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கஶயஶண்டு பபஶதுத் தேர்வு , பெப்டம்பர் 2016 லிடட  குமஷப்புகள்    

I. ெரிஶன லிடட  
1. இண்டுதஅ 
2. உற்பத்ேஷின் ேஷமட குடமவு  
3. குடமந்துபெல் இறுேஷநஷடய பன்பஶட்டு லிேஷ 
4. இஶபர்ட் கஷஃபன் 
5. S>D 
6. இடர்பஶடுகடர  
7. தற்கண்ட அடனத்தும்  
8. தற்கூமஷ அடனத்தும்  
9. பஶத்ே லருலஶய்  
10. பூஜஷம்  
11. ேகுலிடய – உண்ட லிடய  
12. ேனி ஒரு ெதநஶக்கு லடரக்தகஶடு  
13. பன்பஶட்டட உருலஶக்குேல்  
14. ஆல்பிட் ஶர்ளல்  

II. தகஶடிட்ட இடம்  
15. ெஷமஷ  
16.  உற்பத்ேஷ லஶய்ப்பு எல்டய  
17. நுகர்வு 
18. பலப்ரன் 
19. லிடய 
20. அடிப்படடக் கஶணிகள்  
21. பஶத்ே ஶமஶ பெயவு  + பஶத்ே ஶறும் பெயவு  
22. லிடய ஏற்பலர்  
23. அங்கஶடி தேடல அட்டலடண  
24. உச்ெம்  
25. பன்பஶட்டட  
26. குடமந்து பெல் இறுேஷநஷடய பன்பஶட்டு லிேஷ  

III.  பபஶருத்துக:  

          27. டிம்பர்கன் ற்றும் பிரிஷ் 

28. அரிப்பு தேடல ற்றும் லிடய  

29. ெஶேஶன ேம்  
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30. பேஷலீட்டுப் பண்டங்கள்  

31. ஆண்டு இருப்டப லிற்று ேீர்க்க  

32. வஶதய 

33. ேஷட்ட லடரக்தகஶடு  

34. டலம் 

35. தகஶதகஶ தகஶயஶ 

36. லிரம்பங்கள்  

37. ஷடகத் தேடல பநகஷழ்ச்ெஷ  

38. அடுத்ே ெஷமந்ே ஶறுபட்ட பண்டத்டே பகஶடுத்ேல்  

IV. ஓரிரு பெஶற்கள்  

39. பகுத்ேஶய்வு படம  

40. கஶற்று, சூரிஒரி 

41. லழீ்ச்ெஷ  

42. கஶழன் இண்டஶம் லிேஷ  

43. இண்டு பண்டங்கரின் பல்தலறு இடணப்புகள் பயம் கஷடடப்பது  

44. லருஶன ஶற்மத்ேஶல் தேடலில் ஏற்பட்ட ஶற்மம்  

45. பெழுடின் தபஶது தேடல அேஷகரிக்கும் ,  ந்ேத்ேஷன் தபஶது தேடல 
குடமபம்  

46. லருஶனம், சுடல, பேஷலீட்டு பண்டங்கரின் லிடய 

47. பேஶறஷல் படனதலஶர் 

48. TC / Q 

49. பய நஷறுலனங்கடர பகஶண்டது  

50. 1969 

பகுேஷ – ஆ 
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51. நுகர்வு, உற்பத்ேஷ, பகஷர்வு, பரிஶற்மம், பபஶது நஷேஷ  

52. இயலெ பண்டம்  

1. இற்க்டகின் பகஶடட  

2. ெந்டேில் லிடய இல்டய  

3. பற்மஶக்குடமஶனடல அல்ய  

4. ஶற்று ேஷப்பு இல்டய  

பபஶருரஶேஶ பண்டம்  

1. உற்பத்ேஷ பெய்பட்டடல  
2. ெந்டேில் லிடய பபறுபடல 
3.  பற்மஶக்குடமஶனடல  
4. ஶற்று ேஷப்பு உண்டு  

53.  

1. என்ன உற்பத்ேஷ பெய்லது  

2. ஶருக்கஶக உற்பத்ேஷ பெய்லது  

3. எவ்லஶறு உற்பத்ேஷ பெய்லது  

54.  

ஆம், இந்ேஷ பபஶருரஶேஶம் ஒரு கயப்பு பபஶருரஶேஶஶகும். 

இந்ேஷஶலில் அசு துடமபம், ேனிஶர் துடமபம் இடணந்து பெல்படுகஷமது. 

55.  

