
பாடம் – 1 
சரியான  விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 
 

1) மனிேனுடடய வாழ்க்டகயின் அன்றாட 

நடவடிக்டககடைபற்றி தபாருைியல் 

ஆராய்கிறது என்று கூறியவர். 

 

      அ) ஆடம் ஸ்மித் 

 ஆ) இலயனல் ராபின்ஸ் 

 இ) ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் 

ஈ) சாமுதவல்சன் 

 

2) தபாருைாோரத்ேில் நாம் படிக்கும்  

    அடிப்படடப் பிரச்சடன 
 

 அ) எண்ணற்ற விருப்பங்கள் 

 ஆ) அைவற்ற வைங்கள் 

 இ) பற்றாக்குடற 

 ஈ) நம் தேடவகடைப் பூர்த்ேி தசய்வேற்கான 

உத்ேி 
 

3) நுண்ணியல் தபாருைியல் எடே  

உள்ைடக்கியது? 
 

 அ) ஒட்டு தமாத்ேப்  தபாருைாோரம் 

 ஆ) தபாருைாோரத்ேின் பல்தவறு துடறகள் 

 இ) ேனிநபர் தபாருைாோர நடவடிக்டககள் 

ஈ) ஒட்டு  தமாத்ேப் தபாருைாோரத் தோடர்பு 
 
4) கீழ்க்கண்டவற்றில் எது நுண்ணியல் 

தபாருைாோரம் சார்ந்ேது? 
 

 அ) கடந்ே ஆண்டு உண்டம உள்நாட்டு உற்பத்ேி  
25%  அேிகரித்துள்ைது. 

 ஆ) கடந்ே ஆண்டு 9.8% உடைக்கும் சக்ேி 
தவடலயின்டம நிடலப் தபற்றுள்ைது. 

 இ)தகாதுடமயின் விடல அேன் தேடவடய 

நிர்ணயிக்கிறது. 

 ஈ) கடந்ே ஆண்டு தபாது விடல 4% 

அேிகரித்துள்ைது 

 

5) தபாருந்ோ ஒன்டறக் கண்டறிக. 
 

அ) “நாடுகைின் தசல்வங்கள் மற்றும் 

காரணங்கடைக் குறித்ே ஒரு விசாரடண” 

ஆ) “தபாருைாோரக் தகாட்பாடுகள்” 

இ) “தபாருைாோர அறிவியலின் இயல்பும் அேன் 

சிறப்பும்” 

ஈ) “மற்றடவ மாறாேிருக்கும்தபாது” 

 

 

 

 

 

 

6) சமநிடல விடல என்பது அந்ேவிடலயில் 
 

அ) எல்லாம் விற்கப்படுகிறது 

ஆ) வாங்குபவர்கள் பணத்டே 

தசலவிடுகின்றனர் 

இ) தேடவயின் அைவும் அைிப்பின் அைவும் சமம் 

ஈ) மிடகத்தேடவபூஜ்ஜியம் 

 

7) நாடுகைின் தசல்வம் மற்றும் காரணங்கடைக் 

குறித்ே ஒரு விசாரடண என்ற  நூலின் ஆசிரியர் 
 

 

அ) ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் 

ஆ) ஆடம் ஸ்மித் 

இ) இலயன்ஸ் ராபின்ஸ் 

ஈ) பால்  சாமுதவல்சன் 

 

 

8)விருப்பங்கைதலாடும் கிடடப்பருடமயுள்ை  

மாற்று வைிகைில் பயன்படத்ேக்க 

சாேனங்கதைாடும் தோடர்புள்ை மனிே 

நடவடிக்டககடைப் பற்றி பயில்கின்ற 

அறிவியதல தபாருைியலாகும் என்று 

இலக்கணம் வகுத்ேவர். 

 

அ) இலயனல் ராபின்ஸ் 

ஆ) ஆடம் ஸ்மித் 

இ) ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல் 

ஈ) பால்  சாமுதவல்சன் 

 

9) தபாருைாோரத்ேின் ேந்டே யார்? 
 

அ) மாக்ஸ் முல்லர் 

ஆ) ஆடம் ஸ்மித் 

இ) கார்ல் மார்க்ஸ் 

ஈ) பால் சாமுதவல்சன் 

 

10) தபாருைியல் என்பது ஒரு சமூக அறிவியல் 

என்று கூறுவர். ஏதனனில், 

 

அ) காரணம் மற்றும் விடைவுகளுக்கிடடதய 

உள்ை  தோடர்பு 

ஆ) விேிகடை உருவாக்குவேற்கு 

தோகுத்ோய்வு முடறயும், பகுத்ோய்வு 

முடறயும் பயன்படுத்ேப்படுகின்றன. 

இ) பரிதசாேடனகள் 

ஈ) தமற்கூறிய அடனத்தும் 
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11) பயன்பாடு என்பது 

 

அ) தேடவயும், அைிப்பும் சமமாக இருக்கும் 

சமநிடலப் புள்ைி 
ஆ) மனிே விருப்பங்கடை நிடறவு தசய்யும் 

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகைின் சக்ேி 
இ) பண்டங்கைின் தமாத்ே மேிப்பு 

ஈ) பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளுக்கான 

விருப்பம் 

 

12) அங்காடி என்பது 

 

அ) தபாருட்கள் வாங்கும் இடத்டே மட்டும் 

குறிக்கும் 

ஆ) தபாருட்கள் விற்கும் இடத்டே மட்டும் 

குறிக்கும் 

இ) விடலகள் சரி தசய்யும் இடத்டே மட்டும் 

குறிக்கும் 

ஈ) நபர்கள் தநரடியாகதவா அல்லது 

மடறமுகமாகதவா தபாருட்கள் வாங்கும், 

விற்கும் முடறடயக் குறிக்கும். 

 

13) எது தபாருைாோர நல இலக்கணம் 

சார்ந்ேேல்ல? 

 

அ) சாோரண மனிேடனப் பற்றிப் படிப்பது 

ஆ) தபாருைாோரம் தசல்வம் மீது மட்டும் ேனி 
கவனம் தசலுத்துவேில்டல 

இ) தபாருைாோரம் என்பது பருப்தபாருள் நலம் 

சார்ந்ே படிப்பு 

ஈ) தபாருைாோரம் எண்ணற்ற 

விருப்பங்கடையும், வடரயறுக்கப்பட்ட 

வைங்கடையும் பற்றியது. 

 

14) வைர்ச்சி இலக்கணம் என்பது 

 

அ) இயங்கு நிடல தபாருைாோர கட்டடமப்பில் 

தேர்ந்தேடுப்பேில் உள்ை பிரச்சடன 

ஆ) எண்ணற்ற வைங்கள் மற்றும் 

விருப்பங்களுக்கான பிரச்சடனயாகும். 

இ) தசல்வத்டே உற்பத்ேி தசய்வது மற்றும் பகிர்வது 

ஈ) மனிேர்கைின் பருப்தபாருள் சார்ந்ே நலன் 

 

15) தபாதுவாக எந்ேக் தகாட்பாடு  நுண்ணியல்  

தபாருைாோரத்டே உள்ைடக்கியுள்ைது? 

 

அ) விடலக் தகாட்பாடு 

ஆ) வருமானக் தகாட்பாடு 

இ) தவடலவாய்ப்புக் தகாட்பாடு 

ஈ) வணிகக் தகாட்பாடு 

16) ______ பரிமாற்ற மேிப்டபக் தகாண்டுள்ைடவ. 

அவற்றின்உரிடமயாைர் உரிடமகடை 

நிறுவவும்,  பரிமாற்றவும் முடியும். 

 

அ) பண்டங்கள் 

ஆ) தசடவகள் 

இ) அங்காடிகள் 

ஈ) வருவாய் 

 

17) பயன்பாட்டின் சரியான பண்புகடை 

அடடயாைம்  காண்க. 

 

அ) இது பயனுக்கும் சமமானது. 

ஆ) இது நீேிதநறி முக்கியத்துவம் தகாண்டது 

இ) இது மகிழ்வுக்கு சமமானது 

ஈ) இது  நுகர்தவாரின் மனநிடலடயச் சார்ந்ேது 

 

18) குடறப் தபாருைாோர இலக்கணத்ேின் 

ஆசிரியர் யார்? 

 

அ) ஆடம் ஸ்மித் 

ஆ) மார்ஷல் 

இ) ராபின்ஸ் 

ஈ) ராபர்ட்சன் 

 

19) ேனிக்கருத்ேிலிருந்து தபாதுக்கருத்து தபறும் 

முடற 

 

அ) பகுத்ோய்வு முடற 

ஆ) தோகுத்ோய்வு முடற 

இ) இயல்புடரஅறிவியல் 

ஈ) தநறியுடரஅறிவியல் 

 

20) விற்படனதசய்யும் தபாருட்கடை எேனால் 

தபருக்கினால் தமாத்ே வருவாய் கிடடக்கும்? 

 

அ) விடல 

ஆ) தமாத்ேச் தசலவு 

இ) இறுேி சமநிடல வருவாய் 

ஈ) இறுேி சமநிடலச் தசலவு 

  

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



பாடம் – 2 
சரியான  விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 
 

1. முரண்பட்டடே தேரிவு தசய்க.  

அ. ஆடம்பர பண்டங்கள்  

ஆ வசேிபண்டங்கள்  

இ. அத்ேியாவசிய பண்டங்கள்  

ஈ. விவசாயப் தபாருட்கள்  
 

2. தேரிவுகள் எப்தபாதும் கட்டுப்படுத்ேப்பட்ட 
அல்லது வடரயறுக்கப்பட்டடவயாக 
இருப்பேற்கு காரணம் வைங்கள் -------------- 

இருப்போல்.  

