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கிருஷ்ணகிரி மரவட்டம் 

 

மமல்ல கற்கும் 

மரணவர்களுக்கரன சிறப்பு 

ககயேடு (2022 – 2023) 

 

12 ஆம் வகுப்பு ம ரருளிேல்  

 

உருவரக்கம் :  

C.யகரவிந்தசரமி . R V அரசு  ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - ஓசூர்  

G வடியவல். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - ய ரச்சம் ள்ளி  

R.திருநரவுக்கரசு. அரசு யமல்நிகலப் ள்ளி - அத்திப் ரடி  

A.தர்மலிங்கம். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - கரயவரிப் ட்டிணம். 

V. லரரமன். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி -  ஊத்தங்ககர   
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1. ம ரருளிேல்  ரடத்தின் கிகளகள் என் கவ 

அ. மசரத்து மற்றும் நலமும்   ஆ. உற் த்தி மற்றும் நுகர்வு    

இ. யதகவயும் மற்றும் அளிப்பும்  ஈ. நுண்ணிேல் மற்றும் ய ரிேல்  

 

2. “யமக்யரர” (Macro) என்ற வரர்த்கதகே அறிமுகப் டுத்திேவர் ேரர்?  

அ. ஆடம்ஸ்மித்      ஆ. யே.எம். கீன்ஸ்    

  இ. ரரக்னர்  ிரிக்ஸ்       ஈ. கரரல் மரர்க்ஸ்  

3. “நவீன ய ரிேல் ம ரருளிேலின் தந்கத” என அகைக்கப் டு வர் ேரர்?  

அ. ஆடம்ஸ்மித்         ஆ. யே.எம். கீன்ஸ்    

 இ. ரரக்னர்  ிரிக்ஸ்      ஈ. கரரல் மரர்க்ஸ்  

4. ய ரிேல் ம ரருளரதரரத்தின் யவறு ம ேர் ேரது?  

அ. விகல யகரட் ரடு    ஆ. வருவரய் யகரட் ரடு       

 இ. அங்கரடி யகரட் ரடு    ஈ. நுண்ணிேல் யகரட் ரடு  

5. ய ரிேல் ம ரருளரதரரம் என் து  ற்றிே  டிப்பு.  

அ. தனிந ர்கள்  ஆ. நிறுவனங்கள்     இ. நரடு    ஈ. மமரத்தங்கள்  

6. யே. எம். கீன்ஸின்  ங்களிப்க  குறிப் ிடுக.  

அ. நரடுகளின்மசல்வம்    ஆ. ம ரது யகரட் ரடு     

இ. மூலதனம்     ஈ.ம ரது நிதி 

7.ம ரதுவரன விகலேின் மதரடர் உேர்கவ குறிப் ிடும் கருத்து ___________ஆகும்.  

அ. மமரத்த விகலக் குறியீடு   ஆ. வரணி ச் சுைல்          

இ.  ணவீக்கம்              ஈ. யதசிே வருவரய்  

8. ம ரருளரதரரக் மகரள்கககளின் அவசிேத்கதக் குறிப் ிடுக  

அ. அடிப் கடப்  ிரச்சகனககளத் தீர்ப் து     ஆ. தகடககள முறிேடிப் து 

   

இ. வளர்ச்சிகே அகடவது                  ஈ. யமயல கூறப் ட்ட அகனத்தும்  
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9. ஒரு ம ரருளரதரர அகமப் ின் அடிப் கட ம ரருளரதரர நடவடிக்ககககள 

குறிப் ிடுக.  

அ. உற் த்தி மற்றும்  கிர்வும்      ஆ. உற் த்தி மற்றும்  ரிமரற்றம்    

 இ. உற் த்தி மற்றும் நுகர்வு                ஈ.உற் த்தி மற்றும் சந்கதேிடுகக.  

10. ஒரு ம ரருளரதரர அகமப் ில் கரணப் டுவது  

அ. உற் த்தி துகற    ஆ. நுகர்வு துகற          

இ. அரசு துகற               ஈ. யமயல கூறப் ட்ட அகனத்தும்  

11. எந்த ம ரருளரதரர அகமப் ில், உற் த்தி உரிகம தனிேரருக்கு மட்டுயம உள்ளது?  

அ. முதலரளித்துவ அகமப்பு              ஆ. சமத்துவ அகமப்பு       

இ. உலகமே அகமப்பு          ஈ. கலப்புப் ம ரருளரதரர அகமப்பு  

12.  கிர்வில் சமத்துவத்கத ககடப் ிடிக்கிற ம ரருளரதரர அகமப்பு _________ ஆகும். 

அ. முதலரளித்துவ அகமப்பு                        ஆ. உலக மேத்துவ அகமப்பு     

இ.கலப்புப் ம ரருளரதரரம் அகமப்பு   ஈ. சமத்துவ ம ரருளரதரர அகமப்பு  

13. முதலரளித்துவத்தின் தந்கத என அகைக்கப் டுவர் ேரர்?  

அ. ஆடம்ஸ்மித்     ஆ. கரரல் மரர்க்ஸ்      இ. தக்யகரி      ஈ. யே.எம்.கீன்ஸ்  

14. முதலரளித்துவத்கத  ின் ற்றும் நரடு _________ ஆகும்.  

அ. ரஷ்ேர     ஆ. அமமரிக்கர         இ. இந்திேர      ஈ. சீனர 

15. சமத்துவத்தின் தந்கதகே கண்டு ிடி.  

அ. யே.எம்.கீன்ஸ்    ஆ. கரரல் மரர்க்ஸ்       

 இ. ஆடம்ஸ்மித்    ஈ. சரமுயவல்சன் 

16. தனிேரர் மற்றும் அரசு யசர்ந்து ம ரருளரதரர நடவடிக்ககேில் ஈடு டும் 

ம ரருளரதரர அகமப்க  குறிப் ிடும்  தம் ____________ஆகும்.  

அ. முதலரளித்துவ ம ரருளரதரரம்        ஆ. சமத்துவ ம ரருளரதரரம்       

இ. உலகமேத்துவ ம ரருளரதரரம்                   ஈ. கலப்புப்ம ரருளரதரரம்  

17.ஒரு குறிப் ிட்ட கரலத்தில் (Point of time) குவிந்த சரக்குகளின் அளகவ குறிப் ிடும் 

 தம் ________ஆகும்.  

அ. உற் த்தி   ஆ. இருப்பு   இ. மரறிலி   ஈ. ஓட்டம்  
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18. கீழ்வருவனவற்றுள் ஓட்ட மரறிலிகே கண்டு ிடி.  

அ.  ணஅளிப்பு                ஆ. மசரத்துக்கள்      

   

இ. வருவரய்      ஈ. மவளிநரட்டுச் மசலரவணி இருப்பு  

19. இருதுகற மரதிரிேில் உள்ள இருதுகறககள குறிப் ிடுக  

அ. குடும் ங்களும் நிறுவனங்களும்              ஆ. தனிேரர் மற்றும் ம ரதுத்துகற 

இ. உள்நரட்டு மற்றும் மவளிநரட்டுத் துகறகள்  ஈ. நிறுவனங்களும் அரசும்  

20. திறந்து விடப் ட்ட ம ரருளதரரத்தின் வட்ட ஓட்ட மரதிரி என் து _________ஆகும்  

அ. இரு துகறமரதிரி    ஆ. முத்துகறமரதிரி     

இ. நரன்கு துகறமரதிரி    ஈ. யமல்மசரல்லப் ட்ட அகனத்தும் 

 

21. உற் த்திக்கரரணிேின் மசலவின் அடிப் கடேிலரன NNP  

அ. யதசிே வருவரய்    ஆ. உள்நரட்டு வருமரனம்    

இ. தகல வீத வருமரனம்    ஈ. சம் ளம்  

22. முதன்கமதுகற என் து ____________  

அ. மதரைில்   ஆ. விேர ரரம்    இ.விவசரேம்    ஈ.கட்டடம் கட்டுதல்  

23. எத்தகன முகறகளரல் யதசிே வருவரய் கணக்கிடப் டுகிறது?  

அ. இரண்டு   ஆ. மூன்று   இ. ஐந்து   ஈ. நரன்கு  

24. எவற்கறக் கூட்டி வருமரன முகறேில் யதசிே வருவரய் கணக்கிடப் டுகிறது?  

அ. வருவரய்   ஆ. வரி   இ. மசலவு   ஈ. வருமரனம்  

25. கீயைமகரடுக்கப் ட்டுள்ளவற்றில் எது மிகப்ம ரிே எண்ணரக இருக்கும்?  

அ. மசலவிடக்கூடிே வருமரனம்   ஆ. தனிந ர் வருமரனம்      

இ. NNP      ஈ. GNP  

26. ___________ துகறேில் மசலவு முகறேில் யதசிே வருவரய் மதிப் ிடப் டுகிறது.  

அ. கட்டடத்துகற    ஆ. விவசரேத் துகற    

          இ.  ணித்துகற    ஈ. வங்கித் துகற 

27. மூன்றரம் துகற____________எனவும் அகைக்கப் டுகிறது.  

அ.  ணிகள்    ஆ. வருமரனம்        

இ. மதரைில்         ஈ.உற் த்தி  
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28. ஒரு நரட்டின்___________ மசேகல யதசிே வருவரய் குறிப் ிடுகிறது.  

     அ. மதரைில்                         ஆ. விவசரேம்    

    இ. ம ரருளரதரரம்            ஈ. நுகர்வு 

29. _________ஆல் யதசிே வருவரகே வகுத்தரல் தகலவீத வருமரனம் கண்டறிேலரம்.  

அ. உற் த்தி   ஆ. நரட்டின் மக்கள் மதரகக       

இ. மசலவு   ஈ. GNP  

30. GNP = ……..+ மவளிநரட்டிலிருந்து வரும் நிகர கரரணி வருமரனம்.  

அ. NNP                ஆ. NDP    

இ.GDP     ஈ. தனிந ர் வருமரனம்  

31. NNP என் து ___________  

அ. Net National Product          ஆ. National Net Product      

 இ. National Net Provident   ஈ. Net National Provident  

32. மமரத்த மதிப் ிலிருந்து ___________ ஐ கைித்தரல் நிகர மதிப்பு கிகடக்கும்?  

அ. வருமரனம்     ஆ. யதய்மரனம்        

இ. மசலவு     ஈ. முடிவகடந்த ம ரருட்களின்மதிப்பு  

33. இந்திேரவில் நிதி ஆண்டு என் து ___________  

அ. ஏப்ரல் 1 முதல் மரர்ச் 31   ஆ. மரர்ச் 1 முதல் ஏப்ரல் 30    

 இ. மரர்ச் 1 முதல் மரர்ச் 16   ஈ. ேனவரி 1 முதல் டிசம் ர் 31  

34. NNPேிலிருந்து மவளிநரட்டு கரரணிகளின் நிகர வருமரனம் கைிக்கப் ட்டரல் 

கிகடக்கும் நிகர மதிப்பு ___________  

அ. மமரத்தயதசிே உற் த்தி   ஆ. மசலவிடக்கூடிே வருமரனம்     

இ. நிகர உள்நரட்டு உற் த்தி   ஈ. தனிந ர் வருமரனம்  

35. உற் த்திப் புள்ளிேில் NNPேின் மதிப்பு ___________ என அகைக்கப் டுகிறது  

அ. கரரணி மசலவில் NNP   ஆ. சந்கதவிகலேில் NNP    

 இ. கரரணி மசலவில் GNP   ஈ. தகலவீத வருமரனம்  
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36. ஒரு நரட்டின் சரரசரி வருமரனம் என் து ___________  

அ. தனிந ர் வருமரனம்   ஆ. தகலவீத வருமரனம்     

 இ.  ணவீக்கவீதம்    ஈ. மசலவிடக்கூடிே வருமரனம்  

37.  ண வீக்கத்திற்கு சரி டுத்தப் ட்ட யதசிே வருவரேின் மதிப்பு ___________ என 

அகைக்கப் டுகிறது  

அ.  ணவீக்கவீதம்           ஆ. மசலவிடக்கூடிே வருமரனம்          

இ. GNP           ஈ. உண்கமத் யதசிே வருவரய்  

38. கீழ்வருவனவற்றுள் எது ஓட்ட (Flow) கருத்துரு?  

அ. சட்கடகளின் எண்ணிக்கக   ஆ. மமரத்தமசரத்து      

இ. மரத வருமரனம்    ஈ.  ண அளிப்பு 

39. PQLI என் து ___________ ன்குறியீடு ஆகும்.  

அ. ம ரருளரதரர வளர்ச்சி      ஆ. ம ரருளரதரர நலன்           

 இ. ம ரருளரதரர முன்யனற்றம்   ஈ. ம ரருளரதரர யமம் ரடு 

40. மிக அதிக அளவிலரன யதசிே வருவரய் ___________ லிருந்து வருகிறது.  

அ. தனிேரர் துகற     ஆ. உள்துகற         

இ. ம ரதுத்துகற     ஈ. எதுவும் இல்கல 

 

 

41.நடப்புக்கூலி விகிதத்தில் யவகலமசய்ே விரும்புகிற ஒவ்மவரருவரும்   

   ணிேில் இருந்தரல் அது ________ எனப் டும். 