1. ெஷய லஶய்ப்புகடர இரப்பேஶல் ஏற்படும் பெயலஶகும் 

2. அடுத்ே ேகுந்ே ஶற்றுபந்ேங்கரின் ேஷப்டபக் குமஷக்கும் 

3. கணக்கு பெயலிர்க்கும் பபஶருரஶேஶ பெயலிர்க்கும் இடடதபள்ர 
தலறுபஶடஶகும்  

56. 
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 ஒருலரிடம் உள்ர பஶண்டத்ேஷன் இருப்பு கூட்டுகஷன்ம தபஶது ஒவ்பலஶரு கூடுேல் 
அயகஷயஷருந்தும் கஷடடக்கும் பன்பஶடு குடமகஷமது. ஶர்ளல்  

57.  

1. லயபுஶக கஸழ்தநஶக்கஷ பெல்லும்  

2. தேஶற்றுலஶய் தநஶக்கஷ குலிந்து கஶணப்படும்  

3. ஒன்டம ஒன்று பலட்டிக் பகஶள்ரஶது  

58. 
 தேடல லடரக்தகஶடு கஸழ்தநஶக்கஷ ெரிக் கஶணம் குடமந்து பெல் இறுேஷநஷடய 
பன்பஶட்டு லிேஷ  
 
59. 
      குறுகஷக் கஶயம்  
ஓஶண்டிர்க்கு உட்பட்ட கஶயம்  
ெஷய உற்பத்ேஷக் கஶணிகடர ஶற்ம இயஶது  
அரிப்பு பநகஷழ்ச்ெஷ குடமவு  
      நீண்ட கஶயம்  
ஓஶண்டிர்க்கு தற்பட்ட கஶயம்  
அடனத்து உற்பத்ேஷக் கஶணிகளும் ஶறும்  
அரிப்பு பநகஷழ்ச்ெஷ அேஷகம் 
 
 60. 1. யடியப் னன்ாடு  
2. இடப் னன்ாடு  
3. காப் னன்ாடு  
4. உடமநப் னன்ாடு  
 
61. ஒரு உற்த்திமுமமன ன்கு யமபனறுக்கப்ட்ட வயவ்வயறு உட்ிரிவுகாக 
ிரித்து அந்த உட்ிரிவுகள் ஒவ்வயான்மமம் ஒவ்வயாரு திப்ட்ட உமமப்ாி 
அல்து உமமப்ார் குழுயிரிடம் ஒப்மடத்தவ வயமப் குப்பு மும 
எப்டும்  
 
62. வயிவனறு வெவுகள், நட்டுநின்ி உள்ர்ந்த வெவுகமமம் வெர்ந்த வநாத்த 
வதாமகவன வாருாதாப வெயாகும். 
வாருாதாப வெவு = வயிமறு வெவு + உள்ர்ந்த வெவுகள்  
 
63. 1. இறுதிãம வெவு ெபாெரி வெமயயிட குமயாக இருக்கும்வாது ெபாெரி 
வெவு குமகின்து.  
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2. இறுதிãம வெவு ெபாெரி வெமயயிட அதிகநாக இருக்கும் வாது ெபாெரி 
வெவு அதிக்கின்து.  
3. இறுதிãம வெவு யமவகாடு ெபாெரி யமவகாட்டின் தாழ்ந்த புள்ினில் 
கீமிருந்து வயட்ட வயண்டும்.  
 
64. 1. ண்டங்கம யாங்குவயாறும்  யிற்வாரும் இருப்ார்கள்  
2. வபடினாகவயா நமமுகநாகவயா யர்த்தக ிநாற்ஙள் மடவறும் 
3. இங்கு வாருளுக்கு யிம என் ஒன்று இருக்கும்  
65. யாங்குயர்கள் யாங்க யிரும்பும் அவும், யிற்யர்கள் யிற்க்க யிரும்பும் 
அவும் ெநநாகும். இவ்யிமவன ெநிம யிம எப்டும்  

குதி ஈ 
66.  1. தினார் வொத்துரிமந 2. இா வாக்கு 3. வதரிவு வநற்வகாள்ளும் சுதந்திபம் 
4. அங்காடி ெக்திகள் 5. அபெின் குமபந்தட்ெ வெனல்ாடு  
 