அ. பற்றாக்குடற  ஆ. அைிப்பு  

இ. தேடவ   ஈ. அபரிமிேமான 
 

3. இயல்தபண் பயன்பாட்டு ஆய்டவ 
வைங்கியேில் முேன்டமயானவர் 
அ. தஜ.ஆர்.ஹிக்ஸ்  ஆ. ஆர்.ஜி.டி.ஆலன்  

இ. மார்ஷல்   ஈ. ஸ்டிக்லர் 
 

4. கீழ்க்கண்ட வாய்ப்பாட்டின் மூலம் 
இறுேிநிடல  பயன்பாட்டட அைவிடலாம் 
அ. TUn – TUn-1   ஆ. TUn – TUn+1  

இ. TUn + TUn+1   ஈ. TUn – TUn+1  
 

5. இறுேிநிடலப் பயன்பாடு பூஜ்யமாக இருக்கும் 
தபாது தமாத்ேப் பயன்பாடு ……….  

அ. குடறவாக  ஆ. உச்சமாக  

இ. பூஜ்ஜியமாக  ஈ. எேிர்மடறயாக 
 

6. காஸன் முேல் விேி ……… என்றும் 

அடைக்கப்படுகிறது.  

அ. சமஇறுேி நிடல பயன்பாட்டு விேி  
ஆ. குடறந்து தசல் இறுேிநிடல பயன்பாட்டு விேி  
இ. தேடவவிேி  
ஈ. குடறந்து தசல் விடைவு விேி  
 

7. கீழ்க்கண்ட விேிடய தேடவ விேி 
அடிப்படடயாகக்  தகாண்டுள்ைது.  

அ. குடறந்து தசல் இறுேிநிடல பயன்பாட்டு விேி  
ஆ. அைிப்புவிேி  
இ. சம இறுேிநிடல பயன்பாட்டு விேி  
ஈ. காஸன் விேி  
 

8. நுகர்தவார் எச்சம் என்ற கருத்துடன் 

தோடர்புடடயவர் 

அ. ஆடம்ஸ்மித்  ஆ. மார்ஷல்  

இ. ராபின்ஸ்   ஈ. ரிக்கார்தடா 
 

9. ேகுவிடல ரூ250 ஆகவும் மற்றும் உண்டம 

விடல ரூ 200 ஆகவும் உள்ைது. நுகர்தவார் 

எச்சத்டேக் காண்க.  

அ. 375     ஆ. 175   இ. 200   ஈ. 50  

 

10. சமதநாக்கு வடைதகாட்டின்  அடிப்படடயானது 

அ. ேரவரிடச ஆய்வு    ஆ. இயல்தபண் ஆய்வு  

இ. பண்பைடவ ஆய்வு     ஈ. உைவியல் ஆய்வு 
 

11. தநகிழ்ச்சி என்ற கருத்டே 

அறிமுகப்படுத்ேியவர் ………  

அ. தபர்கூசன்   ஆ. கீன்ஸ்  

இ. ஆடம்ஸ்மித்   ஈ. மார்ஷல்  

 

12. கீழ்க்காணும் எவற்றால் தேடவ அேிகரிக்கும்.  

அ. வரி அேிகரிப்போல்  

ஆ. அேிகமானியம் வைங்குவோல்  

இ. வட்டி வேீம் அேிகரிப்போல்  

ஈ. விடல அேிகரிப்போல்  

 

13. தகாடுக்கப்பட்ட தேடவ வடைதகாட்டில் 

நகர்ந்து தசல்லுேல் கீழ்க்கண்டவாறு 

அடைக்கப்படுகிறது.  

அ. தேடவ விரிவு மற்றும் சுருக்கம் 

ஆ. தேடவ இடப்தபயர்வு  

இ. தேடவ கூடுேல் மற்றும் குடறேல்  

ஈ. தமற்காண் அடனத்தும் 
 

14. மிடகத்தேடவ தநகிழ்ச்சி உள்ை தேடவக் 

தகாட்டின் வடிவமானது ………..  

அ. படுகிடட      ஆ. தசங்குத்து  

இ. விடரந்து சரியும்      ஈ. தமதுவாகசரியும் 
 

15. நுகர்தவார் சமநிடலயில் இருக்கும்தபாது 

இறுேிநிடல பயன்பாடானது……. இருக்கும்.  

அ. குடறவாக ஆ. அேிகபட்சமாக 

இ. சமமாக   ஈ. கூடுேலாக 

 

16. சமதநாக்கு  வடைதகாட்டட முேன் முேலில்  

தோற்றுவித்ேவர் 
அ. ஹிக்ஸ்   ஆ. ஆலன்  

இ. கீன்ஸ்   ஈ. எட்ஜ்தவார்த்  
 

17. தநகிழ்ச்சி  ஒன்றுக்குச் சமமாக இருக்கும்தபாது  

அ. அலகுத் தேடவ தநகிழ்ச்சி  
ஆ. முற்றிலும் தநகிழ்ச்சியின்டம 

இ. முற்றிலும் தநகிழ்ச்சியற்ற தேடவ  

ஈ. மிடகத் தேடவ 
 

18. சம அைவு ேிருப்ேிடய தகாடுக்கக்கூடிய 

புள்ைிகடை இடணக்கும் தகாடானது 

இேனுடன்  தோடர்புடடயடவ.  

அ. சம  தநாக்கு வடை தகாடுகள்  

ஆ. இயல்தபண் ஆய்வு  

இ. தேடவவிேி   ஈ. அைிப்பு விேி  
 

19. சாோரண ேரவரிடசப் பயன்பாட்டட 
எவ்வாறு அைவிடலாம்?  

அ. ேரப்படுத்துேல்       ஆ. எண்ணிக்டகப்படுத்துேல்  

இ. வார்த்டேப்படுத்துேல்  ஈ. எதுவுமில்டல.  
 

20. சம தநாக்கு வடைதகாடுகள்  

அ. தசங்குத்துக் தகாடுகள்           

ஆ. படுக்டகக் தகாடுகள்  

இ. தநர்மடறச் சரிவுடடயது   
ஈ. எேிர்மடறச் சரிவுடடயது.  
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பாடம் – 3 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) முேன்டம உற்பத்ேிக் காரணிகைாவன  

அ) உடைப்பு மற்றும் தோைிலடமப்பு  

ஆ) உடைப்பு மற்றும் மூலேனம்  

இ) நிலம் மற்றும் மூலேனம்  

ஈ) நிலம் மற்றும் உடைப்பு  

 

2) மற்ற பண்டங்கடையும், பணிகடையும் 

உற்பத்ேி தசய்யப் பயன்படுத்ேப்படும், மனிே 

முயற்சியால் உற்பத்ேி தசய்யப்பட்ட பண்டங்கள்  

அ) நிலம்    ஆ) உடைப்பு  

இ) மூலேனம்   ஈ) தோைிலடமப்பு  

 

3) சராசரி உற்பத்ேி (AP)டயக்கணக்கிடப் 

பயன்படும் விகிேம்  

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

 

4) எந்ேக்காரணி  சமுோய மாற்றம் உருவாக்கும் 

முகவர் என்று அடைக்கப்படுகிறது?  

அ) உடைப்பாைர்   ஆ) நிலம்  

இ) தோைிலடமப்தபார்  ஈ) மூலேனம்  

 

5) தோைில் முடனதவாரின்முக்கிய குணம் 

உறுேியற்ற ேன்டமடய தபாறுத்துக் தகாள்ைல் 
என்ற கூற்டற கூறியவர் யார்?  

அ) தஜ.பி கிைார்க்  ஆ) சும்பீட்டர்  

இ) டநட்  ஈ) ஆடம் ஸ்மித் 
 

6) ஒரு நிறுவனத்ேின் உள்ைடீு தவைியீடுகளுக்கு 

இடடதய உள்ை இயல்பான  தோடர்டபத்  

ேருவது எது? 

(அ) நுகர்வு சார்பு  (ஆ) உற்பத்ேி சார்பு  

(இ) தசமிப்பு சார்பு  (ஈ) முேலீட்டு சார்பு  

 

7) ஒரு நிறுவனம் 5 அலகுகள் உற்பத்ேிக் 
காரணிகடை பயன்படுத்ேி 24 அலகுகடை 

உற்பத்ேி தசய்கிறது. ஓர் அலகு உற்பத்ேிக் 
காரணிடயஅேிகரிக்கும்தபாது உற்பத்ேி 30 

அலகுகைாக உயர்கிறது எனில் சராசரி 

உற்பத்ேிடய(AP)  கணக்கிடு.  

அ) 30  ஆ) 6  இ) 5  ஈ) 24  

 

8) குறுகிய கால உற்பத்ேிச் சார்பு எேன்மூலம் 

அறியப்படுகிறது?  

அ) விகிே அைவு விடைவு விேி  
ஆ) மாறும் விகிே அைவு விடைவு விேி  
இ) சமஅைவு உற்பத்ேிக் தகாடு    

ஈ) தேடவவிேி 
  

 

 

9) நீண்ட கால உற்பத்ேி சார்பு எேன் மூலம்  

அறியப்படுகிறது?  

