

ேம�நிைல �தலா� ஆ�� 

                                       வணிகவிய� ( பாட� 5 ) 

ேநர� : 1.15 மணி                                                       மதி'ெப� : 45 
                                            ப*தி ---- I 

  அைன-. வினா/க0/*� விைடயளி/க3�.                       10 × � = 10 
  ச6யான விைடைய- ேத78ெத�-. எ:.க : 

1.  கீgவ>� நாCகி� எ. நில வழி ேபா/*வர-ைதI சா78த.? 

    அ. �ைறவழி/க'ப�   ஆ. ெதா@D/க'ப�     இ. ெபாதி விலF*கU     ஈ. �ைற வழிய<ற க'ப� 

2. கீgவ>வனவ<றி� எ. ேபா/*வர-திC வைகயிC கீg வரா.? 

    அ. கா�வாGகU         ஆ. ஆ<R' ேபா/*வர-.     இ. மா@� வ�DகU          ஈ. க'ப� ரச.ீ 

3. நYராவி  எCஜிைன  க��பிD-தவ7 யா7? 

     அ. ேஜ�hவா@        ஆ. ேகாபா� ஆ7. பா@    இ. ேமாகினி ேசைத    ஈ. பி.ேக. ேகாh 

4. ைச/கிU 6/iா  உலக-தி� அறி�க'ப�-த'ப@ட ஆ�� ---------- 

      அ.  1850                  ஆ.  1847            இ.  1972            ஈ.  1867 

5.  இ8தியாவி� �த� இரயி�ேவ ெதாட7K எ8த இ> நகரFக0/கிைடேய   ஏ<ப�-த'ப@ட.? 

     அ. ��ைப – ெசCைன   ஆ. ெசCைன – ெகா�க-தா       இ. ��ைப – ேதனா     ஈ. ெட�லி – ெசCைன 

6. சர/*கU க'பலி� ஏ<ற'ப@ட. எCபத<காக வழFக'ப�� ஒ'KைகI ச@ீ�/* எCனெவCR    

  ெபய7?      அ. வழிIச@ீ�   ஆ. க'ப� இரச.ீ   இ. அO'பீ@� இரச.ீ  ஈ. வாடைக ஒ'பாவண� 

7. பிC வ>வனவ<றி� எ. மலிவான ேபா/*வர-. சாதன�? 

     அ. இரயி�      ஆ. Dரா�       இ. ெபாதி விலF*கU       ஈ. ேமா@டா7 லா6கU 

8. Dரா� வ�DகU எ8த ஆ�� ேதாCறிய.? 

      அ. 16-ஆ� j<றா��        ஆ. 17-ஆ� j<றா��           இ. 18-ஆ� j<றா��                            

       ஈ. 19-ஆ� j<றா�� 

9. வாCவழி அO'பீ@� இரச.ீ எ-தைன ப*திகளாக தயா6/க' ப�கிCற.? 

      அ. ஒCR       ஆ. இர��        இ. XCR        ஈ. நாC* 

10. ேமா@டா7 ேபா/*வர-., கீg *றி'பி@�Uள எ8த ேபா/*வர-. மைறவத<* காரணமாக   

    அைம8த.? 

       அ. ெபாதி விலF*கU       ஆ. இரயி�       இ. Dரா�    ஈ. க'ப�   

                                          ப*தி --- II 

   எைவேயO� 5 வினா/க0/* விைடயளி/க3�.அவ<றி�  11-வ. வினாவி<*  க@டாய�        

   விைடயளி/க3�.                                               �	 ×	2 = 10 
11. ேபா/*வர-. - வைரவில/கண� த>க. 
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12. வாணிப�, ச�தாய�, ப�பா� ேபாCறவ<ைற பலதர'ப@ட ம/களிட� ஒCறா/*வ. எ.?    

   அதC �/கிய-.வ� ஒCறிைன *றி'பி�க. 

13. ெபா.I சர/ேக<றி – வைரவில/கண� த>க. 

14. நில' ேபா/*வர-திC நCைமகளி� ஏேதO� இர�Dைன எ:.க. 

15. மா@� வ�D ேபா/*வர-திC *ைறபா�கU யாைவ? 

16. க'ப� இரச.ீ – சிR *றி'K த>க. 

17. நில' ேபா/*வர-திC வைககளி� ஏேதO� நாCகிைன எ:.க. 

                                          ப*தி --- III 

   எைவேயO� 5 வினா/க0/* விைடயளி/க3�.அவ<றி� 19- வ. வினாவி<*          

   க@டாய�  விைடயளி/க3�.                                        �	 ×	3 = 15 
18. ேபா/*வர-திC ெபா>ளாதர' பயCபா�கைள bRக. 

19. ெகாUகலனா/க� – வைரவில/கண� த>க. 

19. நY7 ேபா/*வர-. எCறா� எCன? அதC வைககைள bRக. 

20. தனிIசர/ேக<றி – வைரவில/கண� த>க 

21. ேபா/*வர-. எCறா� எCன? 

22. க'ப� ேபா/*வர-தி� காண'ப�� *ைறபா�கU யாைவ? 

23. கிராம' ப*திகளி� ெப>வா6யாக' பயCப�-த'ப�� / பயCப�-த'ப@ட சாைல'      

    ேபா/*வர-. எ.? அைத' ப<றி சிR *றி'K வைரக. 

ப*தி --- IV 

    அைன-. வினா/க0/*� விைடயளி/க3�.                       � ×	5 = 10 

24. ெகாUகலனா/க-தி வைககைள விவ6. 

                                   ( அ�ல. ) 

   ெபா.I சர/ேக<றி , தனிIசர/ேக<றி இவ<றிAUள ேவRபா�கைள bRக. 

25. நில' ேபா/*வர-திC வைககைள l>/*மாக விவ6. 

                                   ( அ�ல. ) 
    வாC வழி' ேபா/*வர-திC வைககைள l>/*மாக விவ6 

                                                 B. பாலாஜி, 
                                                       �.கைல ஆசி6ய7 – வணிகவிய�,      
                                                       அரசின7 ேம�நிைல' பUளி, 
                                                       பர8_7,  
                                                       கா`சிKர� மாவ@ட� – 631 552. 

                                                       ைக'ேபசி எ� : 9629647613 
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