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ற்நமிழ் ாதிரி விணாத்ாள் – 1 

தாடம்  – ணிகவில்            குப்பு        - 12 

கானம்  - 3 ணி நம்              திப்பதண் - 90 

தகுதி – அ 

I. சரிாண விடடடத் நர்ந்படுத்து ழுதுக.        20x1=20 

1. நடனட தல்நறு சிறு தணிகபாக பிரிப்தட -- ன்தர். 

 அ. எழுங்கு         ஆ. தன்தாடு   

 இ. நடனப்தகிர்வு         ஈ. சத்தும் 

2. முக்கிாண சிக்கல்கடபக் கண்டறின் மூனம் 

 ாய்ப்புகடபம் அச்சுறுத்ல்கடபயும் நனாண்ட 

 ச்சரிக்டகாக டத்திருக்க --- உவுகிநது.  

 அ. முதுகடன ணிக நிர்ாகம்        ஆ. விதிவினக்கு நனாண்ட 

 இ. முதுகடன ணிக நனாண்ட  ஈ. குறியினக்கு நனாண்ட 

3.  மூனணச் சந்ட ன்தது --------- க்காண எரு சந்ட ஆகும். 

 அ) குறுகி கான நிதி          ஆ) டுத்கான நிதி 

 இ) நீண்டகான நிதி           ஈ) நற்கண்ட அடணத்தும் 

4.  நசி தங்குச் சந்டயில் புநத்நாற்ந ற்ந தத்தி ர்த்கம் 

 பாடங்கி ஆண்டு ______  ஆகும்.     

 அ) ஜணரி 1996          ஆ) ஜீன் 1998   

 இ) டிசம்தர் 1996          ஈ) டிசம்தர் 1998 

5. விபம்தம் ன்தது எரு _________ ஆட்நசர்ப்பு பாகும்.  

 (அ) அக பங்கள்         (ஆ) புநபங்கள்   

 (இ) முகர்           (ஈ) புநத் திநனீட்டல் 

6.  நர்வு பதாதுாக எரு --- பசனாக கருப்தடுகிநது.  

 அ) நர்டந          ஆ) திர்டந  

 இ) இற்டக                  ஈ) இட துவும் இல்டன 

7.  தணிழி தயிற்சி ங்கு அளிக்கப்தடுகிநது?  

 (அ) குப்தடநயில்         (ஆ) நடனயில்னா ாட்களில்  

 (இ) பாழிற்சாடனக்கு பளிந   (ஈ) விடபாட்டு டாணத்தில் 

8.  சந்டயிடுடக முடநயின் ஆம்த நிடன_________ 

 அ) முற்றுரிட முடந        ஆ) தத்திற்கு ாற்றுல்  

 இ) தண்டாற்று முடந         ஈ) ற்சார்பு உற்தத்தி  

9.  சமூக சந்டப்தடுத்துல் _____யுடன் பாடர்புடடது  

 அ) சமூகம்          ஆ) சமூக குப்பு    

 இ) சமூக ாற்நம்         ஈ) சமூக தீட 

10. நுகர்நார் இக்கத்தின் ந்ட ார் ? 

 அ. காத்ா காந்தி       ஆ. ஜான் ப். பகன்ணடி 

 இ. ால்ப் நடர்         ஈ. ஜஹர்னால் நரு 
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11. ஜான் f.பகன்ணடி கூற்றுப்தடி பின்ருதற்றில் நுகர்நார் 

 உரிடயில் இடம் பதநாட து. 

 அ) தாதுகாப்பு உரிட  ஆ) நர்ந்படுக்கும் உரிட 

 இ) நுகரும் உரிட  ஈ) பரிவிக்கும் உரிட 

12. VUCA______ 

 அ) திப்பு நிச்சமின்ட சிக்கனாணது பளிவில்னாது 

 ஆ) திப்பு விர்க்க இனாது நிறு ற்றும் அதிகாம் 

 இ) ாற்நம் கட்டுப்தாட்டிற்கு அப்தாற்தட்டது நிறும் னம் 

 ஈ) நற்கூறி அடணத்தும் 

13.  எப்தந்த்திற்கு உறுதுடாக இருக்கும் நிதந்டண. 

 அ. ம்புறுதி    ஆ. நிதந்டணகள்   

 இ. உரிட    ஈ. உடன்தாடு 

14. ாற்று முடந ஆச் சடடம் ந் ஆண்டு இற்நப்தட்டது ? 

 அ. 1981  ஆ. 1881  இ. 1994  ஈ. 1818 

15 கீழ் குறிப்பிடப்தட்டடகளில் து உற்தத்திக் காணி ? 

 அ. நினம்   ஆ. உடப்பு   

 இ. பாழில்முடண  ஈ. நற்கூறி அடணத்தும் 

16. ணிக பாழில் முடணநாடச் சாா தணிடக் கண்டறி.   

 அ. விற்தடண  ஆ. கழிவு இ. ாங்கல்  ஈ. ாரிப்பு  

 17. பதாருத்துக. 

 (i) தச் சந்ட   - a. நீண்ட கானம் 

 (ii) கடன் சந்ட   - b. குறுகி கானம் 

 (iii) முனணச் சந்ட   - c. கடன் கருவிகள் 

 (iv) சந்டப்தடுத்ப்தடா பசாத்துக்கள் - d. ளிதில் ாற்ந முடிாது 

 அ.) (i- c) (ii - a) (iii - b) (iv - d)         ஆ) (i - c) (ii - b) (iii - a) (iv -c)   

 இ) (i-c) (ii-d) (iii-b) (iv-a)           ஈ) (i-c) (ii-a) (iii-b) (iv-d) 

18.  ____ இந்திாட உனகபாவி டிடப்பு ற்றும் உற்தத்தி 

 டாக ாற்றுற்காக டிடக்கப்தட்டுள்பது.  

 அ) டிஜிட்டல் இந்திா      ஆ) இந்திாவில் ாரிப்நதாம் திட்டம் 

 இ) ஸ்டாட்டப் இந்திா  ஈ) டிடப்பு இந்திா 

19  இக்குணர் நிறுத்தின் தத்திற்கு ---- ஆகிநார்கள். 

 அ) ங்கிாபர்   ஆ) தங்குார்கள் 

 இ) முகர்   ஈ) பதாறுப்தாண்டாபர்கள் 

20. நிறுத்தின் ஆண்டுப் பதாதுக் கூட்டத்தில் _______ க்கு நதச 

 உரிட இல்டன.   

 அ) ணிக்டகாபர்   ஆ) தங்குர்  

 இ) தகாள்    ஈ) இக்குணர் 
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தகுதி – ஆ                                                 7x2=14 

II.  நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

  விணா ண் 30 கட்டா விணா   

21. அதிகாரம் என்பதன் பபாருள் தருக. 