அ) தேடவ விேி  ஆ) அைிப்பு விேி  
இ) விகிே அைவு விடைவு விேி  
ஈ) மாறா விகிே அைவு விடைவு விேி  
 

10) சம உற்பத்ேிக் தகாட்டின்தவறு தபயர்  

அ) தநகிழ்ச்சியற்ற அைிப்பு தகாடு  

ஆ) தநகிழ்ச்சியற்ற தேடவக்தகாடு  

இ) சம– இறுநிடல பயன்பாடு  

ஈ) சமஉற்பத்ேி வடைதகாடு 
 

11) நிறுவனத்ேின் உள்ைிருந்து தோன்றும் 

சிக்கனத்ேிற்குக் காரணமாக அடமவது எது?  

அ) நிேி             ஆ) தோைில்நுட்பம்  

  இ) தமலாண்டம ஈ) தமற்காணும் அடனத்தும்  

 

12) காப் - டக்ைஸ் உற்பத்ேி சார்பு எேடன 
அடிப்படடயாக தகாண்டது?  

அ) வைர்ந்து தசல் விகிே விடைவு விேி  
ஆ) குடறந்து தசல் விகிே விடைவு விேி  
இ) மாறா விகிே விடைவு விேி  
ஈ) தமற்காணும் அடனத்தும். 

 

 13) உற்பத்ேிக் காரணிகடை 5 சேவேீம் 

அேிகரித்ோல், தவைியீடு 5 சேவேீத்ேிற்கு தமல் 
அேிகரிப்பது எந்ே விகிே விடைவு விேிடய 
சார்ந்ேது ? 

அ) வைர்ந்து தசல்விடைவு விகிே விேி  
ஆ) குடறந்து தசல்விடைவு விகிே விேி  
இ) மாறா விகிே அைவு விடைவு விேி  
ஈ) தமற்காணும் அடனத்தும்  

 

14) கீழ்கண்டவற்றுள் எது நிலத்ேின் சிறப்பியல்பு 

அல்ல?  

அ) குடற அைிப்பு  

ஆ) இயங்கும் ேன்டமயுடடயது  

இ) பலவடகப்படும்  

ஈ) இயற்டகயின் தகாடட 
 

15) ஓர் அலகு உற்பத்ேிக் காரணிடய 
அேிகரிக்கும் தபாது கிடடக்கும் உற்பத்ேி  
அ) இறுேிநிடல உற்பத்ேி      
ஆ) தமாத்ே உற்பத்ேி  
இ) சராசரி  உற்பத்ேி         
 ஈ) ஆண்டு உற்பத்ேி  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net                                                   www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/07/latest-plus-one-11th-standard-tamil-medium-study-materials-download.html

www.Padasalai.Net



16) நவனீ  தபாருைியல் வல்லுனர்கைின் விேி  
அ) வைர்ந்து தசல்விகிே அைவு  

ஆ) குடறந்து தசல்விகிே அைவு  

இ) மாறா விகிே அைவு    ஈ) மாறும் விகிே 

அைவு 
 

17) உற்பத்ேியாைர் சமநிடலடய அடடயும் 

புள்ைி எது 
அ) இறுேிநிடல தோைில்நுட்ப பேிலீட்டு 

வேீம் (MRTS) விடல வேீத்டேவிட அேிகமாக 
இருந்ோல் 

ஆ) (MRTS) விடல வேீத்டே விட 
குடறவானால் 

இ) (MRTS) ம் விடல வேீமும் சமமாக 
இருந்ோல் 

ஈ) உற்பத்ேிக் தகாடும் சமஉற்பத்ேி தசலவு 

தகாடும் தவறுபட்டிருந்ோல்.  

 

18) தபாருைின் விடலக்கும் அைிப்பிற்கும் 

இடடதய உள்ை தோடர்பு  

அ) எேிர்மடற   ஆ) தநர்மடற  

இ) பூஜ்யம்   ஈ) அேிகரிக்கும்  

 

19) சராசரி உற்பத்ேி குடறயும்தபாது இறுேிநிடல 
உற்பத்ேி  

அ) சராசரி உற்பத்ேிடய விட அேிகமாக 
இருக்கும்  

ஆ) சராசரி உற்பத்ேிடய விட குடறவாக 
இருக்கும்  

இ) அேிகரிக்கும்   

ஈ) (அ) மற்றும் (இ)  
 

20) உற்பத்ேிச் சார்பு இவற்றிற்கிடடதய உள்ை 
தோடர்டப விைக்குகிறது.  

அ) உள்ைடீ்டு விடலக்கும் தவைியீட்டின் 
விடலக்கும் இடடதய உள்ை தோடர்பு  

ஆ) உள்ைடீ்டு விடலக்கும், தவைியீட்டின் 
அைவிற்கும் இடடதய உள்ை தோடர்பு  

இ) உள்ைடீ்டு அைவிற்கும் தவைியீட்டு 

அைவிற்கும் இடடதய உள்ை தோடர்பு  

ஈ) உள்ைடீ்டு அைவிற்கும் உள்ைடீ்டின் 
விடலக்கும்  உள்ை தோடர்பு 
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பாடம் – 4 

சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) தசலவு என்பது  

அ) விடல  ஆ) மேிப்பு  

இ) மாறாச் தசலவு  ஈ) உற்பத்ேி  
 

2) தசலவுச் சார்புகடை------------ சார்புகள் 

எனலாம்.  

அ) உற்பத்ேி   ஆ) முேலீடு  

இ) தேடவ   ஈ) நுகர்வு  

 

3) பணச் தசலடவ------------ தசலவு என்றும் 

அடைக்கலாம்.  

அ) தவைியுறு   ஆ) உள்ளுறு  

இ) சமூக   ஈ) உண்டம 
 

4) தவைியுறு தசலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு 

தசலவுகைின் கூடுேல்---------- தசலவாகும்.  

அ) சமூக   ஆ) தபாருைாோர  

இ) பண   ஈ) மாறா  

 

5) தவைியுறு தசலவுகள் என்பது  

அ) டகயிலிருந்து தசய்யும் தசலவுகள்  

ஆ) உண்டமச் தசலவுகள்  

இ) சமூகச் தசலவு  ஈ) மூழ்கும் தசலவுகள் 

 

6) ேனக்குச் தசாந்ேமான வைங்கடை 
நிறுவனத்ேிற்கு தசய்யும் தசலவு -----------  

அ) உண்டமச் தசலவு    ஆ) தவைியுறு தசலவு  

இ) பணச் தசலவு      ஈ) உள்ளுறு தசலவு  

 

7) உற்பத்ேியின் எல்லா மட்டங்கைிலும் மாறாே 
தசலவுகள்----------------  

அ) மாறாச் தசலவு     ஆ) மாறும் தசலவு  

இ) உண்டமச் தசலவு     ஈ) சமூகச் தசலவு  

 

8) சராசரி மாறும் தசலவுக்கான வாய்ப்பாடு  

அ) TC / Q   ஆ) TVC / Q  

இ) TFC / Q   ஈ) TAC / Q  

 

9) ஒரு அலகு கூடுேலாக உற்பத்ேி தசய்வேற்கு 

ஆகும் தசலவு  

அ) மாறும் தசலவு  ஆ) மாறாச் தசலவு  

இ) இறுேிநிடலச் தசலவு  

ஈ) தமாத்ேச் தசலவு  

 

10) உற்பத்ேிக்கு ஏற்றாற்  தபால் மாறும் தசலவு --

--- ----- தசலவு எனப்படும்.  

அ) பண   ஆ) மாறும்  

இ) தமாத்ே   ஈ) மாறா  

 

 

 

11) கூலி ----------- தசலவுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும்.  

அ) மாறா   ஆ) மாறும்  

இ) இறுேிநிடல ஈ) வாய்ப்பு 

 

12) ஒரு அலகு உற்பத்ேிக்கான தசலவு ------------ 

தசலவாகும்.  

அ) சராசரி   ஆ) இறுேிநிடல 

இ) மாறும்   ஈ) தமாத்ே  

 

13) சராசரிச் தசலவுக்கான வாய்ப்பாடு  

அ) AVC / Q   ஆ) TC / Q  

இ) TVC / Q   ஈ) AFC / Q  

 

14) தமாத்ே  மாறாச் தசலவு 100,  தமாத்ே மாறும் 

தசலவு 125 எனில் தமாத்ேச் தசலடவக் 

கணக்கிடுக.  

அ) 125    ஆ) 175  

இ) 225    ஈ) 325  

 

15) நீண்ட கால சராசரி தசலவுக் தகாடு ---------- 

தகாடு என அடைக்கப்படுகிறது.  

அ) தேடவக்   ஆ) ேிட்ட  

இ) உற்பத்ேி   ஈ) விற்படன 
 

16) தபாருட்கைின் விற்படன மூலம் கிடடக்கும் 

வருமானம் --------வருவாயாகும்.  

அ) இலாபம்   ஆ) தமாத்ே  

இ) சராசரி   ஈ) இறுேிநிடல 

 

17) ஒரு அலகு தபாருடை கூடுேலாக விற்போல் 
கிடடக்கும் வருவாய் ----------- வருவாயாகும்.  

அ) இலாபம்   ஆ) சராசரி  

இ) இறுேிநிடல ஈ) தமாத்ே  

 

18) இறுேிநிடல வருவாய் என்பது ஏற்கனதவ 
உள்ை------------ உடன் கூடுேலாக தபறுவது.  

அ) தமாத்ே விற்படன  ஆ) தமாத்ே வருவாய்  

இ) தமாத்ே உற்பத்ேி       ஈ) தமாத்ேச் தசலவு  

 

19) விடல நிடலயாக இருக்கும்தபாது, AR தகாடு 

MR தகாட்டுக்கு------------- ஆக இருக்கும்.  

