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9th Social Science Lesson 8 Questions in Tamil 

8. இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாட்டில் வேலைோய்ப்பு 

1. பபொருளியல் பெயல்பொடுகளில் மேல்நிலையில் அலுவைர்களொகவும் ேற்றும் கீழ்நிலையில் 
ப ொழிைொளர்களொகவும் பங்குபபறுமவொர் ____________ எனப்படுவர். 
A) உலைப்பொளர் குழு 

B) பணியேர்த்துமவொர் 

C) ஊழியர் 

D) விவெொயிகள் 

(குறிப்பு: இந்த ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தி, அவர்களின் பணிக்கு ஊதியம் தருவவோளை, 
பணியமர்த்துவவோர் என்று குறிப்பிடுவர்.) 

2. உலைப்பொளர் குழுலவக் கணக்கிடுவதில் __________ வயது வலை உள்ளவர்கள் எடுத்துக் 
பகொள்ளப்படுகிறொர்கள். 
A) 12 – 58 
B) 15 – 58 
C) 12 – 60 
D) 15 – 60 
(குறிப்பு: உளைப்போைர் குழு என்பது நோட்டு மக்களில் வவளையில் இருப்வபோரும், கூடவவ வவளை 
செய்யும் திறன் சபற்ற நபர்களும் ஆவர்.) 

3. இந்தியொவில் பபொருளியல் வருவொய் ஈட்டும் துலறகள் ___________ ஆக வலகப்படுத் ப்பட்டுள்ளது. 
A) 2     B) 3      C) 4     D) 5 
(குறிப்பு: மூன்று வளககள் 

 முதன்ளமத் துளற அல்ைது விவெோயத் துளற 

 இைண்டோம் துளற அல்ைது சதோழில் துளற 

 மூன்றோம் துளற ெோர்புத் துளற அல்ைது வெளவத் துளற) 

4. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மு ன்லேத் துலறயில் அடங்குபலவ எலவ? 

1. விவெொயம்      2. சுைங்கம்     

3. கொடுகள்      4. மீன்வளர்ப்பு 

A) அளைத்தும்      B) 1, 2, 4     C) 2, 3, 4     D) 1, 3, 4 
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5. கூற்று 1: இந்தியொ மபொன்ற வளரும் நொடுகளில் உலைப்பொளர் குழு பபரும்பகுதி மு ன்லேத் 

ப ொழிலிலும் சிறிய குழுக்கள் இைண்டொம், மூன்றொம் நிலைத் ப ொழில்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளன. 
கூற்று 2: நன்கு வளர்ந்  நொடுகளில், விவெொயத்தில் ஈடுபட்டுள்ள உலைப்பொளர் குழுவின் பங்கு 
சிறிய ொகவும், ப ொழில் ேற்றும் மெலவ துலறகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் உலைப்பொளர் குழுவின் பங்கு 
பபரி ொகவும் இருக்கும். 
A) கூற்று 1 ெரி, கூற்று 2  வறு 
B) கூற்று 1  வறு, கூற்று 2 ெரி 
C) கூற்று 1, கூற்று 2 இைண்டும் ெரி 
D) கூற்று 1, கூற்று 2 இைண்டும்  வறு 

(குறிப்பு: இந்திய வைர்ச்சிக் சகோள்ளகயின் ஒரு முக்கியமோை கூறோக வவளைவோய்ப்பு 
இடம்சபற்றுள்ைது.) 

6. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மு ன்லேத் துலற ப ொழில்கள் எலவ? 

1. விவெொயம்       2. கொல்நலட வளர்ப்பு      3. மகொழிவளர்ப்பு 

4. பொல் பண்லண     5. மீன்வளர்ப்பு 

A) அளைத்தும்      B) 1, 2, 3     C) 1, 3, 4      D) 1, 3, 5 

7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இைொண்டொம் துலற ப ொழில்கள் எலவ? 
1. உற்பத்தி       2. சிறிய ேற்றும் பபரிய ப ொழிற்ெொலைகள்   

3. கட்டுேொனம்       4. மபொக்குவைத்து 

A) அளைத்தும்      B) 1, 2, 3     C) 1, 3, 4      D) 1, 3, 5 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ெொர்புத் துலற ப ொழில்கள் எலவ? 
1. மபொக்குவைத்து     2. கொப்பீடு      3. வங்கி      4. வணிகம் 

5. ப ொலைத்ப ொடர்பு    6. வீட்டுேலன விற்பலன  

7. அைசு ேற்றும் அைசு ெொைொ மெலவகள் 
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A) அளைத்தும்      B) 1, 2, 3, 6     C) 1, 3, 6, 7     D) 2, 3, 5, 6 

(குறிப்பு: உடல் நைம், வங்கியியல், உணவகம், ெட்டம், சில்ைளற வர்த்தகம், வபோக்குவைத்து மற்றும் 
விநிவயோகம் வபோன்றளவயும் வெளவத் துளறயில் அடங்கும்.) 

