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12k; tFg;g[ ? tzpftpay; 

miuahz;Lj; nju;tpw;fh Kf;fpa tpdhf;fs; ? ork;gu; 2022 

2 kjpg;bgz; tpdhf;fs; :? 

1. மயாண்ம ன்மால் ன்ன ? 

2. மயாண்மக் கருவிகமரப் பட்டிலிடுக. 

3. அதிகாம் ன்பதன் பபாருள் தருக. 

4. மற்பார்மல வீச்பெல்மய ன்பதன் பபாருள் ாது ? 

5.  திட்டமிடுதல் ன்மால் ன்ன ? 

6.  மயாண்மயின் துமைப் பணிகமர பட்டிலிடுக ? 

7. திட்டமிடுதலுக்கு பன்படுத்தப்படும் பாம்பரி பறபாழி ன்ன ? 

8. உடனடிச் ெந்மத ன்மால் ன்ன ? 

9. கடன் ெந்மத ன்மால் ன்ன ? 

10. இண்டாம் நிமயச் ெந்மதயில் விமய வ்லாறு நிர்ையிக்கப்படுகிமது ? 

11 மூயதனச் ெந்மத ன்மால் ன்ன ? 

12 அசுப் பத்திங்கள் ெந்மத ன்மால் ன்ன ? 

13 பங்குச் ெந்மத ன்மால் ன்ன ? 

14 இந்திாவில் உள்ர மதனும் 5 பங்குகமர பற்றி ழுதுக. 

15 துமைத் தகர் ன்மால் ன்ன ? 

16 தகர் ன்று ாம அமறக்கப்படுகிமார்கள் ? 

17 ஊக லணிகர்களின் லமககள் ாமல ? 

18. பெபிமப் பற்றி சிறு குறிப்பு லமக. 

19. பெபியின் இண்டு ம ாக்கங்கமர ழுதுக. 

20 னித லர மயாண்ம ன்மால் ன்ன ? 

21 ஆட்மெர்ப்பின் பபாருள் தருக. 

22 பதவி உர்வு ன்மால் ன்ன ? 

23 அக லர ஆட்மெர்ப்பின் மதனும் இண்டு  ன்மகமர கூறுக. 

24 Ml;nru;g;g[ Kiwapy; ntl;ilahLjy; vd;why; vd;d > 

25. பயிற்சி முமம ன்மால் ன்ன ? 

26. மின்னனு  கற்மல் முமமமக் கூறுக. 

27 மதர்ந்பதடுத்தல் ன்மால் ன்ன ? 
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28 ம ர்க்காைல் ன்மால் ன்ன ? 

29 நுண்ைறிவு பரிமொதமன ன்மால் ன்ன ? 

30 ெந்மத ன்மால் ன்ன? 

31 re;ijapLifahsu; tiutpyf;fzk; jUf. 

32 ஒழுங்குமுமம ெந்மத ன்மால் ன்ன? 

33. fsr;re;ij vd;why; vd;d > 

34. gz;lfr; re;ij vd;why; vd;d > 

35 re;ijapLjy; vd;why; vd;d > 

36 kpd; re;ijapLif vd;why; vd;d > 

37 kiwKf re;ijapLjy; vd;why; vd;d > 

38 நுகர்மலார் ன்பலர் ார் ? 

39 கயப்படத்திற்கு இண்டு .கா. தருக. 

40 லாங்குமலார் ஜாக்கிமத ன்மால் ன்ன ? 

41 “tpw;gidahsu; $hf;fpuij” vd;why; vd;d > 

42 ஜான் F பகன்னடி கூறி நுகர்மலார் உரிமகள் ாமல? 

43 லணிகத்தின் Kjd;ik ம ாக்கங்கள் ாமல? 

44 குமம தீர்ப்பு குறிப்பு லமக. 

45 ெக்குகள் ற்றும் மெமல லரி (GST) ன்மால் ன்ன ? 

46. VUCAம விரிலாக்கம் தருக. 

47  தனிார் ாக்கல் ன்மால் ன்ன? 