அ) சமமாக   ஆ) அேிகமாக  

இ) குடறவாக  ஈ) தோடர்பற்று  

 

20) ஒரு புத்ேகம் ரூ 10 வேீம் 40 புத்ேகங்கடை 
விற்கிறார், எனில் அவருக்கு கிடடக்கும் 

தமாத்ே வருவாய்  

அ) 100    ஆ)200  

இ) 300    ஈ) 400 
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பாடம் – 5 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 
 

1) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ே வடகயான 

அங்காடியில் விடல மிக அேிகமாக இருக்கும்?  

அ) நிடறவுப் தபாட்டி  ஆ) முற்றுரிடம 

இ) இருமுக முற்றுரிடம  

ஈ) சில்தலார் முற்றுரிடம 
 

2) நிறுவனத்ேின் சமநிடலஎன்பது  

அ) MC = MR  ஆ) MC > MR  

இ) MC < MR  ஈ) MR = Price  
 

3) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முற்றுரிடமப் 

தபாட்டியின் இயல்புகள்?  

அ) ஒரு விற்படனயாைர் 

ஆ) சில விற்படனயாைர் 

இ) பண்டதவறுபாடு  

ஈ) உள்தை நுடைய முடியாது  
 

4) முற்றுரிடம நிறுவனம் குறுகிய காலத்ேில் 
…………………… தபறும்  

அ) இயல்பு இலாபம்  ஆ) நஷ்டம்  

இ) அேிக இலாபம்  ஈ) அேிக நஷ்டம்  
 

5) கீழ்க்கண்டவற்றுள்   உபரி ேிறன் இல்லாேது  

……………  

அ) முற்றுரிடம     ஆ) முற்றுரிடம தபாட்டி  

இ) சில்தலார் முற்றுரிடம  

ஈ) நிடறவுப் தபாட்டி  
 

6) எப்தபாது  நிறுவனம்  இலாபம் தபறமுடியும்?  

அ) TR < TC   ஆ) TR – MC  

இ) TR > TC   ஈ) TR = TC 
 

7) விடலயின் மற்தறாரு தபயர் …………..  

அ) சராசரி வருவாய்  
ஆ) இறுேிநிடல வருவாய் 

இ) தமாத்ே வருவாய்    ஈ) சராசரி தசலவு  
 

8) எந்ேஅங்காடியில்AR மற்றும் MR சமமாகும்  

அ) இருவர் முற்றுரிடம 

ஆ) நிடறவு தபாட்டி  

இ) முற்றுரிடம தபாட்டி  

ஈ) சில்தலார் முற்றுரிடம 
 

9) முற்றுரிடமயில் MR தகாடு ……………………… 

தகாட்டிற்கு கீைிருக்கும்.  

அ) TR      ஆ) MC  இ) AR   ஈ) AC  
 

10) நிடறவு தபாட்டி அனுமானிப்பது …………  

அ) ஆடம்பர பண்டம்  

ஆ) உற்பத்ேியாைர் பண்டம்  

இ) தவறுபடுத்ேப்பட்ட பண்டம்  

ஈ) ஒத்ேேன்டம பண்டம்  

 

11) குழுச்சமநிடல ஆராய்வது ………………… 

அ) முற்றுரிடம தபாட்டி    ஆ) முற்றுரிடம 

இ) இருவர் முற்றுரிடம   ஈ) தூய தபாட்டி  
 

12) முற்றுரிடம தபாட்டியின் முக்கிய பண்பு  

அ) ஒதர விேமான உற்பத்ேி  
ஆ) விற்படனச் தசலவு  

இ) ஒரு விற்படனயாைர் 

ஈ) ஒரு வாங்குபவர் 
 

13) முற்றுரிடம தபாட்டி ------- ஆகும்.  

அ) சில்தலார் முற்றுரிடம  

ஆ) இருவர் முற்றுரிடம 

இ) நிடறகுடற தபாட்டி  

ஈ) முற்றுரிடம 
 

14) விடல ேடலடம அம்சம்  தகாண்டது  

அ) நிடறவு தபாட்டி  

ஆ) முற்றுரிடம 

இ) சில்தலார் முற்றுரிடம 

ஈ) முற்றுரிடமயாைர் தபாட்டி  
 

15) விடலதபேம் காட்டுேலின் விடைவு 
…………………. ஆகும்.  

அ) குடறவான உற்பத்ேி    ஆ) அேிகஇலாபம்  

இ) பல்தவறு விடல            ஈ) ஆ மற்றும் இ  
 

16) முற்றுரிடமப் தபாட்டியில் சராசரி வருவாய் 
தகாடு  

அ) முற்றிலும் தநகிழ்ச்சியற்றது  

ஆ) முற்றிலும் தநகிழ்ச்சி உள்ைது  

இ) தபருமைவு தநகிழ்ச்சியுள்ைது  

ஈ) ஒன்றுக்குச் சமமான தநகிழ்ச்சியுள்ைது  
 

17) நிடறவுப் தபாட்டியில் நிறுவனத்ேின் 

தேடவக்தகாடு  

அ) நிடலயானது ஆ) படுகிடட 

இ) எேிர்மடறசரிவு  ஈ) தநர்மடறசரிவு  
 

18) எந்ே வடக அங்காடியில் தபாட்டிதய இராது?  

அ) நிடறவு தபாட்டி  ஆ) முற்றுரிடம 

இ) முற்றுரிடம தபாட்டி  

ஈ) சில்தலார் முற்றுரிடம 
 

19) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ேவடக அங்காடியில் 
நுகர்தவார் அேிகம் சுரண்டப்படுகிறார்கள்?  

அ) நிடறவு தபாட்டி  ஆ) முற்றுரிடம 

இ) முற்றுரிடமயாைர் தபாட்டி  

ஈ) சில்தலார் முற்றுரிடம 
 

20) விற்படன தசலவிற்கு  உோரணம்  

அ) கச்சாப் தபாருள் விடல  

ஆ) தபாக்குவரத்துச் தசலவு  

இ) விைம்பர தசலவு  

ஈ) தகாள்முேல் தசலவு 
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பாடம் – 6 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) தபாருைியலில் வருமானப் பகிர்வு என்பது 
எேனுடன் தோடர்புடடயது?  
அ) உற்பத்ேிக் காரணிகள்   ஆ) ேனி நபர் 
இ) நிறுவனங்கள்   ஈ) வணிகர்கள்  
 

2) பகிர்வுக் தகாட்பாடு எவ்வாறு 
அடைக்கப்படுகிறது?  
அ) உற்பத்ேி விடலக் தகாட்பாடு  
ஆ) காரணி விடலக் தகாட்பாடு 
இ) கூலிக் தகாட்பாடு  
ஈ) வட்டிக் தகாட்பாடு  
 

3) எேடனப் பயன்படுத்துவேற்கான 
தவகுமேிதய வாரம் ஆகும்?  
அ) மூலேனம்  ஆ) உடைப்பாைி  
இ) நிலம்   ஈ) அடமப்பு  
 

4) தபாலி வாரம் என்ற கருத்து யாருடன் 
தோடர்புடடயது?  
அ) ரிக்கார்தடா ஆ) கீன்ஸ் 
இ) வாக்கர்   ஈ) மார்ஷல்  
 

5) தோன்டம கூலிக் தகாட்பாட்டட 
எடுத்துடரத்ேவர் யார்?  
அ) ரிக்கார்தடா ஆ) கீன்ஸ் 
இ) மார்ஷல்   ஈ) வாக்கர் 
 

6) நிலத்ேிற்கு உண்டமயானதும் அைிக்க 
முடியாே சக்ேியும் உள்ைது என்ற கருத்டேப் 
பயன்படுத்ேியவர்.  
அ) JS மில்   ஆ) வாக்கர் 
இ) கிைார்க்   ஈ) ரிக்கார்தடா 
 

7. உடைப்பாைருக்கான தவகுமேி ---------------  
அ) வாரம்  ஆ) கூலி  
இ) இலாபம்  ஈ) வட்டி  
 

8) பணக்கூலியின் தவறுதபயர் 
அ) உண்டமக்கூலி ஆ) தபயரைவுக் கூலி  
இ) சரியான கூலி  ஈ) மாற்றுக்கூலி  
 

9) எச்ச உரிடம கூலிக் தகாட்பாட்டட 
எடுத்துடரத்ேவர் 
அ) கீன்ஸ்   ஆ) வாக்கர் 
இ) ஹாதல  ஈ) டநட் 
 

10) முேடலபயன்படுத்துவற்கான தவகுமேி  
அ) வாரம்  ஆ) கூலி  
இ) வட்டி  ஈ) இலாபம்  
 

11) கீன்சின் வட்டிக் தகாட்பாடு இவ்வாறு 
வைங்கப்படுகிறது.  
அ) துய்ப்பு ேவிர்ப்பு தகாட்பாடு 

ஆ) நீர்டம விருப்பக் தகாட்பாடு 
இ) கடன் நிேிக் தகாட்பாடு 
ஈ) ஏஜிதயா தகாட்பாடு 
 

12) கடன் நிேிக் தகாட்பாட்டின்படி கடன் 
நிேிகைின் அைிப்பு இேற்குச் சமமாகும்  
அ) S + BC + DH + DI  ஆ) I + DS + DH + BC  
இ) S + DS + BC + DI  ஈ) S + BC + DH + DS 
 

13) எேிர்பாராே தசலவுகள் என்ற கருத்டே 
கீன்ஸ் கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிடுகிறார்.  
அ) பரிமாற்ற தநாக்கம்    
ஆ) முன்தனச்சரிக்டக தநாக்கம்  
இ) ஊக தநாக்கம்   ஈ) ேனிப்பட்ட தநாக்கம்  
 