22. முக்கி முடிவுப் தகுதிகள் (KRA) ன்தது ன்ண ? 

22. துணைத் தரகர் என்றால் என்ன ? 

23. தல்நறு அடடாப ஆாங்கள் ாட ? 

24. அக வள ஆட்சேர்ப்பின் ஏசதனும் இரண்டு நன்ணகணள கூறுக. 

25. நர்கால் ன்நால் ன்ண ? 

26. டல் சந்டயிடுல் தற்றி கூறுக. 

27. ணிகத்தின் முன்ட நாக்கங்கள் ாட ? 

28. நிகழ் ேரக்கு என்றால் என்ன? 

29. உரிணப் பங்குகள் என்றால் என்ன ?                                                                                                                                                                               

30. முகினன் ன்தரின் எரு ாக் குந்டக்கு      டக இத்ம் 

 அறுட சிகிச்டசக்காக அசாகத் நடப்தடுகிநது ? 

 வ்டகாண சந்டயிடுல் உத்திட அர் தன்தடுத்துார்  

 ன் ? 

  

  தகுதி – இ                                                           7x3=21 

III. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 40 கட்டா விணா  

31. நனாண்டட நிர்ாகத்திலிருந்து நறுதடுத்துக.  

32. ணிக இசீதின் டககடப விரி ? 

33. காடப ற்றும் கடி. 

34. தணிழி தயிற்சி தற்றி நீ அறிது ாது ? 

35. சந்டயிடுடகயின் நாக்கங்கள் ாட ? 

36. ாநின ஆடத்தின் உச்சநீதி அதிகா ம்பு ன்ண ? 

37. உனக ாக்கலின் நனும் மூன்று ாக்கங்கடப ழுதுக. 

37. ற்நதாட சக்கு ன்தட விாதிக்க. 

38.  ஸ்டான்டப் இந்திா ன்நால் ன்ண? 

39. ப்பதாழுது ாற்று இக்குணர்கடப நிமிக்கனாம் ? 

40. தகாள் ன்தர் ார் ? 
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தகுதி – ஈ 

IV. அடணத்து விணாக்களுக்கும் விடடளி.  7x5=35 

41. நனாண்டயின் முக்கிப் தணிகடப கூறி விபக்குக. 

     அ 

 இக்குணரின் தல்நறு டககடப சுருக்காக கூறு.. 

42. தச்சந்ட ற்றும் மூனணச் சந்ட இண்டிற்கும் 

 இடடயினாண நறுதாடுகடபத் ருக.  

     அ 

 புதி பாழில் முடணநார் நம்தாட்டிற்காண தடிநிடனகடப 

 விபக்குக. ( நனும் 5 ) 

43 பசபியின் அதிகாங்கடப விரி.  (நனும் 5)  

     அ 

 காநசாடனயின் இல்புகள் கூறி விபக்குக. 

44. தயிற்சியின் ன்டகடப விபக்குக.    

     அ 

 ஆட்நசர்ப்பு முடநயில் உள்ப சமீதகான நதாக்குகடப விபக்குக. 

45 ாநின ஆடத்தின் எட்டு பாத் பசல்திநடண விபக்குக.

     அ 

 விாதாத்தின் நுண்ணி சூல் காணிகடப விபக்குக. 

46. பாழில் முடணநாரின் சிற்ப்பு இல்புகள் ாட ?.  

    அ 

 நுகர்நார் தாதுகாப்புச் சட்டம், 1986ன் நாக்கங்கள் ாட ? 

47. கடன் தத்திங்களின் டககள் ாட ?   

     அ 

 ாாபாக்கல் ன்டகள் ற்றும் குடநதாடுகள் தீடகள் தற்றி 

 விபக்குக. 

 

ாழ்த்துகள் 
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ற்நமிழ் ாதிரி விணாத்ாள் – 2 

தாடம்  – ணிகவில்            குப்பு        - 12 

கானம்  - 3 ணி நம்              திப்பதண் - 90 

தகுதி – அ 

I. சரிாண விடடடத் நர்ந்படுத்து ழுதுக.        20x1=20 

1. -------ல் நிர்ாக பசல்தாடுகளும் உள்படங்கியுள்பது 

 அ. எருங்கிடத்ல்   ஆ.கட்டுப்தடுத்துல் 

 இ. தணிக்கர்த்துல்   ஈ. எழுங்கடத்ல் 

2. தூ சில்னட விற்தடணாபர் ண அடக்கப்தடுர்  

 அ) சந்ட உருாக்குர்கள்   ஆ) டடிக்டக கர்கள்  

 இ) விாதாரிகள்    ஈ) முகர்கள் 

3. முல் நிடனச்சந்ட --------- ணவும் அடக்கப்தடுகிநது 

 அ) இண்டாம் நிடனச்சந்ட          ஆ) தச்சந்ட 

 இ) புதி பளியீடுகளுக்காண சந்ட ஈ) டநமுகசந்ட 

4. NSEI நாற்றுவிக்கப்தட்ட ஆண்டு 

 அ. 1990 ஆ.1992 இ.1998 ஈ. 1997 

5. அடப்பு தச் சந்டயில் முலீடு பசய்யும் தத்திற்கு _______ 

 உடன் அதிக நீர்த் ன்டட ங்குகிநது.  

 அ) குடநந் இனாதத் ன்ட  ஆ) உர் இனாதத்ன்ட 

 இ) டறுக்கப்தட்ட இனாதத்ன்ட  ஈ) டுத் இனாதத் ன்ட 

6.  ________ இதுந உனகின் தடாண தங்குச் சந்டாகும்.  

 அ) இனண்டன் தங்குச் சந்ட  ஆ) தம்தாய் தங்குச் சந்ட 

 இ) நசி தங்குச் சந்ட ஈ) ஆம்ஸ்டர்டான் தங்குச் சந்ட 

7. புதி பதாருபாாக் பகாள்டக ஆண்டு அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது _ 

 (அ) 1980  (ஆ) 1991 (இ) 2013  (ஈ) 2015 

8. பசபியின் டனடகம் ________ ஆகும்.  

 அ) கல்கத்ா  ஆ) மும்டத இ) பசன்டண  ஈ) தில்லி  

9. விபம்தம் ன்தது எரு ___________ ஆட்நசர்ப்பு பாகும்.   

 (அ) அக பங்கள்    (ஆ) புநபங்கள் 

 (இ) முகர்     (ஈ) புநத் திநனீட்டல் 

10. தயிற்சி பதறுதர் உர் அதிகாரி அல்னது மூத் பாழினாபர்கள் 

 மூனம் தயிற்சிட பதறும் முடந  

 (அ) பாழிற்சாடனக்குள் தயிற்சி முடந  

 (ஆ) புதுப்பிக்கும் தயிற்சி முடந         (இ) தங்நகற்று டித்ல் முடந 

 (ஈ) பாழிற் தயிற்சி முடந 

11. கூற்று (A)   -  பதரும்தானாண உற்தத்திாபர்கள் ாண 

    மின்சா பதாருட்கடப ட்டுந 

       ாரிக்கின்நணர். 
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 காம் (R)  -  நுகர்நார் ணது தட்டறிவுடன் .ஸ். 