48 உயகாக்கலின் மதனும் ,uz;L  ன்மம ழுதுக. 

49 ெக்கு விற்பமன ஒப்பந்தம் ன்மால் ன்ன? 

50 ெக்கு ன்மால் ன்ன ? 

51 நிகழ் ெக்கு ன்மால் ன்ன? 

52  ாற்றுமுமம ஆலைம் ன்மால் ன்ன?  

53. காமொமய ன்மால் ன்ன ? 

54. பதளிலான பதாழில் முமனமலாருக்கு உதாைம் தருக. 

55 மதனும் 2 அசின் பதாழில் முமனமலார் திட்டங்களின் பபர்கமர ழுதுக. 

56 டிஜிட்டல் இந்திாமலப் பற்றி குறிப்பு லமக. 

57 bjhHpy; KidnthUf;F njitg;gLk; ,uz;L tpjkhd epjpiaf; Fwpg;gpLf. 

58 ஊக்கப் பங்குகள் ன்மால் ன்ன? 
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59 உரிமப் பங்குகள் ன்மால் ன்ன ? 

60 கடன் பத்திங்கள் ன்மால் ன்ன? 

61 முழும  இக்குனர் ன்பலர் ார் ? 

62 ”கூட்டk;” vd;why; vd;d >. 

63 “பகாள்” சிறு குறிப்பு லமக. 

64 ”லாக்bfLg;g[” ன்மால் ன்ன ? 

3 kjpg;bgz; tpdhf;fs; :? 

1. மயாண்ம லமவியக்கைம் தருக. 

2. மயாண்மம நிர்லாகத்திலிருந்து மலறுபடுத்துக. 

3. மடயரின் மயாண்மத் தத்துலங்கள் ாமல ? 

4.  மயாண்மயின் முதன்மப்  பணிகமரப் பட்டிலிடுக. 

5 பணிக்கர்துதலின் முக்கித்துலத்மதப் பற்றி கூறுக ? 

6.   இண்டாம் நிமயச் ெந்மத – சிறு குறிப்பு லமக. 

7 மூயதனச் ெந்மதயின் பல்மலறு லமககள் ன்ன ? விரக்குக 

8. பைச்ெந்மதயில் ஈடுபடும் பங்மகற்பாரர்கள் ாலர் ? 

9. கருவுய இசீதின் லமககமர விலரி ? 

10. லணிக இசீதின் லமககமர விலரி . 

11 பங்குச் ெந்மதயின் குமமபாடுகமர விலரி ? 

12. காமர ற்றும் கடி விரக்குக. 

13. ான் ற்றும் முடலாத்து – விரக்குக. 

14. புமத்மதாற்மற்ம பத்திங்கள் ன்மால் ன்ன ? 

15. னித லர மயாண்மயின் லமவியக்கைம் தருக. 

16. Ml;nru;g;g[ Kiwapy; nfhug;glhj tpz;zg;g=;fs; vd;why; vd;d > 

17 பணியிடத்மத ஒத்தயிடுதலில் பயிற்சி முமம ன்மால் ன்ன ? 

18. ன அழுத்த ம ர்காைல் ன்மால் ன்ன ? 

19 மதர்வுச் மொதமனயின் லமககள் ாமல ? 

20 அமடவுச் மொதமன குறித்து நீவிர் அறிலது ாது. 

21.  காயத்தின் அடிப்பமடயில் ெந்மதயிமன ப்படி லமகப்படுத்துலாய்? 

22.  ெந்மதயிடுமகயின் ம ாக்கங்கள் ாமல?  

23 kpd; re;ijapLjypd; ed;ikfis tptup> 
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24. மின் ெந்மதயிடுதலின் ம ாக்கங்கள் ாமல? 

25 jdpaplr;re;ij gw;wp tpsf;Ff. 

26. பெற்மகப் பற்மாக்குமம ன்மால் ன்ன ? 

27. நிலாைத்திற்கான உரிமகள் பற்றி நீவிர் அறிந்தது ன்ன? 