14) ேனி நபர்களுக்கு நாட்டின் தசல்வத்டே 
அல்லது வருமானத்டேப் பகிர்ந்ேைிப்பது 
என்பது ---------  
அ) தசயல்முடறப் பகிர்வு  
ஆ) ேனி நபர்பகிர்வு  
இ) பண்டங்கைின் பகிர்வு  
ஈ) பணிகைின் பகிர்வு  
 

15) இலாபம் இேற்கான தவகுமேி ஆகும்.  
அ) நிலம்   ஆ) அடமப்பு  
இ) மூலேனம்  ஈ) உடைப்பு  
 

16) புத்ோக்க இலாபக் தகாட்பாட்டட 
வைங்கியவர் ---------------------------  
அ) ஹாதல   ஆ) சும்பீட்டர்  
இ) கீன்ஸ்   ஈ) டநட் 
 

17) தபாலிவாரம் இேனால் தோன்றுகிறது.  
அ) மனிேன் உருவாக்கியஉபகரணங்கள்  
ஆ) வடீ்டில் ேயார் தசய்ேடவ  
இ) இறக்குமேிப் தபாருட்கள்  
ஈ) எதுவுமில்டல 
 

18) ”ஓர் உற்பத்ேியாைர் ஒப்பந்ேத்ேின் மூலம் 
உடைப்பாைி ேன் பணிடய வைங்கியேற்காக 
தகாடுக்கும் தமாத்ே பணதம கூலியாகும்” 
இடேக் கூறியவர் யார்?  
அ) தபன்ஹாம்  ஆ) மார்ஷல்  
இ) வாக்கர்  ஈ) J.S. மில்  
 

19) துய்ப்பு ேவிர்ப்பு வட்டிக் தகாட்பாட்டட 
எடுத்துடரத்ேவர் 
அ) ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல்  ஆ) N.W. சனீியர் 
இ) தபாம் தபாவர்க்   ஈ) நட்விக்சல்  
 

20) கடன் நிேி வட்டிக் தகாட்பாடானது ---------- 
அ) தோன்டமக் தகாட்பாடு  
ஆ) நவனீ தகாட்பாடு   இ) மரபுக் தகாட்பாடு 
ஈ) புேிய தோன்டமக் தகாட்பாடு 
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பாடம் – 7 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) கர்நாடகத்ேின் முக்கிய ேங்கச் சுரங்கப் பகுேி . 
அ) தகாலார்  ஆ) இராமகிரி  
இ) அனந்ேபூர்  ஈ) தகாச்சின் 
 

2) ஒரு நாட்டின் பத ாருைாோர வைர்ச்சி 
அைவிடப்படுவது குறிப்பிடுவது  
அ) GNP  ஆ) GDP  இ) NNP  
ஈ) ேலாவருமானம் 
 

3) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது முன்தனற்றம் 
அடடந்ேநாடு?  
அ) தமக்ஸிதகா ஆ) கானா  
இ) பிரான்ஸ்   ஈ) ஸ்ரீலங்கா 
 

4) வலுவான தபாருைாோரங்கடைக் தகாண்ட 
நாடுகள் வரிடசயில் இந்ேியாவின் இடம்  
அ) நான்கு ஆ) ஏழு  இ) ஐந்து   ஈ) பத்து 
  

5) கலப்புப் தபாருைாோரம் என்பது ……  
அ) ேனியார்துடற மற்றும் வங்கிகள்  
ஆ) தபாது மற்றும் ேனியார்துடறகள் தசர்ந்து 
தசயல்படுவது  
இ) தபாதுத்துடற மற்றும் வங்கிகள்  
ஈ) தபாதுத்துடறகள் மட்டும். 
  

6) இந்ேியப் தபாருைாோரம் ---------- காரணமாக 
வலிடமயின்டமயாக இருக்கிறது.  
அ) தபாருைாோரச் சமநிடலயின்டம 
ஆ) கலப்புப் தபாருைாோரம்  
இ) நகரமயமாேல்  
ஈ) தபாதுமான தவடலவாய்ப்புகள் இருப்பது  
 

7) மக்கள் தோடகயின் இயல்புகடைப் பற்றிய 
அறிவியல் ரீேியான ஆய்வு  
அ) இட அடமப்பியல் ஆ) மக்கள் தோடகயியல்  
இ) புவியியல்         ஈ) ேத்துவவியல்  
 

8) மக்கள் தோடகயில் 1921-ம் வருடம் ............ 
எனப்படுகிறது.  
அ) சிறிய பிரிவிடன வருடம்  
ஆ) மக்கள் தோடகதவடிப்பு வருடம்  
இ) நகர மயமாேல் வருடம்  
ஈ) தபரும் பிரிவிடன வருடம் 
 

9) எந்ேஆண்டில் இந்ேிய மக்கள் தோடகநூறு 
தகாடிடயத் ோண்டியது?  
அ) 2000   ஆ) 2001  இ) 2005   ஈ) 1991  
 

10) ஆயிரம் மக்களுக்கு இறப்பவர் 
எண்ணிக்டக என்பது  
அ) கச்சா இறப்பு வேீம் ஆ) கச்சா பிறப்பு வேீம்  இ) 
கச்சா சிசு வேீம்    ஈ) மகப்தபறு இறப்பு வேீம்  
 

11) ஆயிரம் மக்களுக்கு பிறப்பவர் 
எண்ணிக்டக என்பது  
அ) கச்சா இறப்பு வேீம்    ஆ) இறப்பு வேீம்  
இ) தசார்வு வேீம்    ஈ) கச்சா பிறப்பு வேீம்  
 

12) மக்கள் தோடகஅடர்த்ேி என்பது  
அ) நிலத்ேின் அைவு / மக்கள் தோடக 
ஆ) நிலத்ேின் அைவு / தவடலவாய்ப்பு  
இ) மக்கள் தோடக/ குறிப்பிட்டநில அைவு  
ஈ) மக்கள் தோடக/ தவடலவாய்ப்பு  
 

13) தேசிய வைர்ச்சிக் கைகத்டே 
அறிமுகப்படுத்ேியவர் யார்?  
அ) டாக்டர்பி.ஆர்.அம்தபத்கர் 
ஆ) ஜவஹர்லால் தநரு  
இ) டாக்டர் இராோகிருஷ்ணன்  
ஈ) V.K.R.V இராவ் 
 

14) இந்ேியப் தபாருைாோரச் சிந்ேடனகடை 
தோடர்ந்து வலியுறுத்ேியவர் யார்?  
அ) ஜவஹர்லால் தநரு   ஆ) V.K.R.Vஇராவ் 
இ) J.C குமரப்பா      ஈ) A.K தசன் 
 

15) ஜனநாயக சமேர்மத்டேக் தகாண்டு வந்ேவர் 
அ) ஜவஹர்லால் தநரு ஆ) P.C மஹலதனாபிஸ்  
இ) டாக்டர். இராதஜந்ேிர பிராத் ஈ) இந்ேிராகாந்ேி  
 

16) B.R அம்தபத்கர் இந்ேியப் தபாருைாோரப் 
பிரச்சடனகடை இேன் அடிப்படடயில் 
ஆராய்கிறார்.  
அ) குடறந்ே நிலவுடடடம மற்றும் ேரீ்வுகள்  
ஆ) இந்ேியப் ரூபாயின் சிக்கல்கள்  
இ) சமேர்மப் தபாருைாோரம்  
ஈ) தமற்கண்ட அடனத்தும்.  
 

17) இந்ே தகாள்டகயின் அடிப்படடயில் 
காந்ேியப் தபாருைாோரம் இயங்குகிறது.  
அ) சமேர்மச் சிந்ேடன 
ஆ) ஒழுக்க தநறி அடிப்படட 
இ) தகாபால கிருஷ்ண தகாகதல  
ஈ) ோோபாய் தநௌதராஜி 
 

18)V.K.R.V இராவ் இவரின் மாணவராக இருந்ோர் 
அ) J.M.கீன்ஸ்   ஆ) காலின் கிைார்க் 
இ) ஆடம் ஸ்மித்  ஈ) ஆல்பிரட் மார்ஷல் 
  

19) தபாருைாோரத்ேிற்கான தநாபல் பரிடச 
அமர்த்ேியாதசன் தபற்ற ஆண்டு  
அ) 1998   ஆ) 2000  இ) 2008   ஈ) 2010  
 

20) ேிருவள்ளுவரின் தபாருைாோரக் கருத்துகள் 
குறிப்பாகக் கூறுவது.  
அ) தசல்வம்   ஆ) வறுடம சமூோயத்ேின் சாபம்  இ) 
தவைாண்டம    ஈ) தமற்காண் அடனத்தும் 
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பாடம் – 8 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 
1. இந்ேியாவின் கள்ைிக்தகாட்டடக்கு (CALICUT) 
வாஸ்தகாடாகாமா வருடகபுரிந்ே வருடம்  
அ) 1498   ஆ) 1948     இ) 1489    ஈ) 1849  
 
2. 1614- இல் ோமஸ் தரா யாரிடம் அனுமேி 
தபறுவேில் தவற்றி தபற்றார்?  
அ) அக்பர்   ஆ) ஷாஜகான்  
இ) ஜஹாங்கீர்  ஈ) நூர்ஜஹான்  
 

3. இந்ேியாடவ ஆளும் உரிடம கிைக்கிந்ேியக் 
கம்தபனியிடமிருந்து ஆங்கிதலய அரசுக்கு 
மாற்றப்பட்ட ஆண்டு  
அ) 1885   ஆ) 1858    இ) 1868    ஈ) 1878  
 