    குறியீடு உள்ப மின்சா  உதகங்கடப 

    தன்தடுத்துகின்நணர். 

 அ) (A) ற்றும் (R) சரிாணது , (R) , (A)  விபக்கவில்டன. 

 ஆ) இண்டும் சரி 

 இ) (A) ற்றும் (R) சரிாணது , (R) , (A)  விபக்குகின்நது. 

 ஈ) (A) ற்றும் (R) நாணது , (R) , (A)  விபக்குகின்நது 

12. _____ உரிடகள் சர்நச ட்டத்தில் லுாண அஸ்திாத்தின் 

 காாக டரிாண நனாண்ட முடிவுகடப டுக்கின்நண. 

 (அ) னிார்  (ஆ) பதாது (இ) கார்ப்தநன் (ஈ) MNC 

13. எரு நிறுணத்திற்குள் உள்ப காணிகள் ______சூல் ஆகும். 

 அ) அக சிந்டணாபர்  ஆ) புந நாக்கிான்  

 இ) சக னிர்கள்   ஈ) நற்கூறி அடணத்தும் 

14. கீழ் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப தணிகளில் து ணிகப் தணிட சார்ந்து ? 

 அ. கக்கில் தணி  ஆ. எருங்கிடப்பு 

 இ. ாய்ப்டத கண்டறில் ஈ. திட்டமிடல் 

15. நாண கூற்று து ? 

 அ. னி பம் ன்தது எரு கண்ணுக்கு புனணாகா பசாத்து 

 ஆ. விபம்தம் ன்தது எரு புநப ஆட்நசர்ப்பு பாகும். 

 இ. சந்டயில் உர் நிடனயில் இருப்தர் விற்தடணாபர். 

 ஈ. மின் ர்த்க கடடட ஆன்டனன் கடட ணவும்அடக்கனாம் 

16. அடணத்து இந்தி அசாங்கங்களும் மின்ணணு முடநயில் 

 கிடடக்கச் பசய், இந்தி பதாருபாாத்ட வீணாக்க ___ 

 முன் முற்சி பாடங்கப்தட்டது. 

 அ) ஸ்டாண்ட் அப் இந்திா  ஆ) ஸ்டாட்டப் இந்திா 

 இ) டிஜிட்டல் இந்திா     ஈ) இந்திாவில் ாரிப்நதாம் திட்டம்  

17. பதாருத்துக. 

 (i) தண்டகச் சந்ட          -       a. முடிற்ந பதாருட்கள் 

 (ii) தூ உநனாகச் சந்ட -       b. நபாண் பதாருட்கள் 

 (iii) முன்டச் சந்ட -       c. உற்தத்திப் பதாருட்கள் 

 (iv) இறுதி நிடனச் சந்ட -       d. ங்கம் 

 அ.) (i- c) (ii - d) (iii - a) (iv - b)       ஆ) (i - c) (ii - b) (iii - a) (iv -c)   

 இ) (i-c) (ii-d) (iii-b) (iv-a)        ஈ) (i-c) (ii-a) (iii-b) (iv-d) 

18. பளிாண பாழில் முடணநாரின் நாக்கம்  

 அ. நசடபுரில்   ஆ. இனாதம் ஈட்டல்  

 இ. குநிடன ட்டுல்  ஈ. ஆ ற்றும்  
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19. எரு தரின் கருத்து ற்றும் ண்ங்களின் பளிப்தாட்டின் 

 மூனம் நிறுத்ட நாற்றுவித்ால் அர் ____________ 

 அ) இக்குர்     ஆ) நிறு பசனாபர்  

 இ) ததிாபர்     ஈ) நாற்றுவிப்தாபர் 

20. எரு சிநப்பு தீர்ாணத்ட நிடநநற்ந-------- சவி 

 தங்குணர்கள் ாக்களிக்கநண்டும்.  

 அ) அடணத்து     ஆ) 90% குடநால்  

 இ)75% குடநால்   ஈ)50% நல்  

தகுதி – ஆ 

II. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 30 கட்டா விணா                                            7x2=14 

21. நற்தார்ட வீச்பசல்டன ன்தன் பதாருள் ாது ? 

22 பாழில் முடணநாருக்கு நடப்தடும் இண்டு விாண 

 நிதிடக் குறிப்பிடுக. 

23. கடன் சந்ட ன்நால் ன்ண ? 

24. பசபிடப் தற்றி சிறு குறிப்பு ருக ? 

25. னி ப நனாண்ட ன்நால் ன்ண ? 

26. ஆட்நசர்ப்பு முடநயில் நட்டடாடுல் ன்நால் ன்ண ? 

27. சந்டயிடுடகாபர் டவினக்கம் ருக. 

28. கனப்தடத்திற்கு இண்டு டுத்துகாட்டு ருக. 

29. முழு ந இக்குணர் ன்தர் ார் ? 

30. இட ழி நர்கால் ந் டகாண நர்கால் டகடச் 

 சார்ந்து ? அன் தன் ாது ? 

தகுதி – இ 

III. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 40 கட்டா விணா     7x3=21 

31. தணிக்கர்துலின் முக்கித்துத்டப் தற்றி கூறுக  ? 

32. தச்சந்டயில் ஈடுதடும் தங்நகற்தாபர்கள் ார் ? 

33. ான் ற்றும் முடாத்து – விபக்குக 

34. புநத்நாற்நற்ந தத்திங்கள் ன்நால் ன்ண ? 

35. பசற்டகப் தற்நாக்குடந ன்நால் ன்ண ? 

36. நர்வுச் நசாடணயின் டககள் ாட ? 

37. ாாபாக்கல் ன்நால் ன்ண ? 

38. பாழில் முடணநாரின் நாற்றுவிக்கும் தணிகடபக் கூறுக. 

39. தங்குகடப முடணத்தில் பளியிடல் ன்தது குறித்து நீவிர் 

 அறிது ாது? 

40. சாா தீர்ாணம் நடப்தடும் நனும் மூன்று 

 பசல்தாடுகடப ருக. 
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தகுதி – ஈ 

IV. அடணத்து விணாக்களுக்கும் விடடளி.  7x5=35 

41. நனாண்டயின் அடிப்தடடக் கருத்துக்கடப விரி. 

     அ 

 நனும் ந்து அசின் பாழில் முடணநார் நம்தாட்டு 

 திட்டத்திடண விபக்குக. 

42 பசபியின் தணிகடப விரி (நனும் 5)   

     அ 

 காநசாடன ற்றும் ாற்றுச்சீட்டிடண நறுதடுத்துக. (நனும் 5)                      

43. ல்பிஜி (LPG)யின் ாக்கத்ட விபக்குக.           

