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7ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் (3ம் பருவம்) உற்பத்தி காரணிகள், வரியும் அதன் 
முக்கியத்துவமும் 

ககள்விகள்: 

1. ப ொருளியலின் தந்தத?  

2. உற் த்தி கொரணிகள் யொதை? 

3. நிலத்திற்கு அளிக்கப் டும் பைகுமதி __________ எனப் டும். 

4. ஊதியத்தத ப றுைதற்கு பெய்யப் டும் எந்த வைதலயும் __________ ஆகும். 
5. ஒரு ெதமயல்கொர்ரின் உதைப்பு __________ ஆகும். 

6. ஆெிரியரின் ஊதைப்பு __________ ஆகும்.  

7. உதைப் ிற்க்கொக அளிக்கப் டும் பைகுமதி __________ 

8. உதைப் ொளிகள் திறதம __________ கொரணிகதளப் ப ொறுத்து அதமயும். 

9. ஆடம்ஸ்மித் இயற்றிய நூல் __________ அதில் __________ ஐ உதொரணமொக கூறியுள்ளொர். 

10. வைதல  குப்பு முதற என் து __________ 
11. மூலதனம் என் து __________ 

12. மூலதனத்திற்கு அளிக்கப் டும் பைகுமதி __________ 

13. மூலதனத்தின் ைதககள் __________ 

14. பதொைில் முதனவைொர் __________ என அதைக்கப் டுகிறொர. 

15. உற் த்திச் ெங்கிலி __________ 

16. ஒரு ெமுதொயத்தின் ெொர்புத்துதற __________ 
17. அபமரிக்கொைில் __________ மக்கள் ெொர்புத்துதற பதொைிலொளர்கள். 

18. வைளொண்தம __________ துதறதயச் ெொர்ந்தது. 

19. வைதல  குப்பு முதறதய அறிமுகப் டுத்தியைர்? 

20. டொக்வ ொ __________ 

21. __________ கல்பைட்டுகளில் ைரி ைிதிப்பு  ற்றிய குறிப்பு இடம் ப ற்றது. 

22. தற்வ ொது நதடமுதறயில் இல்லொத ைரி __________ 
23. பெொத்து ைரி என் து __________ 

24. கலொல்ைரி என் து __________ 

25. வெதைைரிக்கொன நிதிச் ெட்டம் __________ ஆண்டு நதடமுதறக்கு ைந்தது.  

26. இந்தியொைில் பெயல் டும் நிறுைனம் பெலுத்தும் ைரி __________ 

27. இறந்தைரின் பெொத்திற்கு பெலுத்தும் ைரி? 

விடைகள்: 

1. ஆடம்ஸ்மித் 

2. நிலம், உதைப்பு, மூலதனம் 

கலாமின் விடதகள் வாட்சப் குழு 
கு.கார்த்திக்குமார் - 9688389861  
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3. ைொரம் (ைொடதக) 

4. உதைப்பு 
5. உடல் உதைப்பு 

6. மன உதைப்பு 

7. கூலி 

8.  ரம் தர கொரணிகள் வைதல பெய்யும் இடத்தில் நல்ல சூழ்நிதல 

9. நொடுகளின் பெல்ைம்,குண்டூெி 

10. தனி ட்ட (அ) உதைப் ொளி குழுைிடம் ஒப் தடத்தல் 
11. பெல்ைத்தத குறிக்கும் 

12. ைட்டி 

13.  ருப்ப ொருள்,  ண, மனித 

14. ெமுதொய மொற்றம் கொணும் முதனைர் 

15. முதன்தம, இரண்டொம்,மற்றும் ெொர்புத் துதற  

16. வெதைத்துதற 
17. 80% 

18. முதன்தமத்துதற 
19. ஆடம்ஸ்மித் 

20. லத்தீன் ைொர்த்ததயில் ைிகிதம் 

21. உத்திரவமரூர் 

22. எஸ்வடட் ைரி 

23. உள்ளொட்ெிப்  குதியில் உள்ள ஒரு நில உரிதமயொளர் பெலுத்தும் ஆண்டின் தீர்தையொகும். 

24. ஒரு நொட்டில் உற் த்தியொகும் ப ொருள்களின் மீது அந்நொட்டிவலவய ைிதிக்கப் டும் ைரி 
25. 1994 
26. நிறுைன ைரி 

27. எஸ்வடட் ைரி 
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