9.  1972 - 73 ஆம் ஆண்டுகளில் ப ொடங்கி கடந்  நொன்கு பத் ொண்டுகளில் மவலைவொய்ப்பு வளர்ச்சி, 
ெைொெரியொக _________ அளவுக்கு உயர்ந்துள்ளது. 
A) 2%      B) 3%     C) 4%       D) 5% 

10. மவலைவொய்ப்பின்லே சிக்கலைத் தீர்ப்ப ற்கொக “மவலைவொய்ப்பு அலுவைகத்ல " அலேத்  படல்லி 
சுல் ொன் 

A) அக்பர் 

B) இப்ைொகிம் மைொடி 

C) சபவைோஸ் ஷோ துக்ைக் 

D) அைொவுதீன் கில்ஜி 

11. பதிவு பெய்யப்பட்டதும், அைெொங்க விதிகலளயும் ஒழுங்குமுலறகலளயும் பின்பற்றுவதும், 
ஊழியர்கலளயும் ஊழியர் ெங்கங்கலளயும் பகொண்டுள்ள துலற ____________ எனப்படும். 
A) ஒழுங்களமக்கப்பட்டத் துளற 

B) ஒருங்கலேக்கப்படொ த் துலற 

C) பபொதுத் துலற 

D)  னியொர் துலற 

(குறிப்பு: ஒழுங்களமக்கப்பட்ட துளறக ஊழியர்களுக்குப் பணி போதுகோப்பு உண்டு என்பவதோடு 
அளமப்பு ரீதியோக ஒழுங்களமக்கப்படோத துளறயில் இருப்பவளைக் கோட்டிலும் அதிக ஊதியம் 
சபறுகின்றைர்.) 

12. கீழ்க்கண்டவற்றுள் ஒழுங்கலேக்கப்பட்ட துலறகள் எலவ? 

1. வங்கிகள்      2. ையில்மவ      3. கொப்பீடு 

4. உற்பத்தித் ப ொழிற்ெொலைகள்   

5. ேத்திய ேொநிை அைசு ஊழியர்கலளக் பகொண்டு பெயல்படும் துலறகள் 

A) அளைத்தும்    B) 1, 2, 5     C) 1, 2, 3, 5     D) 1, 2, 4, 5 

(குறிப்பு: ஒழுங்களமக்கப்பட்ட துளறகள் ெட்டத்திலுள்ை குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் 
ஒழுங்குமுளறகளின் படி செயல்படுகிறது.) 

13.  வறொன கூற்லறத் ம ர்ந்ப டு. (ஒழுங்கலேக்கப்படொ  துலறகள்) 

A) ப ருக்களில் விற்பலன பெய்மவொர், பழுதுகள் ெரிபொர்ப்மபொர், சிறிய அளவிைொன ப ொழில்கள் 
மபொன்றலவ ஒழுங்கலேக்கப்படொ  துலறகள் ஆகும். 

B) இத்துலறகளுக்கு விதிகளும் ஒழுங்குமுலறகளும் இருந் ொலும் அலவ பின்பற்றப்படுவதில்லை. 
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C) இவற்றில் மவலை பெய்மவொருக்குக் குலறந்  கூலி பகொடுக்கப்படுவம ொடு பை மநைங்களில் 
ப ொடர்ச்சியொக மவலையும் இருக்கொது, பபரும்பொலும் அவர்களுக்கு ஊதியத்துடன் விடுப்பு, 
விடுமுலற நொட்கள், ேருத்துவ விடுப்பு மபொன்றலவ இருக்கொது. 

D) இந்த நிறுவைங்கள் அைெோங்கத்தில் பதிவு சபற்றளவ. 

(குறிப்பு: ஒழுங்களமக்கப்படோத துளறகள் அைெோங்கத்தில் பதிவு சபற்றளவகள் அல்ை மற்றும் 
வவளை உத்திைவோதம் கிளடயோது.) 

14. எந்  துலறயில் ப ொழிைலேப்பு முலற மெர்க்கப்படவில்லை? 