      அ 

 ணம் ன்தர் பாழில் என்றிடண துங்க உள்பார். இத்பாழில் 

 துங்கி டத்துதில் உள்ப டடமுடந பிச்சடணகள் குறித்து 

 ணத்திற்கு விரிக்க (நனும்5) 

44. நுகர்நாரின் பதாறுப்புகள் ாட ?    

              அ 

 சந்டயிடுடகயின் தரிா பர்ச்சி தற்றி விரி.     

45. ஆட்நசர்ப்பு முடநயில் உள்ப புநபங்கடப விபக்குக. 

      அ 

 விதிவினக்கு நனாண்டயின் ன்டகள் ன்ண?   

46. தணிழி தயிற்சிக்கும் தணி ழிற்ந தயிற்சி முடநக்கும் உள்ப 

 நறுதாடுகள் ாட ?      அ 

 னி ப நனாண்டயின் முக்கித்துத்ட விபக்குக. 

47. தல்நறு டகாண நசாடணகள் சுருக்காக விபக்குக. 

             அ 

 தங்குச் சந்ட தணிகடப விரி ?   

 

ாழ்த்துகள் 
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ற்நமிழ் ாதிரி விணாத்ாள் – 3 

தாடம்  – ணிகவில்            குப்பு        - 12 

கானம்  - 3 ணி நம்              திப்பதண் - 90 

தகுதி – அ 

I. சரிாண விடடடத் நர்ந்படுத்து ழுதுக.        20x1=20 

1. அறிவில் பூர் நனாண்ட நகாட்தாட்டட உருாக்கி 

 பர்த்ர்   

 அ. ஃநதால் ஆ. நடனர் இ. நநா ஈ. நஜக்கப் 

2. பின்ருணற்றுள் சரிதார்ப்பு பசல்தாடு து ?  

 அ. திட்டமிடுல்   ஆ. எழுங்கடத்ல் 

 இ. தணிர்த்துல்   ஈ. கட்டுப்தடுத்துல் 

3. நிதிச்சந்ட ணிக நிறுணங்களுக்கு---------- உவுகிநது. 

 அ) நிதிகடப திட்டுற்கு   

 ஆ) தணிாட்கடப நர்வு பசய்ற்கு 

 இ) விற்தடணட அதிகரிப்தற்கு    

 ஈ) நிதித் நடட குடநப்தற்கு 

4. மூனணச் சந்டயின் தங்நகற்தாபர் ---- ஆர்.   

 அ. னிதர்    ஆ. நிறுங்கள்   

 இ. நிதி நிறுணங்கள்  ஈ. நநன உள்ப அடணத்தும் 

5. இந்திாவில் உள்ப தங்கு ாற்நகங்களின் ண்ணிக்டக 

 அ) 21    ஆ) 24  இ) 20   ஈ)  25  

6. ம்பிக்டகற்ந ஊக ணிகர்கள் ன்தர்     

 அ) ான்   ஆ) கடி  இ) காடப  ஈ) ாத்து  

7. திட்டமிடல் ன்தது ----- பசல்தாடு ஆகும். 

 அ. நர்ந்படுக்கப்தட்ட   ஆ. தனாண 

 இ. அ ற்றும் ஆ இண்டும் ஈ. நநன உள்ப துமில்டன 

 8. காம் கண்டறிந்து சரிாண விடடடத் நர்ந்படுக்கவும். 

 உறுதிப்தடுத்துல் (A) - எரு பிதனாண நல்நிடனப்  

       தள்ளியில் அறிவில் ஆசிரிாக  

       தணிபுரிந் திரு. சக்திநல் அர்கள் 

       ணது தணியில் இருந்து எய்வு பதற்நார். 

 காம் ( R )           - அர் தணிக்கானம் முடிந்து , இந் பசல் 

     ஆட்நசர்ப்பிற்கு காாக விபங்குகிநது. 

 அ) (A) ற்றும் (R) சரிாணது , (R) , (A)  விபக்கவில்டன. 

 ஆ) இண்டும் சரி 

 இ) (A) ற்றும் (R) சரிாணது , (R) , (A)  விபக்குகின்நது. 

 ஈ) (A) ற்றும் (R) நாணது , (R) , (A)  விபக்குகின்நது. 
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9. உடணடி சந்ட ன் அடிப்தடடயில் டகப்தடுத்ப்தடுகிநது.  

 அ) பதாருட்கள்    ஆ) தரிர்த்டண 

 இ) எழுங்குமுடந    ஈ) கானம் 

10. இடத்திற்கு நுடவு ாயில் ன்தது  

 அ) நதார்டல்     ஆ) சிபியு   

 இ) நாடம்     ஈ) பப்ாங் 

11. நுகர்நார் தாதுகாப்புச் சட்டம் டடமுடநக்கு ந் ாள்  

 அ. 01.01.1986    ஆ.01.04.1986 

 இ.15.04.1987    ஈ. 15.04.1990 

12. ாட்ட ன்நத்தின் டனர் ார் ?     

 அ) ாட்ட நீதிததி   ஆ) உர்நீதின்ந நீதிததி

 இ) உச்ச நீதின்ந நீதிததி  ஈ) நநன குறிப்பிடப்தட்ட துவுமில்டன 

13.  ஜி.ஸ்.டி. ன்தது_______, ______, ______. 

 அ) சக்கு ற்றும்  ச@க ரி      ஆ) சக்கு ற்றும் நசட ரி 

 இ) சக்கு ற்றும் விற்தடண ரி   ஈ) சக்கு ற்றும் ஊதி ரி 

14.  புதி பதாருபாாக் பகாள்டக --ஆண்டு அறிமுகப்தடுத்ப்தட்டது.  

 (அ) 1980  (ஆ) 1991 (இ) 2013  (ஈ) 2015 

15. பதாருத்துக. 

தட்டில் I  தட்டில் II 

i எப்பி சக்கு 1 உப்தட்ட சக்கு 

ii உறுதி பசய்ப்தட்ட சக்கு 2 டகசம் இல்னா சக்கு 

iii உறுதியிடா சக்கு 3 அடடாபம் காட்டப்தட்டசக்கு 

iv திர்கான சக்கு 4 இணம் காப்தடா சக்கு 

  i) ii) iii) iv) 

 அ) 1 3 4 2 

 ஆ) 3 1 2 4 

 இ) 3 1 4 2 

 ஈ) 1 3 2 4 

16. ாற்றுமுடந ஆச் சட்டம் 1881 பிரிவு 6 டப் தற்றி 

 இம்புகிநது ?    

 அ. கடனுறுதிச் சீட்டு   ஆ. ாற்றுச்சீட்டு 

 இ. காநசாடன    ஈ நற்கூறி துவுமில்டன 

17. கீழ் குறிப்பிட்டடகளில் து நனாண் தணி அல்ன ? 