28. ஆமாக்கிம் ற்றும் பாதுகாப்பு பதாடர்பான பாதுகாப்பு உரிமகள் பற்றி நீவிர் அறிலது ன்ன? 

29. தன்னார்ல நுகர்வு அமப்பு பற்றி விலரி ? 

30. தாாராக்கல் ன்மால் ன்ன? 

31 உயகாக்கலின் மதனும் மூன்று தாக்கங்கமர ழுதுக. 

32. புதி பபாருராதா பகாள்மக பற்றி சிறு குறிப்பு லமக. 

33. தற்மபாமத இருக்கின்ம ெக்கு ன்மால் ன்ன ?. 

34 இண்டு லமகான கீமல்களின் லமபடத்மத லமக. 

35 பதாழில் முமனமலார் ற்றும் மயாரர் இலர்கமர மலறுபடுத்திக் காட்டுக. 

36 பதாழில் முமனமலாரின் மதாற்றுவிக்கும் பணிகமரக் கூறுக. 

37. ஸ்டான்டப் இந்திா ன்மால் ன்ன? 

38. பின்லருலனலற்றிக்கு விரிலாக்கம் தருக 1. STEP   2. JAM   3.SEED 

39 பங்குகமர முமனத்தில் பலளியிடல் ன்பது குறித்து நீவிர் அறிலது ாது? 

40 பல்மலறு லமகான முன்னுரிமப் பங்குகமர சுருக்காககூறுக. 

41. ப்பபாழுது ாற்று இக்குனர்கமர நிமிக்கயாம் ? 

42. நிறல் இக்குனர் ன்று ாம அமறக்கிமமாம் ? 

43. Kjy; ,af;Feu; vd;why; vd;d > 

44. சிமப்பு தீர்ானம் ன்மால் ன்ன ? 

45. ெட்டமுமமக் கூட்டம் ன்மால் ன்ன ? 

46. ொதாை தீர்ானம் மதமலப்படும் மதனும் மூன்று பெல்பாடுகமர தருக. 

 

To Follow us on Social Medias  

You tube – G.P.Teach                    

Web Site – tamilkalvii.blogspot     
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5 kjpg;bgz; tpdhf;fs; :? 

 

1. மயாண்மயின் அடிப்பமைக் கருத்துக்கமர விலரி. 

2. நவீன மயாண்மக் மகாட்பாடுகமர விலரி ?      SEP – 21, MAR - 22 

3. மயாண்மயின் முக்கி பணிகமர கூறி விரக்குக.      SEP – 20, 21, MAR - 22 

4. குறியியக்கு மயாண்மயின் முக்கி நன்மகள் ாமல ?  

5.  விதிவியக்கு மயாண்மயின் நன்மகள் என்ன?      

6.  பல்மலறு லமகான நிதிச் சந்மைகமர விலரிக்க. 

7. மூயைனச் சந்மையின் சிமப்பில்புகமர விலாதிக்க.     MAR - 20 

8. அசுப் பத்திங்களின் இல்புகமர விலரி. 

9. பங்குச் சந்மை பணிகமர விலரி ?       SEP – 21, MAR – 22 

10. சசபியின் பணிகமர விலரி. (ஏமைனும் 5) 

11. சசபியின் அதிகாங்கமர விலரி (ஏமைனும் 5) 

12. னிை லரத்தின் சிமப்பில்புகமர விரக்குக. 

13. னிை லர மயாண்மயின் முக்கித்துலத்மை விரக்குக.   SEP - 20 

14. Ml;nru;g;g[ Kiwapy; cs;s mfts=;fis tpsf;Ff. 

15. Ml;nru;g;g[ Kiwapy; cs;s g[wts=;fis tpsf;Ff.    MAR - 22 

16. Ml;nru;g;g[ Kiwapy; cs;s rkPgfhy nghf;Ffis tpsf;Ff. 

17. பல்மலறு லமகான மசாைமனகமர சுருக்காகக் கூறுக. 