A) முதன்ளமத் துளற 

B) இைண்டொம் துலற 

C) ெொர்புத்துலற 

D)  னியொர் துலற 

15. 2011-12 ஆண்டின் மவலைவொய்ப்பில் மு ன்லேத் துலறயின் பங்கு 

A) 27%      B) 24%      C) 49%     D) 74% 
(குறிப்பு: 1972 - 73 ஆம் ஆண்டின் வவளைவோய்ப்பில் முதன்ளமத் துளறயின் பங்கு 74% ஆகும்.) 

16. 2011-12 ஆண்டின் மவலைவொய்ப்பில் இைண்டொம் துலறயின் பங்கு 

A) 27%      B) 24%     C) 11%     D) 15% 
(குறிப்பு: 1972 - 73 ஆம் ஆண்டின் வவளைவோய்ப்பில் இைண்டோம் துளறயின் பங்கு 11% ஆகும். 

17. 2011 - 12 ஆம் ஆண்டின் மவலைவொய்ப்பில் ெொர்புத் துலறயின் பங்கு 

A) 15%      B) 27%      C) 25%     D) 23% 
(குறிப்பு: 1972 - 73 ஆம் ஆண்டின் வவளைவோய்ப்பில் முதன்ளமத் துளறயின் பங்கு 15% ஆகும்.) 

18. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எலவ பபொதுத்துலற நிறுவனங்கள்? 

1. பநய்மவலி பழுப்பு நிைக்கரி நிறுவனம் 

2. இந்திய உருக்கு ஆலணயம் 

3. பொை  ப ொலைமபசி நிறுவனம் 

4. டொடொ இரும்பு ேற்றும் எஃகு ப ொழிற்ெொலை 

 A) அலனத்தும்     B) 1, 2, 3     C) 2, 3, 4      D) 1, 3, 4 

(குறிப்பு: டி.வி.எஸ் வமோட்டோர் நிறுவைம், அவெோக் வைைண்ட், டோடோ இரும்பு மற்றும் எஃகு 
சதோழிற்ெோளை ஆகியளவ தனியோர்துளற நிறுவைங்கள் ஆகும்.) 

19. பபொதுத்துலற குறித்  கூற்றுகளில் ெரியொனல  ம ர்ந்ப டு. 

1. மெலவ மநொக்கம் பகொண்டது. 

2. பெொத்துக்கள் அைெொங்கத்துக்குச் பெொந் ம். 

3. ஊதியம் அைெொங்கத் ொல் வைங்கப்படுகின்றன. 
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A) அளைத்தும் ெரி 

B) 1, 2 ெரி 

C) 2, 3 ெரி 

D) 1, 3 ெரி 

(குறிப்பு: மோநிை அைசு நிறுவைங்கள், மத்திய அைசு நிறுவைங்கள், வதசியமயமோக்கப்பட்ட 
சதோழிற்ெோளைகள் ஆகியளவ சபோதுத்துளறயில் அடங்கும்.) 

20.  னியொர் துலற குறித்  கூற்றுகளில்   வறொனல  ம ர்ந்ப டு. 
1. இைொப மநொக்கம் பகொண்டது. 
2. பெொத்துக்கள்  னி நபர்களுக்குச் பெொந் ம். 

3. ஊதியம் உரிலேயொளைொல் வைங்கப்படுகின்றன. 
A) 1 ேட்டும்  வறு 

B) 2 ேட்டும்  வறு 

C) 1, 2  வறு 

D) எதுவுமில்ளை 

 
21. கீழ்க்கண்டவற்றுள்  ற்கொை மவலைவொய்ப்பின் மபொக்குகளொக கரு ப்படுபலவ எலவ? 

1. அதிகரித்து வரும் சுய-மவலைவொய்ப்பு 

2. நிறுவனங்கள் ஒரு சிை நிைந் ை ஊழியர்கலளமய பயன்படுத்து ல் ேற்றும் குறுகிய கொை ஒப்பந் ப் 
பணிகலளத்  ருவதும் ஆகும். 
3. ேக்களின் வொழ்க்லக முலற கொைணேொக பகுதி மநை மவலைவொய்ப்பில் ஒரு வளர்ச்சி இருந்து 
வருகிறது. 
A) அளைத்தும்      B) 1, 2      C) 2, 3     D) 1, 3 

22. இருமவல்பட்டு கிைொேத்திற்கு கில்பர்ட் ஸ்மைட்டர் என்பவர் கள ஆய்வு பணிக்கொக பென்ற ஆண்டு 
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A) 1914      B) 1915     C) 1916     D) 1917 
(குறிப்பு: கில்பர்ட் ஸ்வைட்டர் என்பவர் சென்ளைப் பல்களைக் கைகத்தில் பணியோற்றி வந்தோர்.) 