அ. முழுயவகலவரய்ப்பு   ஆ. குகறந்தளவு யவகலவரய்ப்பு         

இ. யவகலவரய்ப் ின்கம   ஈ. யவகலக்கரன வரய்ப்பு  

 

42. அகமப்புசரர் யவகலேின்கமேின் இேல்பு_______  

அ. இேங்கரசமுதரேம்    ஆ.சமதர்மசமுதரேம்              

  

இ. இேங்கும்சமுதரேம்   ஈ. கலப்புப் ம ரருளரதரரம் 

43. மகறமுக யவகலேின்கமேில், உகைப் ரளிேின் இறுதிநிகல உற் த்தி  

அ. பூஜ்ேம்    ஆ.ஒன்று    இ.இரண்டு   ஈ. யநர்மகற 
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44. மதரன்கமப் ம ரருளிேல் யகரட் ரட்டின்  ிரதரன இேல்பு _______  

அ. குகறந்த அளவு யவகலவரய்ப்பு                     

ஆ. ம ரருளரதரரம் எப்ய ரதும் சமநிகலேில் இருக்கும் 

இ. யதகவ அதன் அளிப்க  உருவரக்குகிறது   

ஈ. நிகற குகறப் ய ரட்டி 

45. J.B. யச ஒரு _____________  

அ. புதிே – மதரன்கம ம ரருளிேலரளர்   ஆ.மதரன்கமம ரருளிேலரளர் 

இ. நவீன ம ரருளிேலரளர்    ஈ. புதிே ம ரருளிேலரளர் 

46. கீன்ஸின் கருத்துப் டி, முதலரளித்துவ ம ரருளரதரர அகமப் ில்                             

   எப் டிப் ட்ட யவகலேின்கம கரணப் டுகிறது?  

அ. முழு யவகலவரய்ப்பு           ஆ. தன் விருப்  யவகலேின்கம   

இ. தன் விருப் மற்ற யவகலேின்கம     ஈ. குகறவு யவகலவரய்ப்பு  

47. யவகலவரய்ப்பு  ற்றி தன்கம கட் ரட்டின் கமேக்கருத்து என் து _______  

அ. குகறந்து மசல் விகளவு விதி   ஆ. யதகவவிதி      

இ. அங்கரடி விதி      ஈ. நுகர்வு விதி  

48. கீன்ஸின் கூற்றுப் டி யவகலேின்கம என் து _____  

அ. விகளவு அளிப்பு  ற்றரக்குகற ஆ. விகளவு யதகவ  ற்றரக்குகற  

இ. இரண்டும்  ற்றரக்குகற   ஈ. எகவயும் இல்கல 

49. யசமிப்புக்கும் முதலீட்டுக்கும் இகடயே சமநிகலகேக் மகரண்டு வருவது 

___________ மநகிழ்வு ஆகும்.  

அ. யதகவேின்    ஆ. அளிப் ின்     இ. மூலதனத்தின்     ஈ. வட்டிேின் 

 

50. நவீன ம ரருளரதரர யகரட் ரட்டின் வளர்ச்சிேில் ____________      யகரட் ரடு ஒரு 

திருப்பு முகனேரக அகமந்தது.  

அ. கீன்ஸ்      ஆ. யச (Say)     இ. மதரன்கமேது      ஈ. யவகலவரய்ப்பு  

51. யவகலவரய்ப்பு மற்றும்  வருவரய்  ற்றிே கீன்ஸின் யகரட் ரட்டின் அடிப் கடக் 

கருத்துரு ____________ ஆகும்.  

அ. மதரகுத்யதகவ          ஆ. மதரகு அளிப்பு               

இ. விகளவுத்யதகவ        ஈ. இறுதிநிகல நுகர்வு விருப்பு  
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52. மதரகுத் யதகவேின் கூறு ____________ ஆகும் 

அ. தனிந ர்யதகவ   ஆ. அரசுச் மசலவு      

 இ. ஏற்றுமதி மட்டும்    ஈ. இறக்குமதி மட்டும் 

53. மமரத்த அளிப்பு சமம்____________  

அ. C + I +G      ஆ. C + S + G + ( X – M )    

  இ. C + S + T +( X-M )    ஈ. C + S + T + Rf  

54. தகலேிடரக் மகரள்ககக்குப்  திலரக கீன்ஸின் யகரட் ரடு ________கே 

எடுத்துகரக்கிறது.  

அ. அரசுத்தகலயீடின்கம     ஆ. உச்ச அளவுத் தகலயீடு   

  இ. சிலசூைல்களில் அரசின்தகலயீடு   ஈ. தனிேரர் துகற தகலயீடு  

55. கீன்ஸின் யவகலவரய்ப்பு மற்றும் வருவரய் யகரட் ரட்டில், ___________ 

ம ரருளரதரர மந்த நிகலக்குக் கரரணமரக உள்ளது.  

அ. குகறவரன உற் த்தி        ஆ. அதிகத் யதகவ      

இ. மநகிழ்வற்ற அளிப்பு          

  ஈ. உற் த்தித்திறன் ஒப் ிடும்ய ரது மிகக் குகறந்தளவு மமரத்தத்யதகவ  

56. மதரன்கமக் யகரட் ரடு __________ ஐ ஆதரிக்கிறது.  

அ. சமநிகல வரவு மசலவு   ஆ. சமமற்ற வரவு மசலவு     

இ. உ ரி வரவு மசலவு    ஈ.  ற்றரக்குகற வரவு மசலவு  

57. ___________ சமநிகலகே கீன்ஸிகடே யகரட் ரடு வலியுறுத்திேது.  

அ. மிகக் குறுகிே கரலம்    ஆ. குறுகிே கரலம்   

  இ. மிக நீண்ட கரலம்    ஈ. நீண்ட கரலம் 

58. மதரன்கமக் யகரட் ரட்டின் டி, வட்டி வீதம்____________க்கரன மவகுமதி  

அ. முதலீடு   ஆ. யதகவ   

இ. மூலதனம்             ஈ. யசமிப்பு  

59. கீன்ஸின் யகரட் ரட்டில்,  ணத்திற்கரன யதகவகேயும்  ணத்தின் அளிப்க யும் 

நிர்ணேிப் து ____________ ஆகும்.  

அ. வட்டி வீதம்    ஆ. விகளவுத்யதகவ  

    

இ. மதரகுத்யதகவ   ஈ. மதரகு அளிப்பு 
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60. ஒரு ம ரருளரதரரத்தில் ____________ இேக்கத்கதயச (Say) ேின்விதி வலியுறுத்திேது.  

அ. தூண்டப் ட்ட விகலக் கருவி   ஆ. தரனிேங்கும் விகலக் கருவி   

 

இ. தூண்டப் ட்ட யதகவ     ஈ. தூண்டப் ட்ட முதலீடு 

 

61. சரசரரி நுகர்வு நரட்டம் கணக்கிடப் டுவது  

அ) C/Y      ஆ) C Y     இ) Y/C   ஈ) C+Y  

62. இறுதி நிகலநுகர்வு நரட்டம் கூடினரல்  

அ) நுகர்வுச் சரர்புக்யகரடு மசங்குத்கத யநரக்கிச் மசல்லும்  

ஆ) நுகர்வுச் சரர்பு யமல் யநரக்கி இடம் ம ேரும்  

இ) நுகர்வுச் சரர்பு கீழ்யநரக்கி இடம் ம ேரும்  

ஈ) யசமிப்புச் சரர்க  யமயல தள்ளும்  

63. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சரர்வு C = 10 + 0.8 ஆக இருந்து, மசலவிடக் கூடிே வருவரய் 

 1000 ஆக இருந்தரல், நுகர்வு எவ்வளவு?  

அ)  0.8   ஆ)  800   இ)  810   ஈ)  0.81  

64. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சரர்பு C = 10 + 0.8Y ஆக இருந்து, மசலவிடக்கூடிே வருவரய் 100 

ஆக இருந்தரல், இறுதிநிகல நுகர்வு நரட்டம் எவ்வளவு?  

அ) 0.8   ஆ)  800   இ)  810   ஈ)  0 .81  

65. கீன்ஸின் நுகர்வுச் சரர்பு C = 10 + 0. 8Y ஆக இருந்து, மசலவிடக்கூடிே வருவரய் 

100 ஆக இருந்தரல், சரரசரி நுகர்வு நரட்டம் எவ்வளவு?  

அ)  0.8   ஆ)  800   இ)  810   ஈ) 0.9  

66. யதசிே வருவரய் உேரும் ய ரது  

அ) APC ேின் மதிப்பு குகறந்து மசன்று MPC ேின் மதிப்க  மநருங்கிவிடும்.  

ஆ) APC உேர்ந்து APC ேின் மதிப்க விட்டு விலகிச் மசல்லும்.  

இ) APC மரறரமல் இருக்கும்.  

ஈ) APC முடிவிலிகே (INFINITY) மநருங்கிச் மசல்லும்  

67. ஒரு குறிப் ிட்டவருவரய் அளவில், நுகர்வு அதிகரித்தரல்  

அ) மமரத்த யதகவ உேரும்          

 ஆ) ஏற்றுமதி உேரும்          

  

 இ) வரிேின் மூலம் வரும் வருவரய் குகறயும்       

 ஈ) இறக்குமதி மசலவு குகறயும்  
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68. குகறவரன வட்டி வீதம்  

அ) நுகர்கவக் குகறக்கும்   ஆ) கடனுக்கரன மசலகவ உேர்த்தும் 

இ) யசமிப்க  ஊக்குவிக்கும்  ஈ) கடகனயும் மசலகவயும் அதிகரிக்கும் 

69. இறுதி நிகல நுகர்வு விருப்பு =  

அ) மமரத்த மசலவு / மமரத்த நுகர்வு  ஆ) மமரத்த நுகர்வு / மமரத்த வருவரய்   

இ) நுகர்வு மரற்றம் / வருவரய் மரற்றம்               ஈ) யமற்கரண் ஏதுமில்கல 

 
 
 

70. வருவரய்க்கும் மமரத்தநுகர்வுச் மசலவுக்கும் உள்ளமதரடர்பு   

அ) நுகர்வுச் சரர்பு         ஆ) யசமிப்பு சரர்பு      

 இ) முதலீட்டுச் சரர்பு     ஈ) மமரத்த யதகவச் சரர்பு  

71. MPC ஐயும் MPS ஐயும் கூட்டினரல் கிகடப் து  

அ) 1    ஆ) 2   இ) 0.1   ஈ) 1.1  

72. வருவரய் உேர்ந்தரல், நுகர்வு  

அ) குகறயும்     ஆ) மரறரது       இ) ஏறி இறங்கும்     ஈ) உேரும்  

73. முதலீடு தன்னிச்கசேரனது என அனுமரனிக்கப் ட்டரல், AD ேின் சரய்கவ 

நிர்ணேிப் து.  

அ) இறுதிநிகல முதலீட்டு நரட்டம்       ஆ) மசலவிடக்கூடிே வருவரய்  

இ) இறுதி நிகல நுகர்வு நரட்டம்             ஈ) சரரசரி நுகர்வு நரட்டம்  

74. __________ இடம்ம ேர்ந்த  ின்னர் ________ எவ்வளவு மரறுகிறது என் கத 

ம ருக்கி கூறுகிறது.  

அ) வருவரய், நுகர்வு    ஆ) மவளியீடு, முதலீடு     

இ) முதலீடு, யசமிப்பு    ஈ) மமரத்த யதகவ, மவளியீடு  

75. ம ருக்கிேின் மதிப்பு =  

அ) 1/(1-MPC)   ஆ) 1/MPS   இ) 1/MPC   ஈ) அ மற்றும் ஆ  

76. MPC = 0.5 எனில், ம ருக்கிேின் மதிப்பு  

அ) 2   ஆ) 1/2   இ) 0.2    ஈ) 20  

77. ஒரு திறந்து விடப் ட்ட ம ரருளரதரரத்தில் (Open Economy) இறக்குமதி, 

ம ருக்கிேின் மதிப்க  

அ) குகறக்கிறது     ஆ) உேர்த்துகிறது      இ) மரற்றரது    ஈ) மரற்றும்  

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

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

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/


  

        11 
78. கீன்ஸின் கருத்துப் டி, முதலீடு MEC ஐயும் ________சரர்ந்தது.  

அ) யதகவகேயும்   ஆ) அளிப்க யும்         

இ) வருவரகேயும்   ஈ) வட்டி வீதத்கதயும்  

79. மிககப் ம ருக்கி (Super Multiplier) என்ற கருத்கத முதன்முதலில் 

 ேன் டுத்திேவர்.  

அ) J.R.ஹிக்ஸ்           ஆ) R.G.D.ஆலன்   

இ) கரன்   ஈ) கீன்ஸ்  

80. MEC என்ற கருத்துருகவ அறிமுகப் டுத்திேவர் ேரர்?  

அ) ஆடம் ஸ்மித்     ஆ) J.M.கீன்ஸ்       

இ) ரிகரர்யடர       ஈ) மரல்தஸ் 

81. ஆர் ிஐ -ன் தகலகமேகம் அகமந்துள்ள இடம் 

 அ) டில்லி     ஆ) மசன்கன         

இ) மும்க     ஈ) ம ங்களுரு  

 

82.  ணம் என் து  

அ) உள்ளடக்க மதிப்பு இருந்தரல் ஏற்றுக் மகரள்ளளப் டுவது  

ஆ) நிகலேரன வரங்கும் சக்திகே மகரண்டது  

இ) உள்ளவற்றில் அதிக நீர்கமத்தன்கம மகரண்ட மசரத்து ஆகும்.  

ஈ) வளங்ககள  ங்கிட்டுக்மகரள்ள யதகவப் டுகிறது.  

83. கரகிதப் ண முகறகே யமலரண்கம மசய்வது  

அ) கமே  ணவிேல் அகமப்பு   ஆ) மரநில அரசு      

இ) கமே அரசு     ஈ) வங்கிகள்  

84. M1 மற்றும் M2 ஆகிே இரண்டிற்கும் உள்ளவித்திேரசம்  

அ) அஞ்சலகஅகனத்து கவப்புகள்          

ஆ) அஞ்சலகயசமிப்பு வங்கிேின் யசமிப்பு கவப்புகள்       

இ) வங்கிேின் கரல கவப்புகள்          

 ஈ) கரகிதப் ணம்  

85. இர்விங்ஃ ிஷரின்  ண அளவுக்யகரட் ரடு  ிர லமரன ஆண்டு  

அ) 1908  ஆ) 1910  இ) 1911  ஈ) 1914 
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86. MV என் து  

அ)  ணத் யதகவ    ஆ) சட்டபூர்வ  ண அளிப்பு    

இ) வங்கிப்  ண அளிப்பு    ஈ) மமரத்த  ண அளிப்பு  

87.  ணவீக்கம் என் து  

அ) விகலகள் அதிகரிப்பு   ஆ) விகலகள் குகறதல்            

இ)  ணமதிப்பு அதிகரிப்பு   ஈ) விகலகள் மரறரதிருத்தல்  

 

88. _______________  ணவீக்கம்  ணமதிப் ில் தீவிர மதிப்பு குகறவிகன 

ஏற் டுத்துகிறது.  

