
தினோபோம் யகுப்பு    நோதிரி விோத்தோள்-1  (2022-23) 

அடிப்டை இனந்திபவினல்- கருத்தினல் 

 னபம் .3-00 நணி        

           

    குதி-அ 

சரினோ விடைடன னதர்ததடுத்து எழுதுக                 15x1=15               

1.   னக்கிங் துண்டை -------------  னன்டுத்த னயண்டும் 

  அ.இனந்திபங்கட இனக்கும் னோது           ஆ.    இனந்திபங்கள் நிறுத்தப்டும் னோது 

    இ. இனந்திபங்கள் இைம் நோற்றும் னோது     ஈ.  இனந்திப ோகங்கட தோருத்தும் னோது 

2.   ISI  நிறுயம் எந்த ஆண்டு BIS தனர் நோற்ம் தசய்னப்ட்ைது 

                அ.  1947       ஆ.1983              இ. 1987        ஈ.1999 

3.   முழு தயட்டுத் னதோற்த்தில் தயட்டுத்த னகோணம் 

               அ.  1800          ஆ.900          இ.  600        ஈ. 450  

4.    யடபதலில் கடைசினோக தசய்னப்ட்ை தசனட தவிக்க பின்யரும் எந்த  சோவிச்   

னசர்நோம் னன்டுகிது 

          அ.    Ctrl+Shift     ஆ. Ctrl|+C      இ. Ctrl+G     ஈ .Ctrl+Z 

5 .  ஆதோ ப அவிற்கும்  இருக்கும் அவிற்கும் உள் வித்தினோசம் 

          அ அதிகட்ச எல்ட   நோறுோடு     ஆ   ஏற்கடும் அவு   

          இ.  னயறுோடு       ஈ    குடந்தட்ச எல்ட 

6.  குடந்த அவு  நட்டுனந  நோதிரி யடியம் தனோரிக்க னதடயனோ தோருள் 

  அ.  நபம்          ஆ. ததர்னநோ தசட்டிங் பிோஸ்டிக்  

 இ. தநழுகு                           ஈ. யோர்ப்பு 

7  . மீள் தன்டந என்து 

அ.  இனற்பினல் ண்பு      ஆ.  இனந்திபவினல் ண்பு  

  இ.  மின்னினல் ண்பு     ஈ.  னயதினல் ண்பு   

8 . மில்லிங் தயட்டுகருவிகட தனோரிக்க னன்டும் எஃகு 

  அ.  கோர்ன் எஃகு          ஆ.  தயட்டுளி எஃகு  

             

 இ.  துருபிடிக்கோத எஃகு        ஈ.  அதினயக எஃகு 

 

9.    v - யடிய தோடை தகோண்ை பிடிப்ோன் 
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அ. தக் டயஸ்  ஆ.  னேன்ட் டயஸ்      

இ.  டப் டயஸ்      ஈ. பின் டயஸ் 

10  . உருட யடிய கம்பியின் முகப்பில் டநனம் கோண உதவும் டகக்கருவி 

  அ.  தயளினவு கோலிதர் ஆ.  தென்னி கோலிதர்    

11 . 40 முதல் 60 ற்கள் தகோண்ை அபம் 

     அ.     கடிநோக அபம்              ஆ.  இபட்டை தயட்டு அபம்  

      இ.     மிருதுயோ அபம்             ஈ.  மிக மிருதுயோ அபம் 

12 . .நிபந்தப இடணப்புக்கு எடுத்துகோட்டு 

 

          அ தயல்டிங்   ஆ.   நடபஇடணப்பு    இ.சோவி இடணப்பு    ஈ  னோல்ட்   

                     

   

1 3.  னயக யழுக்கல் இல்ோநல் சுமலும் சக்திடன கைத்தும் முட 

அ. நிச்சனந னயக ஓட்ைம்      ஆ. நிச்சனநற் னயக ஓட்ைம் 

    இ. யட்ை ஓட்ைம்                ஈ. ததோைர் ஓட்ைம் 

14 மின்சோபம் என்து  ஒரு யடக 

அ . ஆற்ல்             ஆ.  ஒலி               

          இ. கோற்று                   ஈ.    நீர் 

 15   மின்விடசடன இனந்திப விடசனோக நோற்றுயது---------- 

அ.    மின்கம்     ஆ. மின்சோபம்          

இ. னநோட்ைர்       ஈ.    தெனபட்ைர்      

குதி-ஆ 

ஏனதனும் 10 விோக்களுக்கு ோன்கு யரிகளுக்கு மிகோநல் விடைனளி  விோ எண் 28 

கட்ைோனநோக விடைனளிக்கவும்                                        10x3 =30 

16.  இனந்திப  ணினோர்  என்யர்  னோர் ? 

17.  முதல் உதவிதட்டியில்  உள் நருந்து தோருட்கள்  னோடய ? 

18.  பிதபஞ்சு  யடவுகளின்  னன் னோது ? 

19. யடபகட  பப்பு  நற்றும்  ணியிைம்  னயறுடுத்துக  

20.  ISO வின்  ணிகள் னோடய ? 

21.  நோதிரி யடியம்  தனோரிக்க  னன்டும் தோருட்கள்  னோடய ? 

22.  தயப் ப்டுத்தி  குணநோற்ம்  தசய்யும்  முடகள்  னோடய ? 
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23.  எக்கின்  யடககள் னோடய ? 

24  . பிடிப்ோன் என்ோல் என் ? 

25. அவிகளின் தபங்களின் யடககள் னோடய ? 

26 .நடபயிடை த்தூபம்  என்ோல் என் ? 

27 சுமலும்   சக்திடன கைத்தும்   முடகள்   னோடய ? 

28 .மின்னோட்ைம்   என்ோல்  என் ? 

குதி- இ 

ஏனதனும்  5 விோக்களுக்கு    ஒருக்க   அவில் விடைனளி  

  விோ எண்  35 கட்ைோனநோக  விடைனளிக்கவும்  5x5=25 

29.   வித்து எற்ை கோபணங்கள் னோடய ? 

30.  யடபைத்தில் னன்டுத்தடும் ல்னயறு னகோடுகட யடபந்து அயற்றின் 

னன்ோடுகட விக்கு 

31.  இடணப்பின் அடநப்பு முடகள் ற்றி விக்கு 

32.  தோறியினல் தோருட்களின் ண்புகட கூறி ஏனதனும்  இபண்டிட ற்றி குறிப்பு 

யடபக 

33.  மூடநட்ை கருவியின் ைம் யடபந்து விக்கு 

34.  நடபகளின் யடககள் நற்றும் னன்கட கூறுக 

35.  எளின ல்லிடணத்ததோைர் ைம் யடபந்து விக்குக 

குதி –ஈ 

அடத்துவிோக்களுக்கும் விரியோ விடைனளி               2x10= 20 

36.   நோதிரி  யடியம் தசய்னப்னன்டும் தோருட்கட யடகப்டுத்துக ஏனதனும்  

இபண்டிடண விக்குக 

(அல்து)  

தயர்னினர் கோலிதரின் ைம் யடபந்து விக்குக 

37. தோறியினல் தோருட்களின் இனந்திபவினல் ண்புகட கூறி ஏனதனும் ோன்கிட                             

ற்றி குறிப்பு யடபக 

(அல்து)  

நடபயின் ைம் யடபந்து  அதன் குறியீடு நற்றும் னகோணங்கடயும் வியரி 

G.KANNAN    M.E.,M.B.A., D.I.S., D.P.M., D.I.S.M., VOCATIONAL TEACHER   GHSS    VANAVASI   SALEM DT 636457   
CELL.7904870400      
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