4. இரயத்வாரி முேன் முேலில் 
அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ட இடம்  
அ) தகரைா   ஆ) வங்காைம்  
இ) ேமிழ்நாடு  ஈ) மகாராஸ்டிரா  
 
5. முேலாம் உலகப்தபார் தோடங்கப்பட்ட 
ஆண்டு  
அ) 1914    ஆ) 1814   இ) 1941  ஈ) 1841 
 
6. இந்ேிய அரசாங்கம் ேனது முேல் 
தோைிற்தகாள்டகடய தவைியிட்ட ஆண்டு  
அ) 1456    ஆ) 1991   இ) 1948   ஈ) 2000  
 
7. 1956ன் தோைிற்தகாள்டகயின் தநாக்கம்  
அ) தபரிய நிறுவனங்கடை முன்தனற்றுவது  
ஆ) தவைாண் துடறடய மட்டும் முன்தனற்றுவது  
இ) ேனியார் துடறடய மட்டும் முன்தனற்றுவது  
ஈ) குடிடசத் தோைில்கடை மட்டும் முன்தனற்றுவது  
 
8. 1993ல் முன் பேிவு நீக்கப்பட்ட தோைில் 
துடற 
அ) இரயில்தவதுடற 
ஆ) தசம்பு மற்றும் சிங்க் சுரங்கத் தோைில்  
இ) அணு ஆற்றல் ஈ) அணு கனிமங்கள் 
 

9. இந்ேியாவின் பசுடமப் புரட்சியின் ேந்டே 
என்றடைக்கப்படுபவர்  
அ) M.S.சுவாமிநாேன்  ஆ) காந்ேி  
இ) விஸ்தவஸ்வடரயா  
ஈ) N.R.விஸ்வநாேன்  
 

10. 1969-ல் தேசிய மயமாக்கப்பட்ட வங்கிகைின் 
எண்ணிக்டக 
அ) 10    ஆ) 12    இ) 14   ஈ) 16  
 

11. வங்கிகள் தேசிய மயமாக்கப்பட்டேன் 
முக்கிய தநாக்கம்  
அ) ேனியார் சமூக நலம்    ஆ) சமூக நலம் 
இ) வருவாய் ஈட்ட ஈ) தோைில் முற்றுரிடம 
12. ேிட்டக்குழு அடமக்கப்பட்டஆண்டு  
அ) 1950  ஆ) 1955  இ) 1960   ஈ) 1952  
 
13. முேலாம் ஐந்ோண்டுத் ேிட்டத்ேின் 
முேன்டமயான  தநாக்கம்  
அ) தசடவ   ஆ) தோைில்  
இ) தவைாண்டம ஈ) வங்கி  
 
14. பத்ோம் ஐந்ோண்டுத் ேிட்டகாலம்  
அ) 1992-1997   ஆ) 2002-2007  
இ) 2007-2012   ஈ) 1997-2002  
 
15. 2016-ஆம் ஆண்டுக்கான மனிேவைர்ச்சி 
அறிக்டகயின் படி188 நாடுகைில் இந்ேியாவின் 
ேரம்  
அ) 130    ஆ) 131  இ) 135     ஈ) 145  
 
16. வருடாந்ேிரத் ேிட்டங்கள் 
தசயல்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டு 
அ) 1989-1991   ஆ) 1990-1992  
இ) 2000-2001   ஈ) 1981-1983  
 
17. இந்ேியாவின் மிகப் பைடமயான தபரிய 
அைவிலான தோைில்  
அ) பருத்ேி   ஆ) சணல்  
இ) இரும்பு   ஈ) சிதமண்ட்  
 
18. மனிே தமம்பாட்டுக் குறியீட்தடண்டன 
உருவாக்கியவர்  
அ) ஜவர்கர்லால் தநரு   ஆ) M.K. காந்ேி  
இ) அமர்த்ேியா குமார் தசன்    ஈ) ோகூர்  
 
19. பனிதரண்டாம் ஐந்ோண்டுத் ேிட்டத்ேின் 
முக்கிய தநாக்கம்  
அ) விடரவான மற்றும் அேிகமான 
ஒருங்கிடணந்ே வைர்ச்சி  
ஆ) சமூக நீேியுடன் கூடிய வைர்ச்சி  
இ) தசாசலிச முடறயிலான சமூகம்  
ஈ) விடரவான உள்ைடக்கிய மற்றும் 
நிடலயான வைர்ச்சி  
 
20. வாழ்க்டக ேரக் குறியீட்தடண்டண 
உருவாக்கியவர்  
அ) ேிட்டக்குழு  ஆ) தநரு  
இ) D.தமாரிஸ்  ஈ) பிஸ்வாஜித் 
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பாடம் – 9 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ேனியார் மயமாேடலக் 
குறிக்கும்.  
அ) முேலீட்டட ேிரும்பப் தபறுேல்  
ஆ) தேசியமயம் நீக்கல்  
இ) தோடர் நிறுவனமாக்கல்  
ஈ) இடவஅடனத்தும்.  
 

2) இன்டறய நாட்கைில் வைர்ச்சிக்காக 
ஒவ்தவாரு நாடும் _______________ இருக்க 
தவண்டும்.  
அ) சார்ந்து  ஆ) ஒன்டறதயான்று சார்ந்து  
இ) ேடடயில்லா வாணிபம்  
ஈ) முேலாைித்துவ அடமப்பு  
 

3) LPG க்கு எேிரான வாேம் ____________  
அ) தபாருைாோர வைர்ச்சி  ஆ) அேிக முேலீடு  
இ) மக்கள் மற்றும் மண்டலங்கைிடடதய 
ஏற்றத்ோழ்வு   ஈ) நவனீ மயமாக்கல்  
 

4) FPI என்பேன் விரிவாக்கம்  
அ) தவைிநாட்டு ேனியார் முேலீடு  
ஆ) தவைிநாட்டு தோகுப்பு முேலீடு  
இ) தவைிநாட்டு தநரடி முேலீடு  
ஈ) தவைிநாட்டு தசலாவணி ேனியார் முேலீடு  
 

5) உலகைவில் இந்ேியா ------ உற்பத்ேியில் மிகப் 
தபரிய உற்பத்ேியாைராக விைங்குகின்றது.  
அ) பைங்கள்  ஆ) மதுப்தபாருட்கள்  
இ) காப்பி  ஈ) தேயிடல 
 

6) தவைிநாட்டு முேலீடு ______ உள்ைடக்கியது.  
அ) FDI மட்டும்  ஆ) FPI மற்றும் FFI  
இ) FDI மற்றும் FPI  ஈ) FDI மற்றும் FFI  
 

7) சிறப்பு தபாருைாோர மண்டலக் 
தகாள்டக____________ தவைியிடப்பட்டது.  
அ) ஏப்ரல் 2000ல்  ஆ) ஜுடல 2000ல்  
இ) ஏப்ரல் 2001ல்  ஈ) ஜுடல 2001ல்  
8) விவசாய உற்பத்ேி அங்காடிக் குழு ________ 
ஆகும்.  
அ) ஆதலாசடனக் குழு ஆ) சட்டபூர்வமான குழு  
இ) அ மற்றும் ஆ  ஈ) எதுவுமில்டல 
 

9) பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி என்பது  
அ) ஒரு முடனவரி  
ஆ) அடுக்கடுக்கு விடைவுகடைக் தகாண்டது  
இ) மேிப்பு கூட்டப்பட்டவரி தபான்றது  
ஈ) ஒரு முடனவரி மற்றும் அடுக்கு 
விடைவுகைற்றது.  
 

10) புேிய தவைிநாட்டு வர்த்ேகக தகாள்டக 
_________ ஆண்டில் ஏற்படுத்ேப்பட்டது.  
அ) 2000  ஆ) 2002   இ) 2010   ஈ) 2015 
 

11) நிேித்துடற சரீ்ேிருத்ேங்கள் 
முக்கியமாக__________ துடறக்கானது.  
அ) காப்பீட்டுத் துடற  ஆ) வங்கித்துடற  
இ) அ மற்றும் ஆ  ஈ) தபாக்குவரத்துத் துடற  
 

12) பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி சட்டம் 
_____________ அமல்படுத்ேப்பட்டது.  
அ) 2017 ஜுடல 1  ஆ) 2016 ஜுடல 1  
இ) 2017 ஜனவரி 1     ஈ) 2016 ஜனவரி 1 
 

13) புேிய தபாருைாோரக் தகாள்டக 
கீழ்கண்டவற்றுள் எேடன உள்ைடக்கியது.  
அ) தவைிநாட்டு முேலீடூ  
ஆ) தவைிநாட்டு தோைில்நுட்பம்  
இ) தவைிநாட்டு வர்த்ேகம்  
ஈ) இடவ அடனத்தும்.  
 

14) __________ ம் ஆண்டு நிேி தோடர்பான 
நரசிம்மம் குழுவின் பரிந்துடரகள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டன.  
அ) 1990    ஆ) 1991  இ) 1995    ஈ) 2000  
 

15) உைவர் கடன்அட்டடடயப் பயன்படுத்ேி 
விவசாயிகள் ___________ கடன் தபறமுடியாது.  
அ) கூட்டறவு வங்கிகைின் 
ஆ) பிராந்ேிய கிராமப்புறவங்கிகைின் 
இ) தபாதுத்துடற வங்கிகைின் 
ஈ) ேனியார் வங்கிகைின். 
 