அ) தவழும்        ஆ) நடக்கும்            

இ) ஓடும்                   ஈ) உேர் 

89. கூலி மற்றும் மூலப்ம ரருட்கள் மசலவு கூடுவதரல் ம ரருட்களின் ம ரது 

விகலமட்டம் அதிகரிப் து ___________  ணவீக்கம் ஆகும்  

அ) மசலவு உந்து    ஆ) யதகவ இழுப்பு      இ) ஓடும்        ஈ) தரவும்  

90.  ணவீக்கத்தின் ம ரழுது  ேனகட வர்கள் ேரர்?  

அ) கடன் ம ற்யறரர்கள்       ஆ) கடன் வைங்கியேரர்   

இ) கூலி மற்றும் சம் ளம் ம றுயவரர்            ஈ) அரசு  

91. _______________ என் து  ணவீக்க விகிதம் குகறந்து மசல்வது ஆகும்.  

அ) எதிர் ணவீக்கம்    ஆ)  ணவரட்டம்  

      

இ) யதக்கவீக்கம்       ஈ) மந்தம் 

  

92. யதக்கவீக்கத்தில்  ணவீக்க விகிதத்துடன் இகணந்திருப் து  

அ) யதக்கம்      ஆ) யவகலவரய்ப்பு          

இ) உற் த்தி         ஈ) விகல 

93. ம ரருளரதரர நடவடிக்கககளில் ஏற் டும் ஏற்றத்தரழ்வுககள _______________ 

அகைக்கின்யறரம்.  

அ) பூரிப்பு        ஆ)  ின்னிறக்கம்        இ) மீட்சி    ஈ) வணிகச் சுைற்ச்சி  

94. மந்தகரலத்தில் ம ரருளிேல் நடவடிக்கககள் இவ்வரறு இருக்கும்  

அ) உேர்ந்த ட்சமரக      ஆ) மிக யமரசமரக     

இ) மிக குகறந்த ட்சமரக    ஈ) மிக நல்லநிகலேில்  
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95. “ ரிவர்த்தகனகளில் ம ரதுவரக ஏற்றுக்மகரள்ளப் டும் ஒரு 

இகடயீட்டுக்கருவிேரகவும், அளவீடு மற்றும் மதிப் ிகன இருப்பு கவத்தல் 

ஆகிேவற்றிகனமசய்யும் ஒரு ம ரருள்  ணம்” என்ற இலக்ணத்கத வைங்கிேவர்;  

    அ) கிமரௌதர்     ஆ)  ிகு        

    இ) வரக்கர்       ஈ) ிரரன்சிஸ்டி ய க்கரன் 

96.  ற்று அட்கட என் து _____________ உதரரணம் ஆகும்.  

அ) கட்டகளப் ணம்    ஆ) கரகிதப் ணம்       

இ) மநகைி  ணம்     ஈ) கடன்  ணம்  

97. ஃ ிஷரின்  ண அளவுக்யகரட் ரடு  ணத்தின் இந்த ணிேின் அடிப் கடேில் 

அகமக்கப் ட்டது  

 அ) மதிப் ளவு       ஆ) மதிப் ின் நிகலக்கலன்   

   

இ)  ரிவர்த்தகனகருவி  ஈ)வருங்கரலமசலுத்துதல்களுக்கரன அடிப் கட 

 

98. MV = PT என்ற சமன் ரட்டில், V என் து  

அ) வரணி த்தின் அளவு    ஆ)  ணத்தின் சுைற்ச்சி யவகம்    

இ) மரரக்கப்  ணத்தின் அளவு   ஈ) வங்கி மற்றும் கடன்  ணஅளவு  

99. விகலவரசி மமதுவரக உேரும் ம ரழுது அது அகைக்கப் டுவது  

அ) தரவும்  ணவீக்கம்    ஆ) மிதமரன  ணவீக்கம்    

 இ) உேர் ணவீக்கம்     ஈ)  ணவரட்டம்  

100. ______________  ணவீக்கம் ம ரருளரதரரத்திகன எந்த வககேிலும்  ரதிக்கரது.  

அ) நடக்கும்    ஆ) ஓடும்   

இ) தவழும்                       ஈ) தரவும் 

101. ஒரு வங்கி என் து  

அ) நிதி நிறுவனம்   ஆ) கூட்டு  ங்கு நிறுவம்       

 இ) மதரைில்    ஈ) யசகவநிறுவனம்  

102. ஒரு வணிக வங்கி மசய்யும் யசகவ 

அ) கவப்புககள ஏற்றுக்மகரள்வது     ஆ) கடன் வைங்குவது      

இ) அ மற்றும் ஆ.        ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல 
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103. வணிக வங்கிகளின்  ணிகளின் இரும ரும்  ிரிவு  

அ) முதன்கமப்  ணிகள்           ஆ) இரண்டரம் நிகல ணிகள்    

இ) மற்ற  ணிகள்    ஈ) யமற்மசரன்ன அகனத்தும்  

104. வங்கிக்கடன் என் து எகதக் குறிக்கிறது?  

அ) கடன்  ணம்      ஆ) முன் ணம்     

இ) கடன்  ணம் மற்றும் முன் ணம்        ஈ) கடன் ம றுதல்  

105. கடன் உருவரக்கம் என் தன் ம ரருள்  

அ) கடன் மற்றும் முன் ண ம ருக்கம்   ஆ) வருவரய்     

இ) மசலவு      ஈ) யசமிப்பு 

106. வங்கிேல்லர நிதிநிறுவனங்கள் ----------------- கவத்திருப் தில்கல.  

அ) வங்கி உரிமம்          ஆ) அரசு அங்கீகரரம்    

 இ)  ணச்சந்கதஅங்கீகரரம்       ஈ) நிதி அகமச்சக அனுமதி  

107. கமே வங்கி நரட்டின் -------------- அதிகரர அகமப்பு.  

அ)  ணவிேல்               ஆ) நிதிேிேல்    

 இ) கூலி               ஈ) யதசிே வருவரய்  

108. வங்கிகளின் வங்கி என அகைக்கப் டுவது  

அ) ஸ்யடட்  ரங்க் ஆப் இந்திேர  ஆ) ந ரர்டு      

 இ) ICICI      ஈ) இந்திே ரிசர்வ்வங்கி 

109. ககடசி யநரத்தில் உதவும் உற்ற நண் ன் என்ற  ணிேிகனச் மசய்வது  

 அ) கமே வங்கி    ஆ) வணிக வங்கிகள்     

 இ) நிலவளவங்கிகள்   ஈ) கூட்டுறவு வங்கிகள்  

110. வங்கி விகிதம் என் து  

அ) முதல்நிகல  த்திரங்ககள மறு தள்ளு டி மசய்வது      ஆ) வட்டி விகிதம்    

  இ) அந்நிே மசலரவணி                                           ஈ) வளர்ச்சி விகிதம்  

111. மரப்ய ர விகிதம் என் தன் ம ரருள்  

அ) வணிக வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கரன வட்டி விகிதம்  

ஆ) ரிசர்வ் வங்கி வணிக வங்கிகளுக்கு அளிக்கும் கடனுக்கரன வட்டி விகிதம்  

இ) அந்நிே மசலரவணி விகிதம்  

ஈ) நரட்டின் வளர்ச்சி விகிதம்  
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112. மநறிமுகற தூண்டல் என் து  

அ) உத்தம நிகலப்  டுத்தல்   ஆ) உச்ச நிகலப் டுத்தல்    

இ) தூண்டுதல் நடவடிக்கக  ஈ) குகறவு நிகலப் டுத்துதல்  

113. விவசரே மறுநிதி யமம் ரட்டுக்கைகம் துவங்கப் ட்டது  

அ) ேூன் 3, 1963   ஆ) ேூகல 3. 1963      

 இ) ேூன் 1, 1963   ஈ) ேூகல 1, 1963 

114. ந ரர்டு வங்கி எப்ம ரழுது ஆரம் ிக்கப் ட்டது?  

அ) ேூகல 1962            ஆ) ேூகல 1972          

 இ) ேூகல 1982            ஈ) ேூகல 1992  

115. ஏற்றுமதி-இறக்குமதி வங்கி துவங்கப் ட்டது?  

அ) ேூன் 1982  ஆ) ஏப்ரல் 1982     

இ) யம 1982              ஈ) மரர்ச் 1982  

116. மரநில நிதிக்கைகம் எந்த சட்டத்தின் கீழ் துவங்கப் ட்டது?  

அ) இந்திே அரசு      ஆ) தமிைக அரசு     

இ) யூனிேன்  ிரயதசம்   ஈ) உள்துகற அரசு.  

117.  ணவிேல் மகரள்கககே வடிகமப் து  

அ) கூட்டுறவு வங்கிகள்   ஆ) வணிக வங்கிகள்     

 இ) கமே வங்கி    ஈ) மவளிநரட்டு வங்கி  

118. நிகழ்நிகலவங்கிேகம் என் து எவ்வரறு அகைக்கப் டுகிறது?  

அ) இ-வங்கி     ஆ) இகணே வங்கி      

இ) ஆர்.டி.ேி.எஸ்    ஈ) மநப்ட் 

 

119. ஏ.டி.எம்.(ATM) என் தன் விரிவரக்கம் என்ன?  

அ) தரனிேங்கி  ணம் வைங்கும் இேந்திரம்  

ஆ) சரி மசய்து  ணம் வைங்கும் இேந்திரம்  

இ) தரனரக  ணம் வைங்கும் முகற 

ஈ) எந்த யநரமும்  ணம் 
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120. 2016 ல்  ணமதிப்பு நீக்கம் எந்மதந்த மதிப்பு  ணங்களுக்கு ஏற் டுத்தப் ட்டது?  

அ) %500 மற்றும் %1000   ஆ) %1000 மற்றும் %2000    

 இ) %200 மற்றும் %500   ஈ) யமற்மசரன்னகவ அகனத்தும் 

 

121. இரண்டு நரடுகளுக்கிகடேிலரனவரணிகம் என் து ______  

அ. மவளிவரணிகம்                   ஆ. உள்வரணிகம்     

 இ. மண்டலங்களுக்கிகடேரன வரணிகம்    ஈ. உள்நரட்டு வரணிகம்  

122. கீழ்கண்டவற்றுள் வரணிகத்கத தீர்மரனிக்கும் கரரணி எது?  

அ. ஒரு ம ரருளின் யமம் ரட்டு கரல கட்டம்       

 ஆ. உற் த்தி கரரணிகளின் ஒப்பீட்டு விகல       

 இ. அரசரங்கம்   ஈ. யமற்கண்டஅகனத்தும்  

123.  ன்னரட்டு வரணிகம் உள்நரட்டு வரணிகத்திலிருந்து யவறு டக்கரரணம்  

அ. வணிகக்கட்டுப் ரடுகள்           

ஆ. உற் த்திக் கரரணிகள் இடம் ம ேர இேலரகம 

இ. நரடுகளின் மகரள்ககயவறு ரடுகள்         

 ஈ. யமற்மசரன்ன அகனத்தும்  

124. நரடுகள்  ன்னரட்டு வரணிகத்தில் ஈடு ட அடிப் கடகரரணம்  

அ. ஒரு நரடு ஒரு குறிப் ிட்டப் ம ரருகளயும் யவறு நரடு மற்மறரரு 

ம ரருகளயும் உற் த்தி மசய்ேவிரும்புகிறது  

ஆ. உற் த்தி வளங்கள் நரடுகளுக்கிகடயேஏற்றத் தரழ்வுடன்  கிரப் ட்டுள்ளது  

இ.  ன்னரட்டு வரணிகம் லர குவிப்பு வரய்ப்க அதிகப் டுத்துகிறது  

ஈ. நரடுகளில் நிலவும் வட்டி வீதமும் மவவ்யவறு அளவில் உள்ளது  

125. புதிே  ன்னரட்டு வரணி க்யகரட் ரடு எதன் அடிப் கடேில் அகமந்தது?  

அ. முழுகமச் மசலவு     ஆ. ஒப்புகமச் மசலவு  

இ. உற் த்திக் கரரணிக் யகரட் ரடு   ஈ. எதுவுமில்கல 

126.  ணமரற்று வீதம் நிர்ணேமரகும் சந்கத 

அ.  ணசந்கத   ஆ. அந்நிே மசலரவணி      

இ.  ங்கு சந்கத  ஈ. மூலதனசந்கத 

127. கீழ்கண்டஎந்த  ணமரற்று நிர்ணே முகறேில் சந்கத விகலகளரன யதகவயும் 

அளிப்பும்  ணமரற்று வீதத்கத நிர்ணேிக்கிறது.  

அ. மரறர  ணமரற்று வீதம்      ஆ. மரறுகின்ற  ணமரற்று வீதம்     

இ. நிகலத்த  ணமரற்று வீதம்        ஈ. அரசு ஒழுங்கரகமப்பும் முகற 
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128. ஏற்றுமதி நிகரம் என் து  

அ. ஏற்றுமதி X இறக்குமதி   ஆ. ஏற்றுமதி + இறக்குமதி     

 இ. ஏற்றுமதி – இறக்குமதி   ஈ.  ணிகள் ஏற்றுமதி  

129. கீழ்கண்டவர்களில் ேரர்ஒற்கறக்கரரணி வரணி வீதத்கத வடிவகமத்தவர் 

அ. யேக்கப் கவனர்   ஆ.G.S.யடரரன்ஸ்        

இ. எப்.ட ில்யூ டரசிக்   ஈ. யே.எஸ் மில்  

130. வரணி வீதம் _________  ற்றி குறிப் ிடுகின்றது.  