23. இந்தியொவின் பேொத்  உள்நொட்டு உற்பத்தியில் பல்மவறு துலறகளில் எந்  இறங்கு வரிலெ ெரியொனது? 

A) மு ன்லே துலற, இைண்டொம் துலற, ெொர்புத் துலற 

B) மு ன்லேத் துலற, ெொர்புத்துலற, இைண்டொம் துலற 

C) ெோர்புத்துளற, இைண்டோம் துளற, முதன்ளமத் துளற 

D) இைண்டொம் துலற, ெொர்புத்துலற, மு ன்லேத் துலற 

24. பபொருத்துக. 

1. மவளொண்லே, கொடுகள்,  
  மீன்பிடிப்பு ேற்றும் சுைங்கம்            i) ஒழுங்கலேக்கப்படொ  துலற 

2. உற்பத்தி, மின் உற்பத்தி, எரிவொயு 

  ேற்றும் குடிநீர் விநிமயொகம்          ii) ெொர்புத்துலற 

3. வொணிபம், மபொக்குவைத்து ேற்றும் 

   ப ொலைத்ப ொடர்பு            iii) இைண்டொம் துலற 

4. குழுேப் பதிவற்ற நிறுவனங்கள் 

   ேற்றும் வீட்டுத் ப ொழில்கள்         iv) மு ன்லே துலற 

A)   i    ii    iii    iv 
B)  iv    iii    ii    i 
C)  ii     iii     i    iv 
D)  iii    ii    iv    i 

25. பபொதுத்துலற ேற்றும்  னியொர்துலற என்று எ ன் அடிப்பலடயில் வலகப்படுத் ப்படுகிறது? 

A) பணியொளர்களின் எண்ணிக்லக 

B) இயற்லக வளங்கள் 

C) நிறுவைங்களின் உரிளம 

D) மவலைவொய்ப்பின் நிலை 

(குறிப்பு: செோத்துகளின் உரிளமயோைளையும், வெளவகள் அளிப்பதற்குப் சபோறுப்போைவளையும் 
அடிப்பளடயோகக் சகோண்டு, சபோருைோதோை நடவடிக்ளககளின் அடிப்பளடயில் சபோதுத்துளற 
மற்றும் தனியோர்துளற எை வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ைை.) 

26. கூற்று: ஒழுங்குப்படுத் ப்படொ  துலறயின் பபொருளொ ொை பண்பு என்பது வீட்டினுள் உற்பத்தி 
நடவடிக்லக ேற்றும் சிறுப ொழில் பெய்வ ொகும். 
கொைணம்: இங்கு குலறவொன ஊதியமும் ேற்றும் மவலைகள் முலறயொக வைங்கப்படுவதில்லை. 
A) கூற்று மற்றும் கோைணம் ெரி, கூற்றுக்கோை கோைணம் ெரி 

B) கூற்று ேற்றும் கொைணம் ெரி, கூற்றுக்கொன கொைணம்  வறு 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 7 of 7 

C) கூற்று ெரி கொைணம்  வறு 

D) கூற்று  வறு கொைணம் ெரி 

27.   மிழ்நொட்டில் __________ துலறயில் அதிக நபர்கள் மவலைக்கு அேர்த் ப்பட்டுள்ளனர். 

A) வவைோண்ளம 

B) உற்பத்தி 

C) வங்கியல் 

D) சிறுப ொழில் 

28. பபொருத்துக. 
1. பபொதுத்துலற       i) வங்கியல் 

2.  னியொர்துலற     ii) மகொழிவளர்ப்பு 

3. மு ன்லேத் துலற    iii) இைொபமநொக்கம் 

4. ெொர்புத்துலற     iv) மெலவ மநொக்கம் 

A)  ii    iii   i   iv 
B)  iv     iii      ii    i 
C)  iv    iii    i    ii 
D)  iii     iv    ii    i 

29. ஸ்மைட்டர் கிைொேம் என அலைக்கப்பபடும் இருமவல்பட்டு கிைொேம் __________ ேொவட்டத்தில் 
அலேந்துள்ளது. 
A) மெைம் 

B) மவலூர் 

C) விழுப்புைம் 

D) கடலூர் 

(குறிப்பு: இந்த கிைோமம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமோக அறிஞர்கள் பைைோலும் ஆய்வு 
செய்யப்பட்டு வந்துள்ைது.) 
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