 அ. திட்டமிடல்    ஆ. சந்டயிடல் 

 இ. அடப்தாற்நல்   ஈ. கட்டுப்தாடு காத்ல் 

18.  ணிக பாழில் முடணநாடச் சாா தணிடக் கண்டறி.  

 அ. விற்தடண ஆ கழிவு இ. ாங்கல் ஈ. ாரிப்பு 
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19.  _____ இந்திாட உனகபாவி டிடப்பு ற்றும் உற்தத்தி 

 டாக ாற்றுற்காக டிடக்கப்தட்டுள்பது.  

 அ) டிஜிட்டல் இந்திா    ஆ) இந்திாவில் ாரிப்நதாம் திட்டம் 

 இ) ஸ்டாட்டப் இந்திா    ஈ) டிடப்பு இந்திா 

20. எரு னிார் நிறும் குடநந்து ___ இக்குணர்கள் இருக்க 

 நண்டும்  

 அ) ழு  ஆ) ந்து  இ) மூன்று   ஈ) இண்டு  

தகுதி – ஆ 

II. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 30 கட்டா விணா                                            7x2=14 

21. திட்டமிடுல் ன்நால் ன்ண ? 

22. அசுப் தத்திங்கள் சந்ட ன்நால் ன்ண ? 

23. இந்திாவில் உள்ப நனும் 5 தங்குகடப தற்றி ழுதுக. 

24. கர் ன்று ாட அடக்கப்தடுகிநார்கள் ? 

25. தயிற்சி முடந ன்நால் ன்ண ? 

26. மின் சந்டயிடுடக ன்நால் ன்ண ? 

27. ஜான் F பகன்ணடி கூறி நுகர்நார் உரிடகள் ாட? 

28. பளிாண பாழில் முடணநாருக்கு உாம் ருக. 

29. டிஜிட்டல் இந்திாடப் தற்றி குறிப்பு டக. 

30. N டறு நிறும் ரூ. 10 முகதிப்புடட 1000 நர்ட 

 தங்குகடப ரூ. 2 முடணத்தில் பளியிட்டுள்பது. 

 i) N நிறும் பளியிட்டதங்குகள் ந்டகடச் சார்ந்து.விபக்கு  

தகுதி – இ 

III. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 40 கட்டா விணா     7x3=21 

31. நிறுணத்தில் தணிபுரியும் ஊழிர்களுக்கு முக்கித் கல் 

 வ்ாறு பரிவிக்கப்தடும் ? 

32. தங்குச் சந்டயின் குடநதாடுகடப விரி. (நனும் 3) 

33. னி ப நனாண்டயின் டவினக்கம் ருக ? 

34. ண அழுத் நர்கால் ன்நால் ன்ண ? 

35. னியிடச்சந்ட தற்றி விபக்குக ? 

36. பாழில் முடணநார் ற்றும் நனாபர் இர்கடப நறுதடுத்திக் 

 காட்டுக. 

37. நசி ஆடத்தின் உறுப்பிணர்கள் தற்றி விரி? 
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38. இண்டு டகாண கீநல்களின் டதடத்ட டக.  

39. சட்டமுடநக் கூட்டம் ன்நால் ன்ண ? 

40. அ ன்தர் எரு அடனநதசிட ஆ க்கு விற்தடண பசய்கிநார். அ 

 ன்தர்  அட இ க்கு விற்தடண பசய்கிநார். அ ன்தர் 

 அட ஈ க்கு விற்தடண பசய்கிநார். ஆணால் ஆ ற்றும் இ 

 விற்தடண பசய்தில் கழிவு அ க்கு உண்டு. இது ந் டக 

 சந்டயிடல் ணக் கூறி விபக்குக. 

தகுதி – ஈ 

IV. அடணத்து விணாக்களுக்கும் விடடளி.  7x5=35 

41. நனாண்டயின் அடிப்தடடக் கருத்துக்கடப விரி ? 

    அ 

 தங்குகளுக்கும் கடனீட்டுப் தத்தித்திற்கும் உள்ப நறுதாடுகள் 

 ாட ? (நனும்5) 

42 அசுப் தத்திங்களின் இல்புகடப விரி   

    அ 

 விற்தடண எப்தந்த்தின் அடிப்தடட கூறுகடபக் கூறி விபக்குக. 

43 குறியினக்கு நனாண்டயின் முக்கி ன்டகள் ாட ?  

    அ 

 ாற்றுச்சீட்டு ற்றும் கடனுறுதிச்சீட்டு நறுதடுத்துக. 

44. தல்நறு டகாண நசாடணகடப சுருக்காக ழுதுக. 

    அ 

 விாதாத்தின் நுண்ணி சூல் காணிகடப விபக்குக. 

45. சந்டகள் வ்ாறு டகப்தடுத்ப்தடுகிநது? விரி. 

    அ 

 நுகர்நாரின் பதாறுப்புகள் ாட ? 

46. மூனணச் சந்டயின் சிநப்பில்புகடப விாதிக்க.    

    அ 

 பாழில் முடணநார் ற்றும்  அகபாழில் முடணநார் 

 இர்கடப நறுதடுத்துக. 

47. ஆட்நசர்ப்பு முடநயில் உள்ப அகபங்கடப விபக்குக. 

    அ 

 தல்நறு டகாண நிதிச்சந்டகடப விரிக்க. (நனும் 5) 

 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


ற்நமிழ் ததிப்தகம்/+2 ணிகவில் விணா ங்கி 

Prepared by G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.,9488270034 

14       

   

 

 

 

எநது வெளியீடுகள் 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   

விா ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 

        ெணிகவினல் டகயனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுயந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகயனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுயந 
11 
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ற்நமிழ் ாதிரி விணாத்ாள் – 4 

தாடம்  – ணிகவில்            குப்பு        - 12 

கானம்  - 3 ணி நம்              திப்பதண் - 90 

தகுதி – அ 

I. சரிாண விடடடத் நர்ந்படுத்து ழுதுக.        20x1=20 

1. நனாண்ட ன்தது ---- ன் பசல் ஆகும்.    

 அ. நனாபர்     ஆ. கீழ்ப்தணிாபர். 

 இ).நற்தார்டாபர்    ஈ. உதிகாரி 

2. ------ன் உவியுடன் இனக்குகள் அடடப்தடுகிநன்நண. 

 அ. பசலூக்களித்ல்  ஆ. கட்டுப்தடுத்துல் 

 இ. திட்டமிடுல்   ஈ. தணிர்த்துல் 

3. குறியினக்கு நனாண்டாணது ------- ன்தால் 

 அபரிக்காவில் பிதனப்தடுத்ப்தட்டது.  