 அ. ம ரருள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி விகிதம்  ஆ. இறக்குமதி வைி விகிதம்  

இ. ஏற்றுமதி விகலஇறக்குமதி விகலவிகிதம்   ஈ. (அ) வும் (இ)யும்  

 
 

131. சரதகமரன வரணிக சூைலில் ஏற்றுமதி இறக்குமதிகேவிட ________ஆக இருக்கும்  

அ. அதிகமரக                            ஆ. குகறவரக       

         இ. கிட்டத்தட்ட சமமரக    ஈ. சமமரக  

132. இறக்குமதி ஏற்றுமதிகேவிட அதிகமரக இருத்தகல கீழ்கண்ட வைிகளில் எது சரி 

மசய்யும்  

அ. சுங்கத் தீர்கவகேக் குகறத்தல்   ஆ. ஏற்றுமதி வரிகே அதிகரித்தல்  

இ. ஏற்றுமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்           ஈ. இறக்குமதிக்கு ஊக்கமளித்தல்  

133. அேல்நரட்டுச் மசலுத்துநிகல உள்ளடக்கிே இனங்கள்  

அ. புலனரகும் ம ரருட்கள் மட்டும்  ஆ. புலனரகரத  ணிகள் மட்டும்     

இ. அ மற்றும் ஆ      ஈ.  ண்ட வரணி ம் மட்டும்  

134. அேல்நரட்டுச் மசலுத்து நிகலகூறுகள் கீழ் கண்டகவகளில் எகவ 

அ. நடப்பு கணக்கு    ஆ. கமே வங்கி இருப்பு       

இ. மூலதனகணக்கு    ஈ. அ,ஆ,இ மூன்றும்  

135. வரணி க் மகரடுப் ல் நிகல அறிக்ககேில்  

அ. ம ரருள்  ரிவர்த்தகன மட்டும்  திவரகிறது  

ஆ. ம ரருள் மற்றும்  ணிகள்  ரிவர்த்தகனகள்  திவரகிறது  

இ. மூலதனம் மற்றும் நிதி  ரிவர்த்தகனகள்  திவரகிறது  

ஈ. யமற்கண்ட அகனத்தும்  திவரகிறது 
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136. சுற்றுலர மற்றும் மவளிநரட்டுப் ேணம் மதரடர்புகடே  ரிவர்த்தகனகள் 

அேல்நரட்டு மசலுத்துநிகலேின் எந்தகணக்கின் கீழ்  திவரகிறது  

  அ. ம ரருள் வரணிகக் கணக்கு     ஆ.  ணிகள் வரணிக கணக்கு

  

இ.  ண ரிவர்த்தகன கணக்கு      ஈ. மூலதனகணக்கு  

137. சுைற்சி அேல்நரட்டுச் மசலுத்துநிகல சமமற்ற நிகலக்கரன கரரணம்  

அ. வரணிக சுைற்சிேின் மரறு ட்டகரல கட்டம்  

ஆ.வருவரய் மற்றும் விகலயதகவமநகிழ்ச்சி நரடுகளுக்கிகடயே யவறு டுதல்  

இ. நீண்டகரல ம ரருளரதரர மரற்றங்கள்  

ஈ. அ மற்றும் ஆ  

138. கீழ்கண்டகவகளில் எகவ மவளிநரட்டு யநரடி மூலதனத்திற்கரன உதரரணமரக 

கூற முடிேரது?  

அ. மவளிநரட்டில் தன்னூர்தி ஆகல அகமத்தல்  

ஆ. மவளிநரட்டில்  மசேல் ட்டுக்மகரண்டிருக்கிற இரும்பு உருக்கு ஆகலகே 

வரங்குவது 

இ. மவளிநரட்டு துணி நிறுவனம் மவளிேிட்ட ங்கு அல்லது கடன் 

 த்திரத்கதவரங்குவது  

ஈ. முழு தனி உரிகமயுடன் ஒரு புதிே நிறுவத்கத மவளிநரட்டில் மதரடங்குவது  

139. இந்திேரவில் மவளிநரட்டு யநரடி மூலதனம் அனுமதிக்கப் டரத துகற?  

அ. வங்கி     ஆ. அணு ஆற்றல்       

 இ. மருந்து உற் த்தி    ஈ. கரப்பீடு  

 

140. யகரட் ரட்டு அடிப் கடேில் மவளிநரட்டு யநரடி மூலதனத்தின் நன்கமகளரவன 

அ. ம ரருளதரர வளர்ச்சி                           ஆ.  ன்னரட்டு வரணி  வளர்ச்சி 

  

            இ. யவகலவரய்ப்பு மற்றும் திறன் அதிகரித்தல்    ஈ. யமற்கண்ட அகனத்தும் 

141.  ன்னரட்டு  ண நிதிேம் கீழ்க்கண்ட இந்த மரநரட்டில் உருவரக்கப் ட்டது  

அ)  ரன்டுங் மரநரடு       ஆ) சிங்கப்பூர் மரநரடு     

 இ)  ிரிட்டன் வூட்ஸ் மரநரடு          ஈ) யதரஹர மரநரடு  

 
 

142.  ன்னரட்டு  ண நிதிேத்தின் தகலகம அலுவலகம் அகமந்துள்ள இடம் 

அ) வரஷிடங்டன்டி.சி     ஆ) நியூ ேரர்க்     இ) விேன்னர    ஈ) மேனிவர  
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143. ஐ ிஆர்டி இவ்வரறரகவும் அகைக்கப் டுகிறது.  

அ)  ன்னரட்டு  ணநிதிேம்   ஆ) உலக வங்கி      

 இ) ஆசிேரன்     ஈ)  ன்னரட்டு நிதி கைகம் 

144. சிறப்பு எடுப்பு உரிகமேின் மற்மறரரு ம ேர் 

 அ) தரள் தங்கம்      ஆ)  ங்களவுகள்   

  

இ) தன்விருப்  ஏற்றுமதி தகடகள்        ஈ) இகவ ஏதுமில்கல 

145. நீண்ட கரலக் கடன் வைங்கும் நிதி நிறுவனம் 

அ) உலக வங்கி     ஆ)  ன்னரட்டுப் ண நிதிேம்   

இ) உலக வர்த்தக அகமப்பு   ஈ)  ிரிக்ஸ்  

146. கீழ்கண்ட நரடுகள் எது சரர்க் அகமப் ின் உறுப் ினர் இல்கல?  

 அ) இலங்கக    ஆ) ேப் ரன்     

 இ) வங்கரளயதசம்              ஈ)ஆப்கரனிஸ்தரன் 

147.  ன்னரட்டு யமம் ரட்டு அகமப்பு கீழ்க்கண்ட இதன் துகண அகமப் ரகும் 

அ)  ன்னரட்டுப் ண நிதிேம்  ஆ) உலக வங்கி     

 இ) சரர்க்     ஈ) ஆசிேரன் 

148. கரப்புரிகம, திப்புரிகம,வரணிக ரகசிேம் ய ரன்றகவ ________ உடன் 

மதரடர்புகடேகவ 

 அ) வணிகம்சரர் மசரத்துரிகம ஆ)வணிகம்சரர்ந்தமுதலீட்டு வைிமுகறகள்  

  இ) கரட்ஸ்                                               ஈ) NAMA 

149. உலக வர்த்தக அகமப் ின் முதலரவது அகமச்சர்கள் அளவிலரன மரநரடு 

நகடம ற்ற இடம் 

அ) சிங்கப்பூர்  ஆ) மேனிவர   

இ) சிேரட்டில்              ஈ) யடரஹர  

 

150. ஆசிேரன் கூட்டங்கள் ______ ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முகற நகடம றும்.  

அ) 2   ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 5  
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151. கீழ்கண்டகவகளில் எது SAARC உறுப் ினர் நரடு அல்ல?  

அ)  ரகிஸ்தரன் ஆ) ஸ்ரீலங்கர இ) பூடரன்     ஈ) சீனர  

152. மரர்க்உச்சி மரநரடு ______________ ஆண்டுகளுக்மகரருமுகற நகடம றுகிறது.  

அ) 2   ஆ) 3   இ) 4   ஈ) 5  

153. ஆசிேரன் அகமப் ின் தகலகம அலுவலகம் அகமந்துள்ள இடம் 

அ) ேகரர்த்தர  ஆ) புது மடல்லி        

 இ) மகரழும்பு   ஈ) யடரக்கியேர 

154.  ிரிக்(BRIC) என்ற சுருக்கச் மசரல் யகரர்க்கப் ட்ட ஆண்டு  

 அ) 2001  ஆ) 2005  இ) 2008  ஈ) 2010  

155. ஆசிேரன் அகமப்பு நிறுவப் ட்ட ஆண்டு  

 அ) 1965  ஆ) 1967  இ) 1972  ஈ) 1997  

156.  த்தரவது  ிரிக்ஸ் அகமப் ின் உச்சி மரநரடு ேுகல 2018ல் நகடம ற்ற இடம் 

 அ) பீேிங்  ஆ) மரஸ்யகர  இ) யேரகனஸ்  ர்க்   ஈ)  ிரசிலிேர  

157. புதிே யமம் ரட்டு வங்கி இந்த அகமப்புடன் மதரடர்புகடேது.  

அ)  ிரிக்ஸ்        ஆ) ட ிள்யூ.டி.ஓ      இ) சரர்க்        ஈ) ஆசிேரன் 

158. ஆசிேரன் விவரதத்தில்  ங்மகடுக்கும் ஆறு நரடுகளில் யசரரதநரடு  

  அ) சீனர   ஆ) ேப் ரன்  இ) இந்திேர   ஈ) வடமகரரிேர 

159. சரர்க்யவளரண்தகவல் கமேம்துவங்கிே ஆண்டு  

அ) 1985      ஆ) 1988        இ) 1992       ஈ) 1998 

160. ம னிலக்ஸ் (BENELUX) என் து இதன் வடிவமரகும்.  

அ) தகடேற்ற வர்த்தகப்  குதி   ஆ) ம ரருளரதரர ஒன்றிேம் 

  

இ) ம ரது சந்கத    ஈ) சுங்கவரி ஒன்றிேம் 

 

 

161. நவீன அரசு எனப் டுவது 

அ) தகலேிடர அரசு         ஆ) யமல்மட்டத்தில் உள்ளவர்களின் அரசு  

 இ) நலம் ய ணும் அரசு     ஈ) கரவல்அரசு 
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162. கீழ்வருவனவற்றுள் தனிேரர் நிதிேின்  ண்புகளில் இல்லரதது 

அ) வருமரனம் – மசலவு சமம்         ஆ) இரகசிேம்  

இ) வருமரனத்தின் ஒரு  குதிகேச் யசமித்தல்       ஈ) விளம் ரப் டுத்துதல் 

163. வரி கீழ்க்கரணும் குணங்ககளக் மகரண்டது 

அ) கட்டரேத் தன்கம   ஆ)  ிரதி லன் கருதரகம   

 இ) வரி மறுப்பு ஒரு குற்றம்  ஈ) யமல்கூறப் ட்ட அகனத்தும் 

164. ஆடம் ஸ்மித்தரல் கூறப் டரத புனித வரிவிதிப்பு விதி எது? 

அ) சமத்துவம் விதி    ஆ) நிச்சேத்தன்கம விதி    

 இ) வசதி விதி      ஈ) எளிகமவிதி 

 

 

 

165. கீயை உள்ள வரக்கிேங்ககளக் கருத்தில் மகரண்டு, சரிேரன ஒன்கற அகடேரளம் 

கரண்க. 

i. மரநில  ட்டிேலியலர, இகணப்பு  ட்டிேலியலர குறிப் ிடப் டரத வரிகே 

விதிப் தற்கு கமே அரசுக்கு தனி உரிகமேில்கல 

ii. அரசிேலகமப்பு சில வரிககள கமே அரசு  ட்டிேலில்இருந்து மரநிலஅரசு 

 ட்டிேலுக்கு மரற்ற வசதி மசய்கிறது 

அ) i மட்டும்  ஆ) i i மட்டும்  

இ) இரண்டும்              ஈ) ஏதுமில்கல 

166. GST இதற்கு சமம்? 

அ) விற் கன வரி   ஆ) மதரைிற்குழும வரி     

இ) வருமரன வரி   ஈ) உள்ளரட்சி வரி 

167. இந்த நன்கமகே யநர்முக வரி மகரண்டிருக்கவில்கல 

அ) சமத்துவம்                 ஆ) வசதி      

இ) நிச்சேத்தன்கம       ஈ) நரட்டுப்  ற்று 

168. கீழ்வருவனற்றுள் எது யநர்முக வரி? 

அ) கலரல்வரி    ஆ) வருமரனவரி     

 இ) சுங்கவரி     ஈ) யசகவவரி 

 

169. கீயை உள்ளவற்றில் எந்தவரி கமே அரசின்  ட்டிேலில் இல்கல? 

