
M A M EXEL MATIC HR. SEC. SCHOOL, 
GURUVAREDDIYUR. 

பாடம் : பபாருளியல்         அலகுதேரவ்ு 1    மதிப்பபண் :50  

வகுப்பு : XI - C         நேரம் : 1:15 Mins 

சரியான விடடடய தேரவ்ு பசய்க  

1. மனிேனுடடய வாழ்டகயின் அன்றாட நடவடிக்டககடள பற்றி பபாருளியல் 

ஆராய்கிறது என்று கூறியவர ்        அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. இலயனல் ராபின்ஸ் இ. 

ஆல்பிரட் மாரஷ்ல் ஈ. சாமுதவல்சன் 

2. பபாருளாேரே்தில் நாம் படிக்கும் அடிப்படட பிரசச்டன  

அ. எண்ணற்ற விருப்பங்கள் ஆ. அளவற்ற வளங்கள் இ. பற்றாக்குடற  

ஈ. நாம் தேடவகடள பூரே்்தி பசய்வேற்கான உே்தி   

3. நாடுகளின் பசல்வம் மற்றும் காரணங்கள் குறிேே் ஒரு விசாரடண என்ற நூலின் 

ஆசிரியர ்    அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. இலயனல் ராபின்ஸ்        இ. 

ஆல்பிரட் மாரஷ்ல்   ஈ. சாமுதவல்சன் 

4. விருப்பங்கதளாடும் கிடடப்பருடமயுள்ள மாற்றுவழிகளில் பயன்படேே்க்க 

சாேனங்கதளாடும் போடரப்ுள்ள மனிே நடவடிக்டககடள பற்றி பயில்கின்ற 

அறிவியதல பபாருளியல் என்று இலக்கணம் வகுேே்வர ்

அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. இலயனல் ராபின்ஸ் இ. ஆல்பிரட் மாரஷ்ல் 

 ஈ. சாமுதவல்சன்  

5. பபாருளாோரே்தின் ேந்டே யார ்? அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. மாக்ஸ் முல்லர ் 

 இ. காரல்் மாரக்்ஸ்  ஈ. சாமுதவல்சன் 

6. விற்படன பசய்யும் பபாருடக்டள எேனால் பபருகினால் பமாே்ே வருவாய் 

கிடடக்கும் ?  அ. விடல ஆ பமாேே்ச ்பசலவு இ இறுதி சமநிடல வருவாய் 

 ஈ இறுதி சமநிடல பசலவு  

7. ேனிக்கருே்திலிருந்துபபாதுக்கருே்து பபரும் முடற  

அ. பகுத்தாய்வு முறை ஆ.பதாகுத்தாய்வு முறை இ. இயல்புறர அறிவியல் 

 ஈ.பேறியுறை அறிவியல்  

8. பற்றாக்குடறப் பபாருளாோர இலக்கணே்தின் ஆசிரியர ்? 

 அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. இலயனல் ராபின்ஸ் இ. ஆல்பிரட் மாரஷ்ல் ஈ.ராபரட்்சன்  

9. __________ பரிமாற்ற மதிப்டபக் பகாண்டுள்ளடவ அவற்றின் உரிடமயாளர ்

உரிடமகடள நிறுவவும் பரிமாற்றவும் முடியும் 

அ. பண்டங்கள் ஆ.தசடவ இ.அங்காடிகள் ஈ. வருவாய்  

10. பபாதுவாக எந்ேக் தகாட்பாடு நுண்ணியல் பபாருளாேரே்டே உள்ளடக்கியுள்ளது  

அ. விறலக் நகாட்பாடு ஆ.நவறலக் நகாட்பாடு  

இ.வருமானக் நகாட்பாடு ஈ. வணிகக் நகாட்பாடு  

11. நவீன பபாருளாோரே்தின் ேந்டே யார ்? 

அ. ஆடம் ஸ்மிே் ஆ. J.M. கின்ஸ் இ. ஆல்பிரட் மாரஷ்ல் ஈ. சாமுதவல்சன் 

12. “ஆயக்தகாஸ்” என்பேன் பபாருள் 

அ. காவல் ஆ. நிரவ்ாகம் இ. இல்லங்கள் ஈ. அடனே்தும் 

13. பபாருளாோரம் ஓர ்_________ அறிவியல் ஆகும்  

அ. சமுக  ஆ.இயற்பியல்  இ.இயற்டக  ஈ.மாறும்  

14. TR=_____________  

அ. P+Q  ஆ. P-Q  இ. P%Q   ஈ. PxQ 
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15. தவடலவாய்ப்பு, வட்டி மற்றும் பணம் பற்றிய பபாதுக்தகாட்பாடு பவளியிடப்பட்ட 

ஆண்டு       அ. 1930  ஆ. 1936  இ. 1988  ஈ. 1990 

II பின்வரும் வினாக்களுக்கு ஓரிரு வரிகளில் விடடயளி ( 5 மட்டும் ) 5x2=1௦ 

16. பபாருளியல் என்றால் என்ன ? 

17. நுண் பபாருளியல் என்றால் என்ன ? 

18. பண்டங்கள் என்றால் என்ன ? 

19. பண்டங்கடள பணிகளிலிருந்து தவறுபடுேத்ுக. 

20. பயன்பாட்டின் ஏதேனும் இரண்டு வடககடள கூறுக. 

21. இயல்புடர அறிவியளன் இலக்கணம் வடரயறுக்க 

22. பகுே்ோய்வு முடறயின் பபாருள் கூறுக. 

   III ஒரு பே்தி அளவில் விடடயளி        5x3=15  

23. பபாருளாோர நடவடிக்டககளின் பல்தவறு வடககடள விளக்குக 

24. பணிகளின் பல்தவறு இயல்புகடள விவரி  

25. பயன்பாட்டின் முக்கிய இயல்புகள் யாடவ? 

26. இயல்புடர பபாருளியல் மற்றும் பநறியுடர பபாருளியல் ஒப்பிடுக 

27. நுண்ணியல் மற்றும் தபரியல் பபாருளியலுக்கு இடடதயயான தவறுபாடுகள் யாடவ ? 

   IV ஒரு பக்க அளவில் விறடயளி ( 2 மட்டும் )     2x5=1௦ 

28. பபாருளியறல பை்றி பல்நவறு இலக்கணங்கறள ஒப்பிட்டு நவறுபடுத்துக 

29. பபாருளியலின் பல்நவறு பிரிவுகறள விளக்குக  

30. உை்பத்தி வாய்ப்பு வறளநகாட்றட பகாண்டு பபாருளாதாரத்தின் அடிப்பறட 

பிரசச்றனகறள விவரி.   

 Prepared By G.Ramkumar M.A(Eng),M.A(His),M.A(Eco),B.Ed.,B.Sc(Geo),PGDCA., 

Cell : 9524552555-9944477587. 
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