18. பணிாரர்கமர மைர்ந்சைடுப்பைற்கான முக்கிான மநர்க்காணலின் லமககமர விரக்குக. 

19. பயிற்சியின் நன்மகமர விரக்குக. ?      MAR - 20 

20.  சந்மைகள் எவ்லாறு லமகப்படுத்ைப்படுகிமது? விலரி. 

21.  சந்மையிடுமகயின் பரிணா லரர்ச்சி பற்றி விலரி.     SEP – 21 

22 நுகர்மலார் எவ்லாறு சுண்ைப்படுகிமார்கள் ? 

23. நுகர்மலார் பாதுகாப்புச் சட்ைம், 1986ன் மநாக்கங்கள் ாமல ?    SEP - 21 

24. நுகர்மலாரின் கைமகமர விரக்குக? 

25.  நுகர்மலாரின் சபாறுப்புகள் ாமல?      SEP – 21, MAR – 22 

26.  விாபாத்தின் நுண்ணி சூறல் காணிகமர விரக்கு.          SEP - 20 
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27.  ைாாராக்கல் நன்மகள் ற்றும் குமமபாடுகள் தீமகள் பற்றி விரக்குக.   SEP – 20,21 

28.  எல்பிஜி (LPG)யின் ைாக்கத்மை விரக்குக.        MAR - 22 

29.  விற்பமன ப்பந்ைத்தின் அடிப்பமை கூறுகமரக் கூறி விரக்குக.    SEP - 21 

30 சைாழில் முமனமலாரின் சிமப்பு இல்புகள் ாமல ?     MAR - 22 

31. களிர் சைாழில் முமனமலார் சந்திக்கும் பிச்சமனகமர விலாதிக்க.    MAR – 20 

32  ஏமைனும் ஐந்து அசின் சைாழில் முமனமலார் மம்பாட்டு திட்ைத்திமன விரக்குக.  

33. கைன் பத்திங்களின் லமககள் ாமல ?            SEP – 20, MAR -22 

34. இக்குனரின் பல்மலறு லமககமர சுருக்காக கூறு. 

35. பயலமகான நிறு கூட்ைங்கமர விரக்கு. 

36. பயலமகான திமந்ை ற்றும் இகசி லமகயில் சசய்ப்படும் லாக்சகடுப்பு முமமகமர   

  விரக்குக                      

மலறுபாட்டு வினாக்கள்  

1. முைல் நிமயச் சந்மை ற்றும் இண்ைாம் நிமயச் சந்மைக்கும் இமைமான      

  மலறுபாடுகமரத் ைருக.     SEP - 20 

2. பணச்சந்மை ற்றும் மூயைனச் சந்மை இண்டிற்கும் இமையியான மலறுபாடுகமரத்  

  ைருக. SEP – 21, MAR 22 

3. ஆட்மசர்ப்பு முமமக்கும் மைர்ந்சைடுத்ைலுக்கும் இமைம உள்ர மலறுபாடுகமரத் ைருக. 

4. பணி லழி பயிற்சிக்கும், பணிலழிற்ம பயிற்சி முமமக்கும் உள்ர மலறுபாடுகள் ாமல ? 

5. பாம்பரி சந்மையிடுமக எவ்லாறு மின்சந்மையிலிருந்து மலறுபடுகிமது – விரக்கு.      MAR - 22 

6.  நிபந்ைமன ற்றும் நம்புறுதிகமர மலறுபடுத்துக.   MAR – 22 

7.  காமசாமய ற்றும் ாற்றுச்சீட்டிமன மலறுபடுத்துக. (ஏமைனும் 5)                      

8 சைாழில் முமனமலார் ற்றும்  அகசைாழில் முமனமலார் இலர்கமர மலறுபடுத்துக.  MAR - 20 

9. g=;FfSf;Fk; fldPl;Lg; gj;jpuj;jpw;Fk; cs;s ntWghLfs; ahit >  SEP - 21 

   To Follow us on Social Medias  

 You tube – G.P.Teach                    

 Web Site – tamilkalvii.blogspot                                                                                                   
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