அ) தனிந ர் வருமரன வரி  ஆ) நிறுவன வரி      

இ) விவசரே வருமரன வரி  ஈ) கலரல் வரி 
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170. அரசின் வருவரய் வரவு ( Revenue Receipts) கணக்கில் யசரரதது  

அ) வட்டி          

 ஆ) இலர ம் மற்றும் இலர  ஈவு        

இ) கடன்ககளத் திரும் ப் ம றுதல்      

  

ஈ) மசரத்திலிருந்து கிகடக்கிற வரரம் 

171. வருவரய் மசலவு (Revenue Expenditure) வருவரய் வருவரகேவிட(Revenue 

receipts) அதிகமரக இருந்தரல், அது  

அ) வருவரய்  ற்றரக்குகற   ஆ) நிதிப்  ற்றரக்குகற   

 இ) வரவு மசலவு  ற்றரக்குகற  ஈ) அடிப் கடப்  ற்றரக்குகற 

172. மமரத்தச் மசலவு, கடன் அல்லரத மமரத்த வருவரகே விடஅதிகமரக இருந்தரல், 

அது 

அ) நிதிப்  ற்றரக்குகற  ஆ) வரவு மசலவு திட்ட  ற்றரக்குகற   

இ) முதன்கம  ற்றரக்குகற ஈ) வருவரய்  ற்றரக்குகற 

173.  ற்றரக்குகற நிதிேரக்கத்தின் அடிப் கட யநரக்கமரவது  

அ) ம ரருளரதரர முன்யனற்றம்   ஆ) ம ரருளரதரர நிகலத்தன்கம  

 இ) ம ரருளரதரர சமத்துவம்   ஈ) யவகலவரய்ப்பு உருவரக்குதல் 

 

174.  ற்றரக்குகற வரவு மசலவுத் திட்டம் என் ன் ம ரருளரவது  

அ) அரசின் மசலகவவிட அரசின் வருவரய் அதிகம்       

ஆ) அரசின் நடப்புக் கணக்குச் மசலவு நடப்புக் கணக்கு வருவரகேவிட அதிக  

இ) அரசின் மமரத்தச் மசலவு மமரத்த வருவரகேவிட அதிகம்     

          ஈ) யமயலகூறிேவற்றில்எதுவும் இல்கல  

175. ம ரதுக்கடகனத் திரும் ிச் மசலுத்தும் முகற 

அ) கடகன மரற்றுதல்   ஆ) மூழ்கும் நிதி      

இ)  குதிேரகச் மசலுத்துதல்  ஈ) இகவஅகனத்தும்  

176. ம ரதுக்கடகன மரற்றுதல் என் து  

அ)  கைே கடன்  த்திரங்களுக்குப்  திலரக புதிே கடன்  த்திரங்ககள 

மரற்றுதல்   

ஆ) அதிக வட்டி வீதம் மகரண்ட கடன்  த்திரங்களுக்குப்  திலரக குகறவரன 

வட்டி வீதம் மகரண்ட கடன்  த்திரங்ககளக் மகரடுத்தல்                

இ) குறுகிேகரல  த்திரங்களுக்குப்  திலரக நீண்டகரல  த்திரங்ககளத் தருதல்  

ஈ) யமற்கூறிே அகனத்தும்  
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177.  ட்மேட் என்ற  தம் ஃப்மரன்ஞ்ச் வரர்த்கதேரகிே (Bougette) விலிருந்து 

ம றப் ட்டது. அதன் ம ரருள்  

அ) சிறிே க       ஆ) ம ரிே ம ட்டி     

 இ) கரகிதங்கள் அடங்கிே க               ஈ) யமற்கூறிே எதுவுமில்கல  

178. கீயை மகரடுக்கப் ட்டுள்ளவற்றில் எது இந்திேரவில் ம ரிே  ற்றரக்குகறேரக 

இருக்கும்?  

அ) வருவரய் ற்றரக்குகற  ஆ) வரவு மசலவுத் திட்டப்  ற்றரக்குகற   

இ) நிதிப்  ற்றரக்குகற  ஈ) முதன்கமப்  ற்றரக்குகற 

179. நிதிக்குழு நிர்ணேம் மசய்வது எது?  

அ) இந்திே அரசின் நிதிேிகன ஆ) நிதி வளங்ககள மரநில அரசுக்கு மரற்றுதல் 

இ)  ல்யவறு துகறகளுக்கு நிதிகே மரற்றுதல்ஈ)யமற்கூறப் ட்ட எதுவுமில்கல  

 
 

180. கீயை மகரடுக்கப் ட்டுள்ளவற்றுள் எது சரிேரன மசரற்மறரடர் எனக் கண்டு ிடி  

(i) ேனரதி திேரல் நிதிக்குழு  ணிேமர்த்தப் டுகிறது  

(ii) ஒரு நிதிக்குழுவின் கரலம் 5 ஆண்டுகள்  

அ) I மட்டும்    ஆ) ii மட்டும்       

இ) இரண்டும்    ஈ) இரண்டும் இல்கல 

181. ”என்கவரரன்மமன்ட்” (Environment) என்ற வரர்த்கத ----------------- என்ற 

ம ரருள் மகரள்ளும் எந்த  ிரஞ்ச் வரர்த்கதேிலிருந்து யதரன்றிேது?  

அ) என்கவரரன்   ஆ) என்கவரரன்ஸ்     

இ) என்கவயரரனிேர    ஈ) என்கவர்  

182. “உேிர்சரர்” (biotic) என்றவரர்த்கதேின் ம ரருள் என்ன?  

அ) உேிர் வரழ்வன   ஆ) உேிரற்றகவ       

 இ)  ருப்ம ரருள்   ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல 

 
 

183. சூைலிேல் என் து எந்தஒன்றின் சிறிே  குதி?  

அ) அேயனரஸ் ிேர்    ஆ) லித்யதரஸ் ிேர்      

இ) க மேரஸ் ிேர்    ஈ) மமஸ்ய ரஸ் ிேர்  
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184. “ ம ரருள்சரர் சமநிகல அணுகுமுகறகே” நிறுவிேவர் ேரர்?  

அ) தரமஸ் மற்றும்  ிக்கரர்டி     

ஆ) ஆலன் நீஸ் மற்றும் ஆர்.வி. அய்ேர்ஸ்  

            இ) யேரன் ரர ின்சன் மற்றும் மே.எம். கீன்ஸ்        

            ஈ) யேரசப் ஸ்டிக்லிஸ் மற்றும் எட்வர்ட்யசம் ரர்லின்  

185. சுற்றுச்சூைல் ம ரருட்கள் என் கவ -------------- ?  

அ) சந்கதப் ம ரருட்கள்    ஆ) சந்கதேிடர ம ரருட்கள்    

இ) இரண்டும்     ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல.  

186. தூே ம ரதுப்ம ரட்களில், நுகர்ச்சி என் து ------------------ .  

அ) ய ரட்டி உகடேது    ஆ) ய ரட்டிேற்றது     

 இ) இரண்டும்     ஈ) யமற் மசரன்ன எதுவுமல்ல 

187. சுற்றுச்சூைல் ம ரருளிேலின் அடிப் கட கருத்துக்களில் ஒன்றும், சந்கத 

யதரல்விக்கு கரரணமரனதும் -------------- ஆகும்.  

அ) யநர்மகற புற விகளவுகள்   ஆ) எதிர்மகற புற விகளவுகள்   

 இ) இரண்டும்     ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல 

 
 

188. மவளிக் கரற்று மரசுவுக்கு ------------- கரரணமரகும்.  

அ) சூடரக்குவதும் சகமப் தும்    ஆ)  ரரம் ரிே அடுப்புகள்     

இ) யமரட்டரர் வரகனங்கள்    ஈ) யமற்கண்ட அகனத்தும் 

189. கரர் ன் யமனரக்கசட் அதிகமரவதில்  ங்களிப்க ச் மசய்வது  

அ) யமரட்டரர் வரகனங்கள்       ஆ) மதரைில் மசேற் ரடுகள்   

 இ) நிகலேரக எரிம ரருள் எரிக்கும் கருவிகள்   ஈ)யமற்மசரன்ன எதுவுமில்கல 

 
 
 

190.  ின்வரும் எது உலக மவப் ேமேமரதலுக்கு கரரணம்?  

அ) பூமிேின் ஈர்ப்பு விகச     ஆ) ஆக்ஸிேன்       

இ) கமேயநரக்கு விகச     ஈ) மவப் நிகல அதிகமரதல்.  

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

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

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/


  

        25 
191.  ின்வரும் எந்த ஒன்று புற ஊதரக் கதிர்களிலிருந்து மனிதர்ககள  ரதுகரக்கிறது?  

அ) UV - A     ஆ) UV - C        

இ) ஓயசரன்  டலம்    ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமில்கல 

192. உலக மவப் ேமேமரதல் ------------ என்றும் குறிப் ிடப் டுகிறது.  

அ) சூைலிேல் மரறு ரடு   ஆ)  ருவநிகல மரறு ரடு    

 இ) வளிமண்டல மரறு ரடு   ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமில்கல 

193.  ின்வரும் எந்த ஒன்று உலக மவப் ேமேமரதலின் எதிர் ரர்க்கப் டும் விகளவு?  

அ) கடல் மட்டம் உேர்தல்   ஆ) மகைப் ம ரைிவு மரறுதல்     

இ)  ரகலவனம் அதிகரித்தல்   ஈ) யமற்மசரன்ன அகனத்தும்.  

194. சத்துக்ககள அதிகப் டுத்தும் மசேல் எப் டி அகைக்கப் டுகிறது?  

அ) யூட்யரர ியகசன்   ஆ) சத்துக்ககள கட்டுப் டுத்துதல்    

 இ) மசறிவூட்டல்   ஈ) சிஸ்யடரஸ்மிேரசிஸ்  

195. மண்மரசுவிற்கு முதல்நிகல கரரணம் ------------.  

அ) பூச்சிகேகட்டுப் டுத்தும் நடவடிக்கககள்             ஆ) நிலயமம் ரடு 

இ) விவசரே நிலங்கள் வைிேரக  ரய்ந்யதரடும் மகைநீர்     ஈ) இரசரேனஉரங்கள்  

196. வன அைிவிற்கரன முதன்கம கரரணம் ேரது?  

அ) மரம் மவட்டும் மதரைில்  ஆ) இேற்கக வன அைிவு     

 இ) நிலத்கத சமப் டுத்துதல்  ஈ) தட்  மவட் நிகல சமப் டுத்துதுல்  

197. மின்னணு கைிவுகளுகள் ------------ என்ற ம ரதுவரக குறிப் ிட் டுகின்றன.  

அ) திடக்கைிவுகள்    ஆ) குப்க க்கைிவுகள்    

  

 இ) இ-கைிவுகள்    ஈ) மருத்துவமகனக்கைிவுகள்  

 
 
 

198. அமிலமகைக்--------------- விகளவுகளில் ஒன்று.  

அ) கரற்று மரசு      ஆ) நீர் மரசு      

இ) நிலமரசு    ஈ) ஒலி மரசு 
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199. நீடித்த வளர்ச்சி (அல்லது) வளங்குன்றர வளர்ச்சிக் குறிக்யகரள்ககள அகடே 

விதிக்கப் ட்டிருக்கும் கரலம் --------- .  

அ) 2020   ஆ) 2025    

இ) 2030   ஈ) 2050  

 

200. கரர நிலம் அதிகமரக கரணப் டும் சமமவளி எது?  

அ) சிந்து-கங்கக   ஆ) வட இந்திே     

  

இ) கங்கக    ஈ) யமற்கூறிே அகனத்தும் 

201. “வளர்ச்சியுடன் கூடிே மறு கிர்வு“ கீழ்கண்ட எந்த அனுகுமுகறேின் புகழ்ம ற்ற 

முைக்கம் இது.  

அ)  ைகமேரன அணுகுமுகற  ஆ) புதிே ம ரது நல அணுகுமுகற

  

இ) மதரைில் அணுகுமுகற  ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்கல 

202.  ின்வருவனவற்றுள் ம ரருளரதரர வளர்ச்சிேின் தன்கம இல்லரதகவ எது?  

அ) வளர்ந்த நரடுககள  ற்றிேது    ஆ)  டிப் டிேரன மரற்றம்  

 இ) எண்களின் அடிப் கடேில் அகமந்தது  ஈ) விரிவரன கருத்து  

203. கீழ்கண்டவற்றுள் எகவ  ின்தங்கிே நரடுகளின்  ண்புகளில் ஒன்றரகும்  

  அ) வறுகமேின் நச்சு சுைற்சி   ஆ)ம ரும்நுகர்கவ அதிகப் டுத்துதல்  

 இ) மதரைில் சரகலகள் வளர்ச்சி    ஈ) அதிக அளவில் நகர்மேமரதல்  

204. கீழ்கண்டவற்றுள் எந்த ம ரருளரதரரம் சரரரத கரரணி, ம ரருளரதரர 

முன்யனற்றத்கத நிர்ணேிக்கிறது  

அ) இேற்கக வளங்கள்   ஆ) மனித வளங்கள்.      

இ) மூலதன உருவரக்கம்  ஈ)  ன்னரட்டு வரணி ம்  

 
 

205. ம ரருளரதரர வளர்ச்சி ________ ஐ அளவிடுகிறது  

  அ) உற் த்தித் திறன் வளர்ச்சி   ஆ) ம ேரளவு வருமரன அதிகரிப்பு 

        

இ) உற் த்தி அதிகரிப்பு                         ஈ) இகவ எதுவுமில்கல 
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206. அளிப்பு  க்கத்திலிருந்து இேங்கும் வறுகமேின் நச்சு சுைற்சிேின் டி 

ஏகைநரடுகள் ஏகைேரகயவ இருக்கின்றன ஏமனன்றரல்  

அ) யசமிப்பு குகறவரகயவ உள்ளது   ஆ) முதலீடு குகறவரகயவ உள்ளது  

இ) திறன் மிக்க அரசு இல்கல   ஈ) அ மற்றும் ஆ 

207. கீழ்கண்ட எந்த திட்டத்தில், யவளரண்கம மற்றும் கிரரமப் ம ரருளரதரரத்கத 

கமேமரகக் மகரண்டது?  

அ) மக்கள் திட்டம்    ஆ)  ரம்ய  திட்டம்      

இ) கரந்திேத் திட்டம்              ஈ) விஸ்யவசுவரய்ேர திட்டம்  

208. கீழ்கண்ட திட்டங்ககள அகவ முன்மமரைிேப் ட்ட ஆண்டின் அடிப் கடேில் 

கரலகிரம வரிகசப் டி மதரகுத்து விகடகேத் யதர்ந்மதடுக்கவும்  

i) மக்கள் திட்டம்     Ii)  ரம்ய திட்டம்      

 Iii) ேவஹர்லரல் யநரு திட்டம்   iv) விஸ்யவசுவரய்ேரதிட்டம்  

அ) i) ii) iii) iv)    ஆ) iv) iii) ii) i)   

 இ) i) ii) iv) iii)  ஈ) ii) i) iv) iii)  

209. எம். என் ரரய் வைங்கிேத் திட்டம் கீழ்கண்டகவகளில் எது?  