 அ. நதாசிரிர் பட்டின்  அ. ஜார்ஜ் ஏடிநார்ன் 

 இ. பஹன்றி நதால்   ஈ. ப்.டபிள்யு படய்னர் 

4.  தச்சந்டயில் முக்கி தங்காற்றும் அடப்பு _________  

 அ) ணிக ங்கி    ஆ) இந்தி ரிசர்வ் ங்கி 

 இ) தா ஸ்நடட் ங்கி   ஈ) ட ங்கி 

5. ஆட்நசர்ப்பு ற்றும் நர்ந்படுத்ல் பசல்முடநயின் இனக்கு --- 

 அ). சரிாண தர்கள்   ஆ) சரிாண நத்தில் 

 இ) சரிாண பசல்கடப பசய்ற்கு  

 ஈ) நநன உள்ப அடணத்தும் 

6. தங்கு தரிர்த்டண சந்ட இவ்ாறு அடக்கப்தடுகிநது.   

 அ) கபச் சந்ட    ஆ) உள்ளுர் சந்ட 

 இ) தத்திங்களின் சந்ட   ஈ) நசி சந்ட 

7. நுகர்நாரின் உரிடகள் அர்கள் பகாண்டுள்ப நிடனயில் --- 

 ஆகும்   

 அ) அபவீடுகள்  ஆ) விற்தடண அதிகப்தடுத்துல் 

 இ) பதாறுப்புகள்   ஈ) கடடகள் 

8. நுகர்நார் சங்கங்களின் சர்நச அடப்பு (IOCU) முன்முலில் 

 நிறுப்தட்டது 

 அ) 1960 ஆ) 1965 இ) 1967 ஈ) 1987 

9. ணிகத்தின் தந் சூல் எரு _______ காணிாகும் 

 அ) கட்டுப்தடுத் முடிாது  ஆ) கட்டுப்தாட்டிற்கு உட்தட்டது 

 இ) சாளிக்க கூடிது   ஈ) சாளிக்க முடிாது  

10.  ாற்றுச்சீட்டில் ஈடுதட்டுள்ப ப்பிணர்கள் த்டண நதர்? 

 அ. 2   ஆ. 6   இ. 3   ஈ. 4 
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11.  சக்கு விற்தடணச் சட்டத்தில் து சக்கு ன்ந பதாருடப 

 உள்படங்கிது ? 

 அ. சக்கிருப்பு    ஆ.  நண்டி தங்காாம்  

 இ. தயிர்    ஈ. ண்ணீர் 

12. பாழில் முடணநாட கீழ் குறிப்பிட்டதடி ப்தடி டகப்தடுத் 

 முடிாது ? 

 அ. இடர் ாங்கி   ஆ. புதுட தடடப்தர் 

 இ. ஊழிர்   ஈ. அடப்தாபர் 

13.  கீழ் குறிப்பிடப்தட்டுள்ப து கானம் ாழ்த்தும் தட விரும்பி 

 பாழில் முடணநாருக்குப் பதாருந்ாது ?  

 அ. தட நதணுது   ஆ. இடர் பறுப்தது  

 இ. ப்தடுது   ஈ. ாற்றிக் பகாள்து 

14.  புதிது புடணல் ற்றும் பாழில் முடணநார் கனாச்சாத்ட 

 ஊக்குவிக்க இந்தி அசு ________ முற்சிக்கிநது. 

 அ) அடல் புதுட புகுத்ல் திட்டம் (AIM) 

 ஆ) பதண்களுக்கு தயிற்சி ற்றும் நடனாய்ப்ப்பு திட்டத்திற்காண 

 ஆவு (STEP) 

 இ) விஞ்ஞாண அடிப்தடடயில் அதிகாளித்ல் ற்றும் 

 அபிவிருத்தி (SEED) 

 ஈ) அடல் இன்புநன் பசன்டர்ஸ் (AIC) 

15.  கீழ்கண்ட தங்குகளில் து முந்ட தங்குார்களின் துட 

 பகாண்டு ணது நிறுத்தின் முடன உர்த் பளியிடும் தங்கு 

 அ) சாாப் தங்குகள்  ஆ) உரிடப் தங்குகள் 

 இ) முன்னுரிடப் தங்குகள்  ஈ) ஊக்கப் தங்குகள் 

16.  நிறுச் சட்டப்தடி இக்குணர்கள்___ மூனம் நிமிக்கப்தட நண்டும் 

 அ) த்தி அசு    ஆ) நிறுச் சட்ட ாரிம்  

 இ) நிறுத்தின் ஆண்டு பதாதுக்கூட்டம்  ஈ) இக்குணர்கள் குழு 

17.  ார் எருர் நிறுத்தின் பசனாபாக முடியும்    

 அ) னி தர்     ஆ) கூட்டாண்ட நிறும்  

 இ) கூட்டுநவு சங்கம்    ஈ) பாழிற் சங்கம்  

18. தணிாபர் சுற்சி வீம் ன்தது நிறுணத்தில் தணிாபர்களின் 

 நிடன --- பதாழுது ற்தடுகிநது.     

 அ. நிறுணத்திற்குள் உள்நப ரும் இ. சம்தப பிச்சடண 

 ஆ. நிறுணத்ட விட்டு பளிந பசல்லும்  

 ஈ. நநன குறிப்பிட்ட துமில்டன 

19. மூனணச் சந்டயின் தங்நகற்தாபர் ---- ஆர்.   

 அ. னிதர்   ஆ. நிறுங்கள்   

 இ. நிதி நிறுணங்கள்  ஈ. நநன உள்ப அடணத்தும் 

www.Padasalai.Net                                                           www.TrbTnpsc.com

Kindly send me your questions and answerkeys to us : Padasalai.Net@gmail.com

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

w
w

w
.P

ad
as

al
ai

.N
et

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net

https://www.padasalai.net/
https://www.padasalai.net/


ற்நமிழ் ததிப்தகம்/+2 ணிகவில் விணா ங்கி 

Prepared by G.Prakash.M.Com.M.Phil.B.Ed.D.Ted.,9488270034 

17       

20. எரு னிார் நிறும் குடநந்து ___ இக்குணர்கள் இருக்க 

 நண்டும்  

 அ) ழு  ஆ) ந்து  இ) மூன்று   ஈ) இண்டு  

தகுதி – ஆ 

II. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 30 கட்டா விணா                                            7x2=14 

21.  நனாண்டயின் துடப் தணிகடப தட்டிலிடுக ? 

22. மூனணச் சந்ட ன்நால் ன்ண ? 

23. பசபியின் இண்டு நாக்கங்கடப ழுதுக. 

24 நுண்றிவு தரிநசாடண ன்நால் ன்ண ? 

25 எழுங்குமுடந சந்ட ன்நால் ன்ண? 

26 ாங்குநார் ஜாக்கிட ன்நால் ன்ண ? 

27 குடந தீர்ப்பு குறிப்பு டக. 