67. 1. நுகரும் ண்டத்தின் அவு தபநா அகுகால் அயிடப்ட்டிருக்க 
வயண்டும் 
2. ண்டங்கள் அமத்தும் ஒவப தபநாமயனாக இருக்க வயண்டும்  
3. கா இமடவயி இன்ி வதாடர்ந்து நுகப வயண்டும்  
4. நுகர்வயாரின் சுமய நற்றும் மக்கயமக்கங்கிள் நாற்நில்ம  
5. நுகர்வயாரின் யருநாத்தில் நாற்நில்ம  
6. திலீட்டுப் ண்டங்கின் யிமனில் நாற்நில்ம  
7. குத்திவுள் நுகர்வயார்  
8. னன்ாட்மட அயிட முடிமம்  
 
68. 1. அங்காடி காம் யிக்கம் 
   2. யமபப்டம்  
   3. யமபப்ட யிக்கம்  
 
69. 1. வதமய வகாடு இடம்வனர்தல் யிக்கம்  
2. வதமயக் வகாடு இடம்வனப வெய்மம் காபிகள்  
3. யமபப்டம்  
4. யமபப்ட யிக்கம்  
 
70. 1. இாகபநா முதலீட்டு யாய்ப்புகம அமடனாம் கண்டு வதர்ந்வதடுத்தல்  
2. உற்த்தி அகின் அமய தீர்நாித்தல்  
3. இடத்மத வதர்ந்வதடுத்தல்  
4. உர்த்திக் காபிகின் உத்தந ஒருங்கிமப்ம கண்டிதல்  
5. புத்தாக்க ணி  
6. வயகுநதி வெமய தீர்நாித்தல் 
7. இடர்ாடுகம ஏற்ல்  
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71. 1. மூதம் ஒரு வெனற் உற்த்திக் காபணி  
2. முதம் நித முனர்ச்ெினால் உருயாக்கப்ட்டது  
3. மூதம் ஒரு இன்ினமநனாத உற்த்தி காபணி 
4. மூதம் அதிகம் இனங்கும் தன்மநக் வகாண்டது  
5. மூதத்தின் அிப்பு வகிழும் தன்மநமள்து  
6. மூதம் ஆக்கமுமடனது 
7. மூதம்  ஆண்டுகள் ீடிக்கும்  
 
72. 1. ிமவு வாட்டினில் AR, MR  
அட்டயம, யமபப்டம்   
 2. ிமகும வாட்டினில் AR, MR, அட்டயம, யமபப்டம்   
 
73. இறுதிிம வெவு யிக்கம்,  எடுத்துக்காட்டு  
அட்டயமண, யமபப்டம், யமபப்ட யிக்கம்  
74. ீண்டகா ெபாெரி யமக்வகாடு யிக்கம், யமபப்டம், யமபப்ட யிக்கம்  
75. முற்றுரிமந யிக்கம்,  ன்மநகள்,  தீமநகள்    

குதி ஈ 
76. வாருாதாபத்தின் தன்மநகள் நற்றும் எல்மகள்  
77. யிருப்ங்கின் ன்புகள்  
1. யிருப்ங்கள் எண்ணற்மய 2. யிருப்ங்கள் ிமவயக்கூடினமய 3. 
யிருப்ங்கள் வாட்டினிடுமய 4. யிருப்ங்கள் ஒன்ம ஒன்று  ொர்ந்துள். 5. 
யிருப்ங்கள் நாற்று வாருால் ிமவு வறுமய 6. யிருப்ங்கள் வபத்தால், 
இடத்தால், நிதனுக்கு தகுந்தார்வால் நாக்கூடினது. 7. யிருப்ங்கள் 
நீத்வதான்றும் இனல்புமடனமய 8. யிருப்ங்க்ள் யிம்பங்கள் மூம் 
வதான்க்கூடினமய 9. யிருப்ங்கள் மக்கங்காகவும், யமக்கங்காகவும் 
நாகூடினமய  
 
78. 1. யிம வதமய வகிழ்ச்ெி யிக்கம் 
2. அயிடும் முமகள்  
1. யிழுகாட்டு மும 2. புள்ி மும 3. வநாத்த வெவு மும 4. யில் மும  
79. ிமவுவாட்டி யிக்கம், இனள்புகள், யருயாய் யமவகாட்டின் தன்மந, 
யிம, ண்டத்தின் உற்த்தி ிர்ண்னம் யமபப்டம், யமபப்ட யிக்கம்.  
80. முற்றுரிமந யிக்கம், முற்றுரிமநனின் ண்புகள், முற்றுரிமநக்கா 
காபணங்கள்.    
81. உமமப்பு யிக்கம், வயமப்குப்புமும  யிக்கம்., வயமப்குப்பு மும 
ன்மநகள்,  வயமப்குப்பு முமகள் தீமநகள்.  
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