அ) கரங்கிரஸ் திட்டம்   ஆ) மக்கள் திட்டம்     

 இ)  ரம்ய  திட்டம்    ஈ) இகவ எதுவுமில்கல 

210. சுட்டிக்கரட்டும் திட்டமிடகல மசேல் டுத்திே நரடு  

அ)  ிரரன்சு   ஆ) மேர்மனி    

 இ) இத்தரலி              ஈ) ரஷ்ேர 

211. குறுகிே கரலத் திட்டத்தின் இன்மனரரு ம ேர்  

அ) கட்டுப் டுத்தும் திட்டம்       ஆ) கட்டு ரட்கட நீக்கும் திட்டம்    

இ) சுைல் திட்டம்     ஈ) சுைற்சிேற்ற திட்டம் 

212. நீண்டகரலத் திட்டத்தின் மற்மறரரு ம ேர்  

அ) யமம் ரட்டுத் திட்டம்       ஆ) யமம் ரடு இல்லரத திட்டம்      

 இ) முன்யனரக்குத் திட்டம்        ஈ) முன்யனரக்கமற்ற திட்டம்  

213. நீண்டகரலத் திட்டமிடலின் அடிப் கடக் கருத்து நரட்டின் _______ மரற்றமரகும்  

அ) நிதி                ஆ) யவளரண்கம   

இ) மதரைில்   ஈ) கட்டகமப்பு  
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214. சர்யவரதரேத் திட்டத்கத முன்மமரைிந்தவர் ேரர்?  

அ) மஹரத்மரகரந்தி         ஆ) மேேப் ிரகரஷ் நரரரேணன்          

  இ) எஸ்.என்.அகர்வரல்   ஈ) எம்.என்.ரரய்  

215. இந்திேரவில் திட்டக்குழு அகமக்கப் ட்டஆண்டு------------  

அ) 1950  ஆ) 1951  இ) 1947  ஈ)1948 

 

216. “அடிகமத்  தனத்திற்கரன  ரகத“ என்ற புத்தகத்கத எழுதிேவர் ேரர்?  

அ)  ிரமடரிக்யஹேக்    ஆ) மே.ஆர் ஹிக்ஸ்    

 இ) யடவிட்ரிக்கரர்யடர   ஈ) டி.ஆர். மரல்தஸ்  

217. முன்யனரக்குத் திட்டத்தின் மற்மறரருப்ம ேர்_________.  

அ) குறுகிே கரல திட்டமிடல்   ஆ) நடுத்தரக்கரலத் திட்டமிடல்    

இ) நீண்டகரலத் திட்டமிடல்   ஈ) இகவஎதுவுமில்கல 

218. நிதி ஆயேரக் கீழ்கண்ட எதன் மூலமரக அகமக்கப் ட்டது?  

அ) குடிேரசு தகலவரின் அவசர ஆகண  ஆ) குடிேரசு தகலவரின் சுற்றறிக்கக 

        இ) அகமச்சரகவத் தீர்மரனம்               ஈ) இகவஎதுவுமில்கல 

 

219. நிதி ஆயேரக்கின் (NITI Aayog) சரிேரன ஆங்கில விரிவரக்கம்  

அ) National Institute for Transport in India         

ஆ) National Institute for Trade in India         

இ) National Institute for Tomorrow’s India        

  ஈ) National Institution for Transforming India  

220. சட்டப்பூர்வமரக நிதி ஆயேரக்கின் தகலவரரக கீழ்க்கண்ட எந்தப்  தவிேில் 

உள்ள ஒருவர் மசேல் டுவரர்?  

அ)  ிரதமர்                      ஆ) குடிேரசுத் தகலவர்   

 இ) உதவி குடிேரசுத் தகலவர்          ஈ) நிதி அகமச்சர் 

221. ‘ஸ்டரட்டிஸ்டிக்ஸ்’ (Statistics) என்ற வரர்த்கத---------------- ஆகும்.  

அ) ஒருகம     ஆ)  ன்கம      

இ) ஒருகம மற்றும்  ன்கம               ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல  
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222. புள்ளிேிேல் எண்விவரங்ககள  ற்றி  டிக்கும்  ேன் ரட்டுக்கணிதத்தின் ஒரு 

சிறப்புப் குதி என்று கூறிேவர் ேரர்?  

அ) யஹரரஸ் மசக்ரிஸ்ட்        ஆ) ஆர். ஏ. ஃ ிஷர்        

 

இ) ேர-லன்-சூ     ஈ) ய ரடிங்ட்டன்  

 

223. இரண்டரம் நிகல விவரங்களுக்கரன ஆதரரம் ------------------ .  

அ) மவளிேிடப் ட்ட விவரங்கள்         ஆ) மவளிேிடப் டரத விவரங்கள்  

 

இ) யமற்மசரன்ன இரண்டில் ஒன்று   ஈ) அ மற்றும் ஆ  

 

 

224. யகள்வித்தரள் மூலம் புள்ளிவிவரம் திரட்டப் ட்டரல் அது -----------.  

அ) முதல்நிகல விவரம்       ஆ) இரண்டரம் நிகலவிவரம்   

இ) மவளிேிடப் ம ற்ற விவரம்      ஈ) மதரகுக்கப் ட்ட விவரம் 

225. யநர்யகரட்டு உறவிகன மகரண்டிருக்கும் இரு மரறிகளின் உறவிகன அளவிகன 

அளக்கும் முகறக்கு ----------- ம ேர்.  

அ) சரிவு `    ஆ) அச்சுமவட்டு      

 

 இ) உடன்மதரடர்புக்மகழு   ஈ) ஒட்டுறவுச் சமன் ரடு  

 

 

226. X மற்றும் Y மரறிகள் இரண்டும் ஒயர திகசேில் மரறினரல், உடன்மதரடர்புக்மகழு 

எவ்வரறு இருக்கும்?  

அ) யநர்மகறேரக    ஆ) எதிர்மகறேரக     இ) 0            ஈ) 1  

 

227. ஒரு சிதறல் விளக்கப் டத்தில் ஒரு மரறி அதிகரித்துச் மசல்லும் ம ரழுது 

மற்மறரரு மரறி குகறந்து மசன்றரல் உடன்மதரடர்புக்மகழுவின் அளவு எவ்வரறரக 

இருக்கும்?  

அ) முழு யநர்மகறேரக   ஆ) முழு எதிர்மகறேரக            

 

 இ) எதிர்மகறேரக    ஈ) 0  

 

228. உடன்மதரடர்புக்மகழு γ-ன் அளவு எந்த எல்கலக்குள் இருக்கும்  

ஆ) 0 மற்றும் 1    ஆ) -1 மற்றும் 0      

 

 இ) -1 மற்றும் 1    ஈ) - 0.5 மற்றும் 0.5  

 

229. ஒட்டுறவு என்ற கருத்திகன முதலில்  ேன் டுத்திேவர் 

அ) நியூட்டன்      ஆ)  ிேர் ன்      

 

இ) ஸ் ிேர்யமன்     ஈ) கரல்டன்  

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

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

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/


  

        30 
 

230. ஒட்டுறவு  குப் ரய்வுவின் யநரக்கம்?  

அ) ஒரு கரரணிேின் மதிப் ிகனக் மகரண்டு அடுத்து கரரணிேின் மதிப் ிகன 

கண்டறிவது.          

ஆ) சிதறல்விளக்கப் டத்தில்உள்ளபுள்ளிகளுக்கு  திலரக யகரட்டிகன 

வகரவத             

இ) இரு மரறிகளும் எந்தஅளவுக்கு உறவுமகரண்டுள்ளன என் கத மதரிந்து 

மகரள்வதற்கு.            

 ஈ) சரரர மரறிேின் எதிர் ரர்க்கப்டும் மதிப் ிகன மதரிந்து மகரள்ள சரர்பு 

மரறிேின் மதிப் ிகன அளித்தல்.  

 

231. சரர்பு மரறிேின் மதிப் ிகன மதிப்பீடு மசய்வதற்கரக சரரர மரறிககள 

 ேன் டுத்தும் மசேலுக்கு -------- ம ேர் 

அ) உடன் மதரடர்புக்மகழு   ஆ) ஒட்டுறவு    இ) சரிவு     ஈ)  ிகைக்கருத்து  

 

232. Y = 2 - 0.2X எனில், Y அச்சு மவட்டு -------------- ஆகும்.  

அ) -  2                ஆ) 2  

  

இ) 0.2 X  ஈ) யமற்மசரன்ன அகனத்தும்  

 

233. Y = β0+β1x, என்ற ஒட்டுறவுச் சமன் ரட்டில் Y என் து------------- .  

அ) சரரர மரறி    ஆ) சரர்பு மரறி      

 

 இ) மதரடர்ச்சி மரறி    ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல.  

 

234. Y = β0+β1x என்ற ஒட்டுறவுச் சமன் ரட்டில் X என் து ------------- .  

அ) சரரர மரறி     ஆ) சரர்பு மரறி    

  

இ) மதரடர்ச்சி மரறி    ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல.  

 

 

 

 

235. ம ரருளரதரர அளகவேிேல் என் து எதன் இகணப்பு?  

அ) ம ரருளிேல் மற்றும் புள்ளிேிேல் ஆ) ம ரருளிேல் மற்றும் கணிதம்  

     

இ) ம ரருளிேல், கணிதம், மற்றும் புள்ளிேிேல் ஈ)யமற்மசரன்ன எதுவுமல்ல  

 

236. ம ரருளரதரர அளகவேிேல் என்ற வரர்த்கதகே உருவரக்கிேவர்?  

அ) ஃ ிரரன்ஸி கரல்டன்   ஆ) ரரக்னர; ஃ ிரிஸ்க்      

 

இ) கரர்ல் ிேர்சன்    ஈ) ஸ் ிேர்யமன்  
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237. ம ரருளரதரர அளகவேிேலுக்கரன மூலப்ம ரருள்---------------- .  

அ) புள்ளிவிவரம்      ஆ) ம ரருட்கள்      

 

 இ) புள்ளிேிேல்     ஈ) கணிதம்  

 

238. U என் து ------------.  

அ) விலகல்    ஆ) திட்டப் ிகை    

 இ)  ிகைக்கருத்து    ஈ) யமற்மசரன்ன எதுவும் அல்ல  

 

239. U என் து எகதக்குறிக்கிறது?  

அ) விடு ட்ட கரரணிகள்   ஆ) திட்டப் ிகை    

 இ)  ிகை    ஈ) மதரடர்ச்சிேற்ற கரரணி  

 

240. ம ரருளரதரர அளகவேிேல் என் து எத்தகன  ரடங்களின் இகணப்பு?  

அ) 3  ரடங்கள்    ஆ) 4  ரடங்கள்    

இ) 2  ரடங்கள்   ஈ) 5  ரடங்கள் 
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                                                    gFÂ - M 

 

1.ngçaš bghUëaè‹ Ïy¡fz« jUf 

 

ngçaš  bghUshjhu«  v‹gJ  bghUshjhu mik¥ò KGikiaÍ« go¥gJ MF«. 

 

2. ts®¢Á ãiy mo¥gilæš bghUshjhu§fis tif¥gL¤Jf. 

   ts®ªj, tsuhj,  k‰W« tsU« bghUshjhu mik¥òfŸ. 

 

3.Kjyhë¤Jt«  v‹whš  v‹d? 

bghUshjhu elto¡iffis Ô®khå¥gÂš murh§f¤Â‹ g§F FiwthfÎ« 

rªijæ‹ g§F mÂfkhfÎ« fhd¥gL«.  

 

4.tUkhd¤Â‹ t£l  X£l« - tiuaW. 

 tUthæ‹ t£l X£l«  khÂçahdJ  mªj bghUshjhu¤Â‹ gšntW  

JiwfS¡»ilna cŸs bjhl®Ãid és¡FtjhF«.  

 

5. njÁa tUthŒ Ïy¡fz« TWf.  

 xU  eh£oš Xuh©L fhy¤Âš c‰g¤Â brŒa¥gL« g©l§fŸ k‰W«  gâfŸ 

M»at‰¿‹ bkh¤j ãfu kÂ¥ò njÁa tUthŒ vd¥gL»wJ. 

 

6. GNP fz¡»L« N¤Âu¤ij vGJf.  

 GNP = GDP + btëeh£oèUªJ »il¡F« ãfu tUkhd«. 

 

7. NNP ¡F« NDP ¡F« cŸs ntWghL ahJ?  

     NNP = GNP - njŒkhd fêÎ          

     NDP = GDP - njŒkhd«. 

 

8. GNP¡F« NNP¡F« cŸs bjhl®Ãid vGJ  

   GNP = GDP + btëeh£oèUªJ »il¡F« ãfu tUkhd«. 

   NNP = GNP - njŒkhd fêÎ  

         

9. GDP Fiw¥gh‹ Ïy¡fz« jUf.  

    GDP Fiw¥gh‹ =  gzkÂ¥ò GDP     x 100 

                                       c©ik GDP 

10. njÁa tUthŒ fz¡Ñ£oš Ra Ef®Î v›thW Áuk¤ij¤ jU»wJ?  

étrhæfŸ j§fë‹ Ra Ef®é‰fhf c‰g¤Âæš xU gFÂ xJ¡»wh®fŸ.  

é‰gid brŒahkš xJ¡»a c‰g¤Â njÁa tUkhd¤Âš nr®¡f¥g£ljh v‹gij 

f©l¿tÂš Á¡fš V‰gL»wJ. 
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11. bjhF më¥Ã‹ TWfŸ ahit ? 

 bkh¤j më¥ò = C + S + T + Rf 

 

12. Ef®Î¢ rh®ò v‹whš v‹d?  

     Ef®Î¢rh®ò = C= f (Y) 

    ÏJ tUkhd¤Â‰F«, Ef®é‰F« Ïilna cŸs bjhl®ghF«. 

 

13. “Ef®Î eh£l«” v‹whš v‹d? 