28  னிார் ாக்கல் ன்நால் ன்ண? 

29. காநசாடன ன்நால் ன்ண ? 

30. ”ாக்பகடுப்பு” ன்நால் ன்ண ? 

தகுதி – இ 

III. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 40 கட்டா விணா                                            7x3=21 

31. நடனரின் நனாண்டத் த்துங்கள் ாட ? 

32. கருவுன இசீதின் டககடப விரி ? 

33. ஆட்நசர்ப்பு முடநயில் நகாப்தடா விண்தங்கள் ன்நால் 

 ன்ண ? 

34. அடடவுச் நசாடண குறித்து நீவிர் அறிது ாது. 

35. கானத்தின் அடிப்தடடயில் சந்டயிடண ப்தடி டகப்தடுத்துாய்? 

36. ஆநாக்கிம் ற்றும் தாதுகாப்பு பாடர்தாண தாதுகாப்பு உரிடகள் 

 தற்றி நீவிர் அறிது ன்ண? 

37. புதி பதாருபாா பகாள்டக தற்றி சிறு குறிப்பு டக. 

38. நில் இக்குணர் ன்று ாட அடக்கிநநாம் ? 

39. மின் சந்டயிடுலின் நாக்கங்கள் ாட? 

40. பின்ருணற்றிக்கு விரிாக்கம் ருக 1. STEP   2. JAM   3.SEED 
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தகுதி – ஈ 

IV. அடணத்து விணாக்களுக்கும் விடடளி.  7x5=35 

41. வீண நனாண்டக் நகாட்தாடுகடப விரி ?    

    அ 

 ஆட்நசர்ப்பு முடநக்கும் நர்ந்படுத்லுக்கும் இடடந உள்ப 

 நறுதாடுகடபத் ருக. 

 

42 தயிற்சியின் தல்நறு முடநகடப விரி.   

    அ 

 தணிசார் பாழில் முடணநாரின் ன்டட விரி. 

43 குறியினக்கு நனாண்டயின் முக்கி ன்டகள் ாட ?  

    அ 

 நுகர்நார்கள் வ்ாறு சுண்டப்தடுகிநார்கள் ? 

44. தணிாபர்கடப நர்ந்படுப்தற்காண முக்கிாண 

 நர்க்காலின் டககடப விபக்குக. 

    அ 

 விாதாத்தின் ாணித சூல் காணிகடப விபக்குக. 

45. முல் நிடனச் சந்ட ற்றும் இண்டாம் நிடனச் சந்டக்கும் 

 இடடநாண நறுதாடுகடபத் ருக.      

    அ 

 நுகர்நாரின் கடடகடப விபக்குக ? 

46. னி பத்தின் சிநப்பில்புகடப விபக்குக. 

      அ 

 பாழில் முடணநார் ற்றும்  அகபாழில் முடணநார் 

 இர்கடப நறுதடுத்துக. 

47. தனடகாண நிறு கூட்டங்கடப விபக்கு. 

    அ 

நிதந்டண ற்றும் ம்புறுதிகடப நறுதடுத்துக.   
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ற்நமிழ் ாதிரி விணாத்ாள் – 5 

தாடம்  – ணிகவில்            குப்பு        - 12 

கானம்  - 3 ணி நம்              திப்பதண் - 90 

தகுதி – அ 

I. சரிாண விடடடத் நர்ந்படுத்து ழுதுக.        20x1=20 

1. நனாண்ட ன்தது எரு ----     

 அ. கடன    ஆ. அறிவில் 

 இ.கடன ற்றும் அறிவில்       ஈ. கடன அல்னது அறிவில் 

2. நனாண்ட பசல்தாடுகளில் முன்டாணது து ?  

 அ. புதுடப்தடுத்துல்   ஆ. கட்டுப்தடுத்துல் 

 இ. திட்டமிடுல்   ஈ. முடிபடுத்ல் 

3.  உடணடிச் சந்ட ன்தது நிதிக் கருவிகடப விநிநாகம் 

 பசய்தும் ற்றும் பாக்கம் பசலுத்துதும் -----டடபதறும் எரு 

 சந்ட ஆகும். 

 அ) உடணடிாக    ஆ) திர்கானத்தில் 

 இ) நிடனாணது    ஈ) எரு ாத்திற்கு பின்ணர் 

4.  ம்பிக்டகற்ந ஊக ணிகர்கள் ன்தர்     

 அ) ான்  ஆ) கடி  இ) காடப  ஈ) ாத்து  

5.  பசபியின் டனடகம் ________ ஆகும்.     

 அ) கல்கத்ா  ஆ) மும்டத இ) பசன்டண  ஈ) தில்லி  

6. னி ப நனாண்ட --- உநவிடண நிர்யிக்கிநது.  

 அ. அக, புந    ஆ. முனாளி, பாழினாளி 

 இ. உரிடாபர், நடனக்கான் ஈ. முல்ர், முகர் 

7. நர்வு பதாதுாக எரு --- பசனாக கருப்தடுகிநது.   

 அ) நர்டந    ஆ) திர்டந  

 இ) இற்டக           ஈ) இட துவும் இல்டன 

8.  ---- ஊழிர்களின் திநட குடநதாடுகடபத் டுக்க உவுகிநது.  

 (அ) தயிற்சி     (ஆ) நடன தகுப்தாய்வு 

 (இ) நர்வு     (ஈ) ஆட்நசர்ப்பு  

9.  சந்டயில் உர் நிடனயில் இருப்தர் ார்?  

 அ) ாடிக்டகாபர்    ஆ) விற்தடணாபர்  

 இ) பாத் விற்தடணாபர் ஈ) சில்னடந விற்தடணாபர். 

10. நுகர்நாரில் னும் பசால் நான்றி ஆண்டு   

 அ. 1960 ஆ. 1957 இ.1954 ஈ. 1958 

11. வீண சந்டயிலின் இறுதிாண நாக்கம் ----   

 அ) அதிகாண இனாதம்   ஆ) குடநாண இனாதம் 

 இ) நுகர்நார் திருப்தி   ஈ) சமுாத்திற்கு நசட 
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12. ாட்ட ன்நத்தின் டனர் ார் ?     

 அ) ாட்ட நீதிததி   ஆ) உர்நீதின்ந நீதிததி

 இ) உச்ச நீதின்ந நீதிததி  ஈ) நநன குறிப்பிடப்தட்ட துவுமில்டன 

13.   பதாதுத்துடநக்கு எதுக்கப்தட்ட பாழில்கடப னிார் துடநகள் 

 துங்க அனுதிப்தது --- ஆகும். 

 (அ) ாாபாக்கல்    (ஆ) னிார் ாக்கல் 

 (இ) உனக ாக்கல்   (ஈ) பதாது நிறுணம் 

14. விற்தடண எப்தந்த்தில் ாருக்கு விற்தற்கு உரிட உண்டு?  