16) வர்த்ேக தகாள்டக சரீ்ேிருத்ேங்கள் 
தோடர்பாக அடமக்கப்பட்ட ராஜா தசல்டலயா 
குழுவின் பரிந்துடரப்படி அேிகபட்ச இறக்குமேி 
சுங்கத் ேரீ்டவ_________ ஆகும்.  
அ) 25 %    ஆ) 50%    இ) 60 %  ஈ) 100%  
 

17) இந்ேியாவில் முேல் சிறப்புப் தபாருைாோர 
மண்டலம் __________ ஏற்படுத்ேப்பட்டது.  
அ) மும்டப  ஆ) தசன்டன 
இ) காண்ட்லா  ஈ) தகாச்சி  
 

18) ராஜ் கிருஷ்ணாவால் வார்க்கப்பட்ட “இந்து 
வைர்ச்சி வேீம்” என்பது _________ குறிக்கும்.  
அ) குடறவான தபாருைாோர வைர்ச்சி  
ஆ) இந்து மக்கள் தோடகயின் அேிகமான விகிேம்  
இ) நிடலயான GDP  ஈ) எதுவுமில்டல 
 

19) GST யில் அேிகபட்ச வரிவிேிப்பு_______ ஆகும். 
(ஜடீல 1, 2017 –நாைின்படி)  
அ)18%     ஆ) 24%  இ) 28%   ஈ) 32%  
 

20) தோைில் உடடடமடய தபாதுத் 
துடறயிலிருந்து ேனியார் துடறக்கு மாற்றுவது 
_______ எனப்படும்.  
அ) உலகமயமாக்கல்     ஆ) ோராைமயமாக்கல்  
இ) ேனியார் மயமாக்கல்   ஈ) தேசியமயமாக்கல் 
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பாடம் – 10 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 
 

1) எது ஊரக பகுேியின்அடிப்படட அலகாகக் 
கருேப்படுவது ..............  
அ) பஞ்சாயத்து  ஆ) வருவாய்கிராமம்  
இ) நகரம்   ஈ) நகராட்சி  
 

2) எது ஊரக பகுேிடய கண்டறியும் பண்பு ..............  
அ) குடறந்ே மக்கள் தோடகஅடர்த்ேி  
ஆ) அேிக மக்கள் தோடகஅடர்த்ேி  
இ) குடறந்ே இயற்டகவைம்  
ஈ) குடறந்ே மனிேவைம்  
 

3) ஊரக தபாருைாோரத்ேின்முக்கிய இயல்பு .........  
அ) தவைாண்டமடயச் சார்ந்ேிருத்ேல்  
ஆ) அேிக மக்கள் தோடகஅடர்த்ேி  
இ) குடறந்ேஅைவு மக்கள் தோடக 
ஈ) ஏற்றோழ்வு குடறவு 
 
4) 2011 கணக்தகடுப்பின் தமாத்ே மக்கள் 
தோடகயில் ஊரகத்ேில் வாழும் மக்கள் 
தோடகசேவேீம் என்ன?  
அ) 40  ஆ) 50  இ) 60  ஈ) 70  
 
5) தேடவக்கு அேிகமாக தவடலயில் ஈடுபடும் 
மக்கைின் நிடலடம 
அ) தவடலயின்டம 
ஆ) மடறமுக தவடலயின்டம 
இ) முழுதவடல ஈ) சுயதவடல 
 

6) இரண்டு முற்றிலும் தவறுபட்ட ேன்டமகடை 
தோடர்பு படுத்ேி குறிப்பது  
அ) நுட்பம்   ஆ) சார்ந்ேிருப்பு  
இ) இரட்டடேன்டம ஈ) சமமின்டம 
 

7) ஊரகப்பகுேி, ஊரக மக்கள் மற்றும் ஊரக 
வாழ்க்டகடய தமம்படுத்துேல் என்பது  
அ) ஊரக தபாருைாோரம் ஆ) ஊரக தபாருைியல்  
இ) ஊரக தவடலவாய்ப்பு  ஈ) ஊரக தமம்பாடு  
 

8) ஊரகப் தபாருைாோரத்ேில் தவைாண்டம 
பிரச்சடனக்குத் தோடர்புடடயோக கருேப்படுவது  
அ) தமாசமான ேகவல் தோடர்பு  
ஆ) சிறிய அைவு நில உடடடம 
இ) ஊரக ஏழ்டம  
ஈ) தமாசமான வங்கி தசயல்பாடுகள் 
 

9) ஊரக பகுேியில் ஒரு மனிேன் எடுத்துக்தகாள்ை 
தவண்டிய கதலாரி அைவு  
அ) 2100   ஆ) 2200   இ) 2300   ஈ) 2400  
 

10) ஊரக ஏழ்டமக்கான காரணத்டே சுட்டுக  
அ) தவைாண்டம சாரா தவடலயின்டம 
ஆ) அேிக தவடலநிடல 
இ) குடறந்ே பணவகீ்க வேீம்  
ஈ) அேிக முேலீடு  
 

11) மடறந்ேிருக்கும் தவடலயின்டமக்கு 
மற்தறாரு தபயர் என்ன?  
அ) ேிறந்ே   ஆ) மடறமுக  
இ) பருவ கால  ஈ) ஊரக  
 

12) குறிப்பிட்டகாலத்ேிற்கு மட்டும் 
தவடலவாய்ப்புப் தபறுவடே எப்படிக் கருதுவது?  
அ) ேிறந்ே தவடலவாய்ப்பு  
ஆ) மடறமுக தவடலவாய்ப்பு  
இ) பருவகால தவடலவாய்ப்பு  
ஈ) ஊரக தவடலவாய்ப்பு  
 

13) ஊரக தோைிற்சாடலக்கான உோரணம் 
அ) சர்க்கடர ஆடலத்தோைில்  
ஆ) பாய் ேயாரிக்கும் தோைில்  
இ) சிதமண்ட் தோைில்  
ஈ) காகிேத் தோைில் 
 

14) இந்ேியாவில் உள்ை ஊரக குடும்பங்கைில் 
கடனாைிகைின் பங்கு எவ்வைவு?  
அ) பாேியைவு  
ஆ) நான்கில் ஒரு பங்கு  
இ) மூன்றில் இரண்டு பங்கு  
ஈ) நான்கில் மூன்று பங்கு  
 

15) இந்ேியாவில் ஊரக கடனுக்கு காரணமாக 
கருேப்படுவது  
அ) ஏழ்டம ஆ) அேிக மக்கள் தோடக  
இ) அேிக உற்பத்ேி   ஈ) முழுதவடலநிடல 
 

16) எந்ேவருடம் வட்டார ஊரக வங்கி 
பயன்பாட்டிற்கு வந்ேது?  
அ) 1965    ஆ) 1970    இ) 1975   ஈ) 1980  
 

17) MUDRA வங்கி அமுல்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டட 
குறிப்பிடுக.  
அ) 2000    ஆ) 2005  இ) 2010    ஈ) 2015  
 

18) தேசிய ஊரக சுகாோரப்பணி 
அமுல்படுத்ேப்பட்ட ஆண்டட குறிப்பிடுக.  
அ) 2000    ஆ) 2005   இ) 2010    ஈ) 2015 
  

19) ஊரகச் சாடலயின் பயன்பாடாக 
கருேப்படுவது.  
அ) ஊரக அங்காடி வசேி  
ஆ) தவடலவாய்ப்பு  இ) ஊரக வைர்ச்சி  
ஈ) தமற்கண்ட அடனத்தும்  
 

20) “இந்ேிய விவசாயி கடனாைியாக பிறந்து, 
கடனாைியாக வாழ்ந்து, கடனாைியாக இறந்து, 
கடடனதய சந்ேேிக்கு விட்டுச் தசல்கிறான்” 
இச்தசாற்தறாடடரக் கூறியவர் யார்?  
அ) ஆடம் ஸ்மித்  ஆ) காந்ேி  
இ) அமர்ேியாதசன் ஈ) சர் மால்கம் டார்லிங் 
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பாடம் – 11 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 
1. சுகாோரக் குறியீட்டில் ேமிழ்நாடு தமலாக 
உள்ைது  
அ) தகரைா  ஆ) பஞ்சாப்  
இ) குஜராத்   ஈ) கூறிய அடனத்தும் 
 
2. பாலின விகிேத்ேில் ேமிழ்நாட்டின் ேரம்  
அ) முேல்   ஆ) இரண்டாவது  
இ) மூன்றாவது  ஈ) நான்காவது  
 
3. ேமிழ்நாடு எேில் வைமானது?  
அ) வன வைம்     ஆ) மனிே வைம்  
இ) கனிம வைம்   ஈ) தமற்கூறிய அடனத்தும் 
 
4. நீர்பாசனத்ேின் முக்கிய ஆோரம்  
அ) தகரைா ஆ) பஞ்சாப்  
இ) குஜராத்  ஈ)தமற்கூறிய அடனத்தும்  
 
5. பின்னலாடட உற்பத்ேி அேிகம் உள்ை இடம்  
அ) தகாயம்புத்தூர்  ஆ) ேிருப்பூர்  
இ) ஈதராடு   ஈ) கரூர்  
 
6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ேவறான இடண எது?  
அ) ேமிழ்நாட்டின் நுடைவாயில் – தூத்துக்குடி  
ஆ) வடீ்டு ஜவுைி ேயாரிப்பு – ஈதராடு  
இ) எஃகு நகரம் – தசலம்  
ஈ) பம்ப் நகரம் - தகாயம்புத்தூர்  
 
7. கீழுள்ை நகரங்கைில் எேில் சர்வதேச விமான 
நிடலயம் இல்டல?  
அ) மதுடர  ஆ) ேிருச்சி  
இ) தூத்துக்குடி  ஈ) தகாயம்புத்தூர்  
 