      Ef®Î eh£l« = C= f (Y) 

       ÏJ tUkhd¤Â‰F«, Ef®é‰F« Ïilna cŸs bjhl®ghF«. 

 

14. bgU¡» - tiuaW  

      njÁa tUkhd¤Â‹ kh‰w¤Â‰F« KjÄ£oš  V‰gL« kh‰w¤Â‰F« cŸs Åj¤ij      

      bgU¡» v‹W tiuaW¡fyh«. vdnt bgU¡» K = ΔY / ΔI. vd  cŸsJ. 

 

15. KL¡» - tiuaW.  

       “ö©l¥ bg‰w KjÄ£o‰F« bjhl¡f¤Âš Ef®Î¢ bryéš V‰gL« kh‰w¤Â‰F« 

   ÏilnaÍŸs é»j«'' -  nf.nf. FçAhuh. 

 

16. ruhrç  Ef®Î  eh£l« (APC) - tiuaW.  

       tUkhd¤Â‰F« Ef®Î¡Fkhd Åjnk ruhrç  Ef®Î eh£lkhF«. fâj ßÂahf  

       APC = C  /  Y. 

 

17. ÏWÂ ãiy Ef®Î eh£l« (MPC) - tiuaW.  

       tUkhd kh‰w¤Â‰F«  Ef®Î kh‰w¤Â‰»ilnaahd Åjnk  ÏWÂãiy Ef®Î       

       eh£l«  vd tiuaiw brŒa¥gL»wJ. fâj ßÂahf  MPC =  ΔC  / ΔY 

 
18. gz¤Â‹ Ïy¡fz« tiuf . 

     gz« vij¢ brŒ»nwjh, mJjh‹ gz« . th¡f® 

 

19. be»ê¥ gz« v‹whš v‹d ? cjhuz« jUf. 

    be»ê m£ilahš cUth¡f¥g£oU¡F«. gz« MF«.   

    v.fh. buh¡f  m£il, fl‹ m£il. 

 

20. gzÅ¡f« v‹gj‹ Ïy¡fz« jUf. 

      g©l§fŸ k‰W« gâfë‹ bghJ éiy k£l« mÂfç¥gJ MF«. 

 

21. bghJ ãÂ tiuaW. 

    muÁ‹ tUthŒ k‰W« bryéd§fë‹ ÏašigÍ« bfhŸiffisÍ« MuhŒtnj 

    bghJ ãÂæaš MF«. 

 

22. tç, f£lz« ntWgL¤Jf.  

tç v‹gJ v›éj ÃuÂgyidÍ« vÂ®ghuhkš muÁ‰F f£lhakhf 

brY¤j¡ToajhF«.  f£lz« v‹gJ f£lhakhf brY¤j¡ToaJ mšy.  
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23. ó{a mo¥gil tuÎ bryÎ¤ Â£l« F¿¥ò tiuf. 

ÏÂš x›bthU bryédK« òÂajhf fUj¥g£L x›bthU M©L«  

kÂ¥ÕLfŸ brŒa¥gL«. 

 

24. GST æ‹ TWfŸ ahit? 

1.CGST 

2.SGST 

3.IGST 

 

25. éij¥gªJ v‹gj‹ bghUŸ TWf. 

 xU éij k©zhš _oit¡f¥gL»wJ. mªj k© cu« fyªj fëk© MF«. ÃwF 

cy®¤j¥g£L Ã‹ò v§F nt©Lnkh m§F éij¡f¥gL»wJ. ÏJ fëk©nzhL 

nr®¤J gªJ nghš cU£l¥gLtjhš Ïij éij¥gªJ v‹W miH¥g®.  

 

26. jyh fçaäy thÍ mÂfkhf btënaW« ehLfŸ ahit? 

  1.fdlh  2. mbkç¡f I¡»a ehLfŸ  3.bj‹ bfhçah  4.rÎÂ mnuÃah    

  5.M°Ânuèah 

 

27. xèkhRéid f£L¥gL¤J« têKiwfis TWf. 

  1. xè¤jilfis V‰gL¤jjš     

  2. ngh¡Ftu¤J beçrš f£L¥ghL   

 3. xè bgU¡»fis f£L¥gL¤Jjš   

 

28. cyf bt¥gkakhjš v‹gjid tiuaW. 

  ãy« k‰W« Ú® cŸsl¡»a óä k‰W« tëk©ly¤Âš j‰nghJ mÂfç¡F«      

 bt¥gãiyna òé bt¥gkakhjš v‹»nwh«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

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

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/


  

        35 
gFÂ. Ï 

 

1. bghUshjhu mik¥òfë‹ tiffis F¿¥ÃLf. 

  1. Kjyhë¤Jt bghUshjhu mik¥ò. 

  2. rkj®k bghUshjhu mik¥ò. 

  3. fy¥ò¥ bghUshjhu mik¥ò. 

 

2. Kjyhë¤Jt¤Â‹ Áw¥Ãid tçir¥gL¤Jf.  

    1. jhdhf Ïa§Fjš    

    2. ts§fis¤ Âwikahf¥ ga‹gL¤Jjš    

    3. fod ciH¥Ã‰F btFkÂ    

 

3. fy¥ò¥ bghUshjhu¤Â‹ K¡»a Ïašòfis vL¤bjGJf.  

1. bghJ k‰W« jåah® JiwfŸ ÏizªÂU¡F« 

2. bghUshjhu¤ Â£lälš  

3. RjªÂuK« f£L¥ghL«  

 

4. ÏU Jiw RHš X£l khÂçæid és¡Ff.  

 1.  Ïšy¤ Jiw : ÏJ c‰g¤Â fhuâfis më¡F« Jiw MF«. Ïj‹ _y« 

tUthia bgW»wJ.  

2. ãWtd¤ Jiw:  ÏJ bghUŸ k‰W« gâfis Ïšy¤Jiw¡F é‰gid brŒtj‹ 

_y« tUthia  <£L»‹wJ.  

 

5. jiyÅj tUkhd« g‰¿ xU ÁW F¿¥ò vGJf 

  jyh tUkhd« v‹gJ x® M©oš xU eh£oš tÁ¡F« xU egç‹ M©L ruhrç 

  tUkhdkhF«. njÁa tUkhd¤ij k¡fŸ bjhifahš tF¡f »il¥gJ jyh     

  tUkhd« MF«. 

 

6. njÁa tUthŒ fz¡»Ljèš  ÏUKiw fz¡Ñ£L¥ Ãu¢rid¡F v‹d Ô®Î?  

  Ïjid jé®¡f ÏWÂ bghU£fë‹ kÂ¥ignah mšyJ x›bthU JiwæY«    

  V‰g£l kÂ¥ò¡ T£liynah fz¡»š vL¤J¡ bfhŸs nt©L«. 

 

7. fhuâ bryéš  NNP - étç.  

fhuâ bryéš NNP v‹gJ c‰g¤Â fhuâfS¡F tH§f¥g£l bkh¤j tUkhd 

brY¤Jjš MF«.  

 

8. bjhF më¥ig tiugl« _y« és¡Ff.  

bjhF më¥ò v‹gJ  c‰g¤Âia  

mÂfç¥gj‰F  njitahd 

ciH¥ghs®fŸ  k‰W« Ãw  

bghU£fŸ ga‹gL¤Jtij F¿¡F«. 
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9. bjh‹ikæa¤ijÍ« Ñ‹ìa¤ijÍ« x¥ÃLf.  

v©                       Ñ‹ìa«               bjh‹ikæa« 

1   Ú©l fhy¢ rkãiy   FW»a fhy¢ rkãiy 

2   nrä¥ò bfLjš   nrä¥ò ešyJ 

3 muR jiypL mDkÂ¡f¥gL»wJ jiyælh¡bfhŸis 

tèÍW¤j¥gL»wJ 

 

10. Ñ‹ì‹ Ef®Î rh®ªj cséaš éÂæ‹ fU¤Jfis¡ TWf 

 Ñ‹° cséaš mo¥gilæš Ef®Î¢ rh®ig cUth¡»dh®. Ef®Î v‹gJ 

tUkhd¤ij¥ bghU¤jJ Mdhš  tUkhd« ca®ªj msé‰F Ef®Î ca®Î Åj« 

mÂfç¡fhJ. Ï›éÂ kåj‹ tUkhd« ca®ªj KG msé‰F« bryÎ brŒa 

kh£lh®fŸ vd vL¤J¡ TW»wJ.  

 

11. j‹å¢irahd KjÄL k‰W« ö©l¥gL»w  KjÄL M»at‰iw ntWgL¤Jf. 

 

 

 

 

 

 

 

12. gz më¥Ãid Ô®khå¡F« fhuâfŸ ahit ? 

1. buh¡f it¥ò é»j«   2. buh¡f ÏU¥ò it¥ò é»j«. 

3. buh¡f ÏU¥ò é»j«    4. r£ló®t Ú®ik é»j« 

 

13. gzÅ¡f¤Â‹ tiffŸ g‰¿ vGJf. 

1. jtG« gzÅ¡f« 2. el¡F« gzÅ¡f« .  3. XL« gzÅ¡f« . 

4. jhÎ« gzÅ¡f«  mšyJ ca® gzÅ¡f«  

 

14. egh®o‹ gâfŸ ahit?  

1. egh®L t§» xU§»izªj Cuf ts®¢Áia nk«gL¤J« tifæš mid¤J 

tifahd c‰g¤Â k‰W« KjÄ£L¡fhf kWflid tH§F»wJ. 

2. khãy T£LwÎ t§»fŸ, t£lhu Cuf t§»fŸ, ãyts t§»fŸ M»at‰¿‰F 

FW»afhy, k¤Âafhy k‰W« Ú©lfhy fl‹fis tH§F»wJ 

3. khãy muRfS¡F 20 M©L Ú©lfhy fl‹fis egh®L t§» tH§F»wJ. 

 

15. gzkÂ¥ò Ú¡f¤Â‹ neh¡f§fis F¿¥ÃLf. 

1. fU¥ò¥ gz¤Âid xê¥gJ,         

2. ÏyŠr¤ij jL¥gJ 

3. ÔéuthÂ¤Â‰F gz« brštij jL¥gJ k‰W« 

4. fŸs¥ gz¤Âid jL¥gJ  

 

 

   j‹å¢irahd KjÄL        ö©l¥gL»w KjÄL 

1.   j‹å¢irahdJ     

2.  tUthia¥ bghW¤J be»HhjJ.   

3.   ey neh¡fKilaJ                    

  Â£läl¥g£lJ  

  tUthia¥ bghW¤J be»œtJ. 

  Ïyhg neh¡fKilaJ 
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16. ne®Kf k‰W« kiwKf tçfS¡»ilnaahd _‹W ntWghLfis¡ TWf. 

t. v© ne®Kf tç                                                                  kiwKf tç 

1. neçilahf   

tç éÂ¡f¥gL»wJ                                 

g©l§fŸ k‰W« gâfŸ ÛJ    

éÂ¡f¥gL»wJ 

2. Rik xUtiuna rhU«                                                  Rik gšntW eg®fŸ ÛJ éG« 

3. tç VŒ¥ò c©L                                                            tç VŒ¥ò Ïšiy 

 

17. tç éÂ¥ò éÂfis étç¡f. 

 1. brY¤J« Âw‹ g‰¿a éÂ.    

  2. ã¢ra¤ j‹ik éÂ.   

 3. trÂéÂ.   

 4. Á¡fdéÂ.  

 

18. eÅdmuÁ‹ gâfŸ ahit? 

1. r_f ey‹.  

2. ghJfh¥ò.  

3. ÚÂ.  

4. ãWtd§fŸ.  

 

19. Ï-fêÎfŸ v‹whš v‹d? 

  ga‹gL¤j Ïayhj ä‹dQ rhjd§fŸ, Ï-fêÎfŸ mšyJ ä‹dQ fêÎfŸ     

  vd¥gL«. v.fh. fââfŸ , bjhiy¡fh£Á bg£ofŸ,  ifngÁfŸ. 

 

20. F¿¥ò tiuf. (m) gUtãiy kh‰w«  (M) mäy kiH 

  (m) gUtãiy kh‰w« 

  tëk©ly¤Âš gRik¡Foš thÍ¡fë‹ msÎfŸ ts®ªJ bfh©nl brštjhš  

  Ú©l fhy¤Âš V‰gL« gUtãiy kh‰w§fns fhyãiy kh‰w« vd¥gL«. 

 (M) mäy kiH 

  bjhê‰rhiyfŸ thfd§fŸ bfhÂ¥gh‹fŸ ngh‹wit btëæL« thÍ¡fŸ  

   tëk©ly¤Âš  cŸs Ú®¤JfŸfnshL ÏizÍ« nghJ V‰gL« kh‰wnk mäy    

   kiH vd¥gL«. 

 

21. Ú® khR¡fhd fhuz§fŸ ahit? 

  1.fêÎ Ú® k‰W« njita‰w Ú® btëna‰w«. 

  2.Âl¡fêÎfis bfh£Ljš                                      

  3.Miy¡fêÎfis bfh£Ljš                                 

  4.v©izŒ ÁªJjš    

 

22. ãy khR v‹whš v‹d? mj‰fhd fhuz§fis F¿¥ÃLf. 

Âwªjbtëæš bfh£l¥gL« gy Âl Âut thÍ¥bghU£fŸ fhuzkhf ãy¤Â‹ 

j‹ik bfLjš ãykhR vd¥gL«. 

 

fhuz§fŸ1.fhLfis mê¤jš     2.Ru§f¤ bjhêšfŸ      3.bjhê‰kakhjš  
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23. ãÂ Mnah¡»‹ gâfŸ ahit?  