 அ. ாங்குணர்     ஆ. விற்தர்  

 இ. ாடடகக்கு டுப்தர்   ஈ. அனுப்தப் பதற்நர் 

15. கீழ் குறிப்பிட்டுள்ப ந்பந் தண்புகள் பாழில் முடணநார்க்கு 

 உரித்ாணட ? 

 அ. துணிக உர்வு   ஆ. பளிவு சுளிவு 

 இ. ன்ணம்பிக்டக   ஈ. அடணத்தும் 

16.  கூட்டுப்தங்கு பாழில் முடணநாரின் நறு பதர்.    

 அ. அகத்பாழில் முடணநார்  ஆ. நாற்றுவிப்தாபர் 

 இ. நனாபர்    ஈ. தங்குர் 

17.  முந்ட தங்குார்களுக்கு தங்குகளின் விடனட குடநத்து 

 அர்களுக்கு  சாகாக ங்குது ____________ 

 அ) ஊக்கப் தங்குகள்   ஆ) சாாப் தங்குகள் 

 இ) உரிடப் தங்குகள்   ஈ) முன்னுரிடப் தங்குகள் 

18.  எரு பதாது நிறுத்தில் பசலுத்ப்தட்ட மூனணம் ரூதாய்____ 

 அல்னது அற்கு நல் இருக்கும் பதாழுது சிறி தங்குார்கபால் 

 இக்குணர் நர்ந்படுக்கப்தடனாம்.  

 அ) ` 1 நகாடி ரூதாய்   ஆ) ` 3 நகாடிரூதாய் 

 இ) ` 5 நகாடிரூதாய்   ஈ) ` 7 நகாடி ரூதாய் 

19.  இக்குணர் நிறுத்தின் தத்திற்கு ---- ஆகிநார்கள். 

 அ) ங்கிாபர்    ஆ) தங்குார்கள் 

 இ) முகர்              ஈ) பதாறுப்தாண்டாபர்கள் 

20.  ார் எருர் நிறுத்தின் பசனாபாக முடியும்    

 அ) னி தர்     ஆ) கூட்டாண்ட நிறும்  

 இ) கூட்டுநவு சங்கம்    ஈ) பாழிற் சங்கம்  

தகுதி – ஆ 
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II. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 30 கட்டா விணா                                            7x2=14 

21. நனாண்டக் கருவிகடபப் தட்டிலிடுக. 

22. உடணடிச் சந்ட ன்நால் ன்ண ? 

23 ஆட்நசர்ப்பின் பதாருள் ருக. 

24. தயிற்சி முடந ன்நால் ன்ண ? 

25 சந்ட ன்நால் ன்ண ? 

26. டநமுக சந்டயிடுல் ன்நால் ன்ண ? 

27. ”விற்தடணாபர் ஜாக்கிட” ன்நால் ன்ண ? 

28 சக்கு விற்தடண எப்தந்ம் ன்நால் ன்ண? 

29  ாற்றுமுடந ஆம் ன்நால் ன்ண?  

30 ”கூட்டk;” ன்நால் ன்ண ? 

தகுதி – இ 

III. நனும் 7 விணாக்களுக்கு விடடளி.  

 விணா ண் 40 கட்டா விணா                                            7x3=21 

31. நனாண்ட டவினக்கம் ருக. 

32. மூனணச் சந்டயின் தல்நறு டககள் ன்ண ? விபக்குக 

33. மின் சந்டயிடுலின் ன்டகடப விரி ? 

34. தல்நறு டகாண முன்னுரிடப் தங்குகடப சுருக்காககூறுக. 

35. முல் இக்குர் ன்நால் ன்ண ? 

36. சிநப்பு தீர்ாணம் ன்நால் ன்ண ? 

37. நிாத்திற்காண உரிடகள் தற்றி நீவிர் அறிந்து ன்ண? 

38. தணியிடத்ட எத்யிடுலில் தயிற்சி முடந ன்நால் ன்ண ? 

39.   இண்டாம் நிடனச் சந்ட – சிறு குறிப்பு டக. 

40.  நனாண்டயின் முன்டப்  தணிகடபப் தட்டிலிடுக. 
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தகுதி – ஈ 

IV. அடணத்து விணாக்களுக்கும் விடடளி.  7x5=35 

41. நனாண்டயின் தல்நறு தணிகடப விபக்குக ? (நனும் 5) 

    அ 

 தனடகாண திநந் ற்றும் இகசி டகயில் பசய்ப்தடும் 

 ாக்பகடுப்பு முடநகடப விபக்குக                      

42 வீண சந்டயிடுலில் நனும் இண்டு முடநகடப விபக்குக.

    அ 

 தச்சந்டயின் சிநப்பில்புகடப விரி. 

43 விதிவினக்கு நனாண்டயின் ன்டகள் ன்ண ? (நனும் 5) 

    அ 

 தங்குச் சந்ட தணிகடப விரி ? 

44. னி ப நனாண்டயின் பசல் தணிகடப விரி. 

     அ 

 விாதாத்தின் தந் சூலின் தங்கு தற்றி விபக்குக. 

45. பதாருபாா அடிப்தடடயில் சந்டகள் வ்ாறு  

 டகப்தடுத்ப்தடுகிநது ? 

    அ 

 சந்டயிடுடக கனடயின் கூறுகடப குறிப்பிடுக ? 

46. நசி ஆடத்தின் எட்டு பாத் தணிகடப விரிாக விபக்கு 

       அ 

 பசல்கு நபனழுத்தின் அடிப்தடடக் கூறுகடப கூறுக. 

47. தனடகாண நிறு கூட்டங்கடப விபக்கு. 

    அ 

நிர்ாகத்தில் முக்கி நிர்ாக அதிகாரிகள் (KMP) ன்தர் ார் ?   
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எநது வெளியீடுகள் 2022-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

அடுத்த ெருட டடப்புகள் 2023 – 24 

ெகுப்பு ாடம் ெழி விடை 

11 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

12 
ெணிகவினல் & 

கணக்குப்திவினல் 

தமிழ் Soon 

ஆங்கிைம் Soon 

11 & 12 
கணக்குப்திவினல்   

விா ெங்கி 

தமிழ் 

ஆங்கிைம் 
Soon 

நற்றமிழ் பதிப்பகம் 

        ெணிகவினல் டகயனடு 

        விடை ரூ. 60 நட்டுயந 
12 

             ெணிகவினல் &        

 கணக்குப்திவினல் டகயனடு 

             விடை ரூ. 65 நட்டுயந 
11 
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வதாடர்புக்கு 

ற்றமிழ் திப்கம் 

யேைம் – 636010 

9488270034 – 8667445461 

 

To Follow us on Social Medias 

You tube – G.P.Teach                   

 

Web Site – tamilkalvii.blogspot    
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