8. பயிர் உற்பத்ேியில் எந்ேப் பயிடரத் ேவிர 
ேமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ைது?  
அ) வாடைப்பைம்  ஆ) மாங்காய் 
இ) தோட்டப் பயிர்கள்  ஈ) ஏலக்காய் 
 
9. எந்ேபயிர் உற்பத்ேிக்காகஅேிகப் பரப்பு நிலம் 
பயன்படுத்ேப்படுகிறது?  
அ) தநல்   ஆ) கரும்பு  
இ) நிலக்கடடல ஈ) மாங்காய் 
 
10. எழுத்ேறிவு வேீத்ேில் ேமிழ்நாட்டின் ேரம்  
அ) இரண்டு   ஆ) நான்கு  
இ) ஆறு   ஈ) எட்டு 
 
11. குறு சிறு நடுத்ேர நிறுவனங்களுக்கான 
முேலீட்டில் ேமிழ்நாட்டின் ேரம்  
அ) I  ஆ) II  இ) III  ஈ) IV  
 

12. ேமிழ்நாட்டின் எம்மாவட்டத்ேில் பாலின 
விகிேம் அேிகமாக உள்ைது?  
அ) நாகப்பட்டினம்  ஆ) நீலகிரி  
இ) ேிருச்சி   ஈ) ேஞ்சாவூர்  
 
13. எம்மாவட்டத்ேில் குைந்டேப் பாலின விகிேம் 
குடறவாகவுள்ைது?  
அ) மதுடர  ஆ) தேனி  
இ) அரியலூர்   ஈ) கடலூர்  
 
14. எந்ே யூனியன் பிரதேசத்ேில் பாலின விகிேம் 
அேிகமாகவுள்ைது?  
அ) சண்டிகர்   ஆ) பாண்டிச்தசரி  
இ) இலட்சத்ேவீு  ஈ) அந்ேமான்   
       நிக்தகாபர் ேவீுகள் 
 
15. ேமிழ்நாட்டு உள்நாட்டு உற்பத்ேியில் 
அேிகபங்கு வகிப்பது?  
அ) தவைாண்டம ஆ)தோைில் துடற  
இ) சுரங்கம்   ஈ) பணிகள் 
 
16. மனிே வைர்ச்சிக்குறியீட்டில் ேமிழ்நாட்டின் 
ேரம்  
அ) 2  ஆ) 4  இ) 6  ஈ) 7   
 
17. SPIC அடமந்துள்ை இடம்  
அ) தசன்டன   ஆ) மதுடர 
இ) தூத்துக்குடி  ஈ) புதுக்தகாட்டட 
 
18. TICEL ன் பகுேி  
அ) இரப்பர் பூங்கா ஆ) ஜவுைி பூங்கா 
இ) உணவு பூங்கா ஈ) உயிரி பூங்கா,  
 
19. சிதமண்ட் உற்பத்ேியில் ேமிழ்நாடு 
இந்ேியாவில் எந்ேநிடலயில் உள்ைது?  
அ) மூன்றாம்   ஆ) நான்காம்  
இ) முேல்   ஈ) இரண்டாம் 
 
20. தேன்னக இரயில்தவயின் ேடலடமயிடம்  
அ) ேிருச்சி   ஆ) தசன்டன 
இ) மதுடர  ஈ) தகாயம்புத்தூர் 
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பாடம் – 12 
சரியான விடடடயத் தேர்ந்தேடுக்கவும் . 

 

1) _____________ இவற்றின ஒருங்கிடணப்தப 
கணிி்ேவியல் தபாருைாோரம் எனப்படும்.  
அ) கணிி்ேம் மற்றும் தபாருைாோரம் 
ஆ) தபாருைாோரம் மற்றும் புள்ைியியல்  
இ) தபாருைாோரம் மற்றும் சமன்பாடுகள் 
ஈ) வடரபடங்கை மற்றும் தபாருைாோரம் 
  

 2) தேடவக்தகாடு அல்லது அைிப்புக் தகாடு 
வடரவேில் _______ பயன்படுத்ேப்படுகிறது. 
அ) அணிகள்   ஆ) நுண்கணிி்ேம்  
இ) இயற்கணிி்ேம்  ஈ) பகுமுடற வடிவியல்  
 

3) தபாருைியலில் கணிி்ேத்டே முேன் முேலாக 
பயன்படுத்ேியவர் _________.  
அ) சர் வில்லியம் தபட்டி ஆ) ஜிதயாவானி தசவா 
இ) ஆி்டம் ஸ்மித் ஈ) இர்விங் பிி்ஷர்  
 

4) ஒரு சாராே மாறியுடன் கூடிய சார்பு __________ 
எனப்படுகின்றது.  
அ) பல மாறிச் சார்பு ஆ) இரு மாறிச் சார்பு  
இ) ஒரு மாறிச் சார்பு ஈ) பல்லுறுப்புச் சார்பு  
 

5) இரு அைவுகளுக்கு இடடயில் சமநிடல என்ற 
தசாற்தறாடர் ___________ குறிக்கின்றது 
அ) சமமின்டமடய   ஆ) சமநிடலடம  
இ) சமன்பாட்டட  ஈ) சார்டப 
 
6) சாராே மாறியின் மேிப்பில் ஏற்படும் மாற்றம் 
காரணமாக சார்ந்ே மாறியின் மேிப்பில் ஏற்படும் 
கூடுி்ேல் முடற மாற்றம் ___________ எனப்படும்.  
அ) சாய்வு விகிி்ேம்  ஆ) தவட்டு  
இ) மாறுபாடு   ஈ) மாறிலி  
 

7) (y-y1) = m (x-x1) என்பது __________ குறிக்கும்.  
அ) சாய்டவ   ஆ) தநர்தகாட்டட  
இ) மாறிலிடய  ஈ) வடைதகாட்டட 
 

8) D = 50 – 5P எனக் தகாள்க. D = 0 எனில், Pயின் 
மேிப்பு  
அ) P = 10  ஆ) P = 20  
இ) P = 5  ஈ) P = - 10  
 

9) D = 150 – 50P எனில் சாய்வு _________ ஆகும். அ) 
-5   ஆ) 50   இ) 5  ஈ) -50  
 

10) ஒரு அணியின் அணிக்தகாடவயின் மேிப்பு 
Δ=0 எனறால் அச்சார்புகளுக்குத் ேரீ்வு ___________,  
அ) உண்டு   ஆ) கிடடயாது  
இ) எண்ணிலி (infinity)  ஈ) பூஜ்யம் 
 
11) நிடலநிற்கும் புள்ைி (State of rest) ________ 
எனப்படும்.  
அ) சமநிடல   ஆ) சமநிடலயின்டம 

இ) குடறந்ேபட்சபுள்ைி ஈ) அேிகபட்ச புள்ைி  
 

12) நிடலயான மேிப்பின் வடகயீட்டுக் தகழு 
மேிப்பு _______ ஆகும்.  
அ) ஒன்று   ஆ) பூஜ்யம்  
இ) எண்ணிலி (infinity)  ஈ) எண்ணிலியல்ல 
 

13) xn என்பேன் வடகயீட்டுக் தகழு _______ ஆகும்.  

அ) nx(n-1)   ஆ) n x (n+1)  
இ) பூஜ்யம்   ஈ) ஒன்று  
 

14) கணிே முடறயில் தவைிப்படுத்ேப்பட்ட 
தமாத்ே தசலவுச்சார்பில் நிடலயான தசலவு 
______ உறுப்பால் குறிப்பிடப்படும்.  
அ) நடுவான   ஆ) விடல 
இ) அைவு   ஈ) நிடலயான மேிப்பு  
 

15) தமாத்ே வருவாய்ச் சார்பின் முேல் வடகயீடு 
________ ஆகும்.  
அ) சராசரி வருவாய்   ஆ) இலாபம்  
இ) இறுேிநிடல வருவாய்  ஈ) பூஜ்ஜியம் 
 

16) தேடவ தநகிழ்ச்சி ______ உள்ைவிகிேம் ஆகும்.  
அ) இறுேிநிடல தேடவச் சார்பிற்கும் வருவாய் 
சார்பிற்கும்  
ஆ) இறுேிநிடல தேடவச் சார்பிற்கும் சராசரி 
தேடவச் சார்பிற்கும்  
இ) நிடலயான மற்றும் மாறும் வருவாய்  
ஈ) இறுேிநிடல தேடவச் சார்பிற்கும், தமாத்ே 
தேடவச்சார்பிற்கும்.  
 

17) x+y = 5, x-y= 3 என்றால் x ன்மேிப்பு ______ ஆகும்.  
அ) 4  ஆ) 3  இ) 16  ஈ) 8  
 

18) தோடகயீடு என்பது _______ என்பேின் 
ேடலகீழ் தசயல்பாடாகும்.  
அ) தவறுபாடு   ஆ) கலடவ 
இ) கலந்ேகலடவ ஈ) வடகயீடு  
 

19) Data processing _________ ல் 
தமற்தகாள்ைப்படுகின்றது.  
அ) PC யில் மட்டும்  
ஆ) கணக்கீடு கருவியில் மட்டும்  
இ) PC மற்றும் கணக்கீடு கருவி  
ஈ) விரலி (Pen Drive)  
 

20) Ctrl + M என்ற ஆடண______ 
பயன்படுத்ேப்படுகின்றது.  
அ) தசமிக்க ஆ) நகதலடுக்க 
இ) புேிய நழுமத்டேப் தபற  
ஈ) நழுமத்டே நீக்க 
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