      .  T£LwÎ k‰W« ngh£o mo¥gilæyhd T£lh£Á 

      .  gutyh¡f¥g£l Â£lälš 

      .  bjhiyneh¡F k‰W« fh£Á¤ Â£lälš 

      .  ãòz®fë‹ T£lik¥ig cUth¡Fjš 

      .  r¢ruÎ Ô®¤jš 

       

24. tWikæ‹ e¢R RH‰Á¡fhd fhuz§fis tiugl¤Jl‹  

  bjëÎgL¤Jf.                                                                                                          

  tWikæ‹ e¢R RHš më¥ò  

k‰W« njit ÏU g¡f¤ÂèUªJ  

brašgL»wJ.më¥Ã‹ g¡f¤ÂèUªJ  

gh®¤jhš Fiwthd nrä¥ò fhuzkhf  

KjÄL Fiw»wJ. Ïj‹ fhuzkhf  

_yjd g‰wh¡Fiw V‰gL»wJ.  

njit g¡f¤ÂèUªJ gh®¤jhš  

Fiwthd c©ik tUkhd«  

fhuzkhf njitÍ« Fiwthf  

ÏU¡F«. 
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1.ngçd¥ bghUëaè‹ gu¥bgšiyia étç.  

  ngçaš bghUshjhu¤Â‹ gu¥bgšiy. 

1. njÁa tUthŒ . 

  njÁa tUthia fz¡»Ljš k‰W« njÁa tUthæš Jiwfë‹ g§F ngh‹wit 

ngçaš bghUshjhu gF¤jhŒé‹ mo¥gil m«r§fshF«. 

2. gz Å¡f«  

  gz Å¡f« v‹gJ bghJthd éiy msÎ bjhl®ªJ mÂfç¥gij F¿¥gjhF«. 

3. thâg¢ RH‰Á. 

  bghJthf všyh ehLfS« thâg V‰w¤ jhœÎ k‰W« thâg RH‰Áahš V‰gL« 

  Ãu¢Áidfis rªÂ¡»‹wd . 

4. tWik k‰W« ntiyæ‹ik  

  ts§fŸ ãiwªj  ehLfëY«  tWik  k‰W« ntiyæik  äf¥bgça  Ãu¢Áidahf 

cŸsJ. Ï¥Ãu¢ÁidfS¡F  Ô®Î fhz ngçaš bghUshjhu« cjÎ»wJ. 

5. bghUshjhu ts®¢Á. 

 ngçaš gF¤jhŒé‹_y« jh‹xU bghUshjhu mik¥Ã‹ ts®¢Á k‰W« 

K‹nd‰w«, mij Ô®khå¡F« fhuâfŸ ngh‹wt‰iw òçªJ¡ bfhŸsKoÍ«. 

 

2. Kjyhë¤Jt, rk¤Jt«, fy¥ò¤Jt« Ït‰¿‹ j‹ikfis x¥ÃLf 

 

 

 

 

v© j‹ikfŸ Kjyhë¤Jt« rk¤Jt« fy¥ò¤Jt« 

1 c‰g¤Â  

_y§fë‹ cçik 

jåah® cçik     bghJ(muR)  

cçik 

jåah® k‰W« 

bghJ cçik 

2 bghUshjhu 

neh¡f« 

Ïyhg«   r_f ey‹ r_f ey‹ 

k‰W« Ïyhg  

neh¡f« 

3 ika  

Ãu¢ridfë‹ 

Ô®Î 

jilæšyhrªij 

Kiw 

k¤Âa 

Â£lKiw 

k¤Âa Â£l 

Kiw k‰W« 

jilæšyh  

rªij. 

4 muÁ‹ g§F cŸÇL 

f£L¥ghLfŸ k£L«   

KG <LghL Fiwªj g§F 

5 tUthŒ g§ÑL  rkd‰w ãiy rkãiy Fiwªj rk 

ãiya‰w 

ãiy. 
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3. njÁa tUthia¡ fz¡»L« Kiwfis és¡Ff. 

       njÁa tUthia _‹W Kiwfis ga‹gL¤Â msélyh«. mit  

1. c‰g¤Â Kiw,  2. tUthŒ Kiw k‰W«  3. bryÎ Kiw . c‰g¤Â = tUkhd« = bryÎ 

 

1. c‰g¤Â Kiw.      

c‰g¤Â Kiw v‹gJ xU eh£o‹ c‰g¤Âia fz¡»LtJ MF«. 

xU  F¿¥Ã£l  M©oš  étrha«,  bjhêš, tâf« ngh‹w Jiwfë‹  c‰g¤Âæ‹ 

bkh¤jnk njÁa c‰g¤Â MF«. 

2. tUthŒ Kiw. 

     tUkhd Kiw v‹gJ g»®Î gFÂæèUªJ fz¡»LtJ MF«. c‰g¤Â  

ãiyfëš  c‰g¤Â¡  fhuâfŸ  bg‰w  mid¤Jéj CÂa§fisÍ« T£o  njÁa  

tUkhd¤ij¡  fz¡»lyh«. 

 3. bryÎ Kiw. 

        Ï«Kiwæš, X® M©oš rKjha¤Âš cŸst®fshš nk‰bfhŸs¥gL« 

bkh¤jbryÎfŸ mid¤ijÍ« T£o   njÁa tUthŒ fz¡»l¥gL»wJ.  

           jåeg® Ra Ef®Î bryÎfŸ, ( C ).   ãfu cŸeh£L KjÄL,( I ) muÁ‹ 

bfhŸKjš( G ) k‰W« ãfu V‰WkÂ( X- M ) ngh‹w bryÎfis T£o 

fz¡»l¥gL»wJ. 

 

4. njÁa tUthŒ fz¡Ñ£oš cŸs Áuk§fŸ ahit ? 

njÁa tUthŒ fz¡Ñ£oš cŸs Áuk§fŸ 

1. kh‰W¢ brY¤JjšfŸ. 

    XŒñÂa«, ntiyæ‹ik¡fhd cjé¤ bjhif , khåa§fŸ ngh‹wit muÁ‹ 

bryÎfshF« Ï¢bryÎfŸ eh£L tUkhd¡ fz¡Ñ£oš nr®¡f¥gLtÂšiy. 

2. njŒkhd§fis kÂ¥ÃLtÂš Á¡fš. 

    njŒkhd¤ij njÁa tUkhd¤ÂèUªJ fê¥gJ v‹gJ äf vëjhdJ mšy. äf¡ 

    ftd¤Jl‹ rçahf  kÂ¥ÕL brŒJ fê¡f nt©L«. 

3. gz« brY¤j¥glhj nritfŸ. 

ÏªÂahéš mÂfkhd bg©fŸ Å£onyna mÂf ntiy brŒ»‹wd®. Ï¥bg©fë‹ 

kÂ¥ò ä¡f¥ gâfŸ njÁa c‰g¤Âæš nr®¡f¥gLtÂšiy. 

4. r£l¤Â‰F òw«ghd elto¡iffŸ _y« bgW« tUkhd«. 

 Njh£l«,  fl¤jš ngh‹w r£l¤Â‰F òw«ghd elto¡iffŸ _y« bgW« tUkhd«. 

eh£L tUkhd¡ fz¡Ñ£oš nr®f¥gLtÂšiy. 

5. Ra Ef®é‰fhf c‰g¤Â 

          étrhæfŸ j§fë‹ Ra Ef®é‰fhf c‰g¤Âæš xU gFÂia  xJ¡» 

it¡»‹wd®. é‰gid brŒahkš xJ¡»a c‰g¤Â njÁa tUkhd¤Âš 

nr®¡f¥g£ljh v‹gij f©l¿tÂš Á¡fš V‰gL»wJ. 

 

 

 

www.Padasalai.Net  - No.1 Educational Website in Tamilnadu

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

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/


  

        41 
 

 

5. tâf t§»fë‹ gâfis és¡Ff. 

I. Kj‹ik¥ gâfŸ. 

1. it¥òfis V‰W¡bfhŸSjš. 

2. fl‹ tH§fš 

         

II. Ïu©lh« ãiy¥gâfŸ 

1. Kfik¥ gâfŸ. 

2. bghJ¥ ga‹gh£L¥ gâfŸ.   

3. ãÂia kh‰Wjš  

4. fl‹ cWÂaë¥ò foj«        

5 . ä‹dQ t§» 

 

III. Ïju gâfŸ 

1. gz më¥ò       

2. fl‹ cUth¡f«  

3. òŸë étu§fis Âu£Ljš 

         

6. ÏªÂa  çr®›  t§»æ‹ gâfis étç¡f. 

1. gzmÂfhu mik¥ò.  

2. fh»j¥ gz btëpL. 

3. t§» cçk§fŸ tH§F»wJ. 

4. muÁ‹ t§». 

5. t§ffë‹ t§»  

6. fl‹ tH§FtÂš filÁ òfèl« 

 

7. tâf¢ RH‰¢Áæ‹ gšntW f£l§fis étç¡f. 

1.óç¥ò . 

    ts®¢Á¡ f£l¤Â‹ c¢r¤Âš óç¥òãiy njh‹W«.  

2. Ã‹åw¡f«. 

       óç¥Ãš bto¥ò ãiy V‰g£L elot¡iffŸ Ã‹ndh¡» ÂU«òtij Ã‹åw¡f«  

      v‹»nwh«.  

3.kªj«. tâf¢ RH‰¢Áæ‹ äf nkhrkhd f£l« kªj« MF«.   

 

4.Û£Á ÏJ, kªj¤ÂèUªJ bghUshjhu elot¡iffŸ nkšneh¡» ÂU«ò« 

ãfœthF«.  
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8. gšntW tifahd Â£lälš tiffis étç 

 

1. k¡fsh£Á Â£läLjš 

 Â£läLjè‹ mid¤J ãiyfëY« k¡fŸ g§bfL¤J¡bfhŸS« Kiwna  

k¡fsh£Á Â£läLjš MF«. 

2. ika¥gL¤j¥g£l Â£läLjš. 

Â£l« bjhl®òila elto¡iffŸ k¤Âa Â£l¡FGé‹ f£L¥gh£oš ÏU¡F« .ÏJ 

ika¥gL¤j¥g£l Â£läLjšMF«.    

3. têfh£L« Â£läLjš   

têfh£L« Â£läLjš v‹gJ Â£l¡FGé‹ têfh£Ljè‹go, K‹ng KoÎ 

brŒa¥g£l Ïy¡FfŸ k‰W« K‹Dçik mo¥gilæš Â£l« brašgL¤j¥gLjš 

MF«.  

4. R£o¡fh£L« Â£läLjš   

muR Â£läLjè‹ Ïy¡Ffis ã®zæ¤J mij jåah® ãWtd§fŸmiltj‰F 

njitahd trÂfis brŒJ jUtjhF«. 

5. éçthd k‰W« gFÂ¤ Â£läLjš. 

eh£o‹ mid¤J bghUshjhu¥ Ãu¢ridfis Ô®gj‰fhd Â£lälš éçthd 

Â£läLjyhF«.xU Áy JiwfS¡F k£L« Ïy¡FfŸ ã®zæ¤J mij mila 

Ô£l¥gL« Â£l§fŸ gFÂ¤ Â£läLjš.MF«. 

 

9. KL¡» Ïa§F« éj¤Âid étç. 

 KL¡»         

KL¡» v‹gJ mÂfç¤j Ef®Î k‰W« mj‹ éisédhš mÂfç¡F« 

KjÄ£L¡fhd bjhl®ig F¿¡F« .                  KL¡» (β)  =  ΔI / ΔC 

Ef®Î bghU£fë‹ njitæš V‰gL« kh‰w« mÂf¥goahd KjÄ£L kh‰w¤Â‰F 

têtF¡»wJ KL¡» nfh£ghL brašgL« éj« 

    vL¤J¡fh£lhf  Ef®Î¥ bghU£fë‹ njit %.100 nfhoæš ÏUªJ % 110 nfho 

Mf mÂfç¡F« nghJ  KjÄL % 200 nfhoæš ÏUªJ % 220 nfho Mf mÂfç¡F«   

Vbdåš KL¡»æ‹ brašgh£lhš ÏJ V‰gL«.  

β  =  ΔI / ΔC 

ΔI = β x ΔC 

( β = 2 ,  ΔC =  ₹10nfho vd¡ bfh©lhš 

ΔI = 2 x 10 =  ₹20nfho. ) 

 

10. ntiyæ‹ikfë‹ tiffis étç  

1. thâg¢ NHš ntiyæ‹ik. thâg NHè‹ Ã‹åw¡f gFÂæš, c‰g¤Â  k‰W«  

tUkhd« FiwªJ ntiyæ‹ik mÂfç¡F«.  

2. gUtfhy ntiyæ‹ik  

 xU tUl¤Â‹ Áy fhy§fëš k£L« ãyÎ«, ntiyæ‹ik¡F gUtfhy 

ntiyæ‹ik  v‹W bga®. 

3. cl‹ghošyh ntiyæ‹ik  

 ciH¥ghs®fë‹ njit k‰W« më¥Ãš rkãiya‰w j‹ik ãyÎtjhš 

cl‹ghošyh ntiyæ‹ik  V‰gL»wJ.    

4.go¤jt®ntiyæ‹ik 
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 Áy neu§fëš go¤J fšé jFÂ  bg‰wt®fS¡F ntiy »il¥gJ  Ïšiy 

Ï¤jifa ntiyæ‹ik¡F f‰nwh® ntiyæ‹ik  v‹W  bga®. 

5. kiwKf ntiyæ‹ik  

ntiyæèUªJ Áyiu Ú¡»dhY«  c‰g¤Âæ‹ msÎ  FiwahJ. Vbd‹whš  

mt®fë‹ ÏWÂãiy c‰g¤Â¤  Âw‹ x‹Wäšiy. ÏJnt  kiwKf ntiyæ‹ik 

mšyJ  FiwntiyÍilik vd¥gL«. 

 

 

உருவரக்கம் :  

C.யகரவிந்தசரமி . R V அரசு  ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - ஓசூர்  

G வடியவல். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - ய ரச்சம் ள்ளி  

R.திருநரவுக்கரசு. அரசு யமல்நிகலப் ள்ளி - அத்திப் ரடி  

A.தர்மலிங்கம். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி - கரயவரிப் ட்டிணம். 

V. லரரமன். அரசு ஆண்கள் யமல்நிகலப்  ள்ளி -  ஊத்தங்ககர   
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