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  அறம் பயிற்சி மமயம்   

            மடத்துக்குளம் 

11th Economics  

Important questions    

பாடம்:1 நுண்ணினப்  

பபாருளியல்: ஓர் அறிமுகம்.  

 (Introduction to Micro Economics) 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21. ப ொருளியல் என்றொல் என்ன? 

      What is meant by Economics? 

22. நுண் ப ொருளியல் என்றொல் என்ன? 

       Define microeconomics. 
24.  ண்டங்களள  ணிகளிலிருந்து 

வேறு டுத்துக. 

     Distinguish goods from services. 
26. இயல்புளை அறிவியலின்   

இலக்கணத்ளத ேளையறுக்க. 

    Define positive economics. 
மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

29." என்ன உற் த்தி பெய்ய வேண்டும்" 

என் தற்கொன முக்கிய முடிவுகள் யொளே? 

What are the crucial decisions involved in 
‘what to produce?’ 
31.  ணிகளின்  ல்வேறு இயல்புகள் யொளே? 

  What are the different features of 
services? 

33. நுண்ணியல் மற்றும் வ ைியல் 

ப ொருளியலுக்கு இளடவயயொன 

வேறு ொடுகள் யொளே? 

Distinguish between microeconomics and 
macroeconomics. 
34. இயல்புளை ப ொருளியல் மற்றும் 

பநறியுளை ப ொருளியளல ஒ ்பிடுக. 

Compare positive economics and 
normative economics. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. ப ொருளியளல ்  ற்றிய  ல்வேறு 

இலக்கணங்களள ஒ ்பிட்டு வேறு டுத்துக. 

Compare and contrast various definitions 
of Economics.  
37. ப ொருளியலின் தன்ளம மற்றும் 

எல்ளலளய விேைி? 

Elaborate the nature and scope of 
Economics. 
 
 

பாடம்: 2 நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு.  

                Consumption Analysis 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21.  யன் ொட்ளட ேளையறு. 

       Define Utility. 
24. விளலத்வதளே  பநகிழ்ெச்ியின் அளளே 

விேைி? 

What are the degrees of price elasticity of 
Demand? 

25. ெமவநொக்கு ேளளவகொடுகள்  என்றொல் 

என்ன? 

State the meaning of indifference curves. 
27.கிஃ ன் ப ொருள்கள் எளே? அளே ஏன் 

அே்ேொறு அளழக்க ் டுகின்றன? 

What are Giffen goods? Why it is called 
like that? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

28. மனித விரு ் ங்களின் இயல்புகளளக் 

கூறுக. 

Describe the feature of human wants. 
30. நுகைவ்ேொை ்எெெ்ம் என்ற கருத்ளத 

ேளை டத்துடன் விளக்குக. 

Explain the concept of consumer’s 
equilibrium with a diagram. 
34. நுகைவ்ேொை ்ெமநிளல என்ற கருத்ளத 

சுருக்கமொக விேைி? 

Briefly explain the concept of consumer’s 
equilibrium. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. வதளே விதி மற்றும் அதன் 

விதிவிலக்குகளள விேைி. 

Explain the law of demand and its 
exceptions. 
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36. குளறந்த பெல் இறுதிநிளல  யன் ொட்டு 

விதிளய ேளை டத்துடன் விேைி? 
Elucidate the law of diminishing marginal 
utility with diagram. 
37. ெம இறுதிநிளல  யன் ொட்டு விதிளய 

விளக்குக.  
Explain the law of Equi-marginal utility. 
 

பாடம் 3 உற்பத்தி பகுப்பாய்வு  

(Production Analysis) 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

22. உளழ ்பு- ேளையறு 

      Define Labour. 
23. உற் த்தி ெொைப்ிளன குறி ்பிடுக. 

     State the production function. 
25. ெம உற் த்தி பெலவுவகொடு என்றொல் 

என்ன?  
What is Iso-cost line? 

27. அளி ்பு வகொடு வமல்வநொக்கி பெல்ேதன் 

கொைணம் என்ன?  
What are the reasons for upward sloping 
supply curve? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

28. நிலத்தின் சிற ்பியல்புகள் யொளே? 

     What are the characteristics of land? 

29. அளி ்பு நிகழ்ெச்ிளய நிைண்யிக்கும் 

கொைணிகள் யொளே?  
What are the factors governing elasticity 
of supply? 

32. பமொத்த, ெைொெைி, இறுதிநிளல 

உற் த்திகளுக்கு இளடவய உள்ள 

பதொடைப்ிளனக் கூறுக.  
Bring out the Relationship among Total, 
Average and Marginal Products. 
34.கொ ்-டக்லஸ் உற் த்தி ெொைள்  விளக்குக.  
State the Cobb-Douglas Production 
Function. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. மொறும் விகித விளளவு விதிளய 

ேளை டத்துடன் விளக்குக. 

Examine the Law of Variable Proportions 
with the help of a diagram. 
38. அகெச்ிக்கணங்கள் மற்றும் 

புறெச்ிக்கணங்களள விேைி.  
Explain the internal and external 
economies of scale. 
 

      பாடம் 4  

பெலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு  
(Cost and Revenue Analysis) 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

21. பெலளே ேளையறு. 

       Define cost. 
24. ேருேொளய ேளையறு.  
      Define Revenue. 
27. மூழ்கும் பெலவுகள் என்றொல் என்ன?  
       What is meant by Sunk cost? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

29.  ணெப்ெலவு - உண்ளம பெலவு 

வேறு ொடுகளளக் கூறுக. 

State the differences between money cost 
and real cost. 
30. பேளியுறு பெலவு - உள்ளுறு பெலவு 

வேறு டுத்துக. 

Distinguish between explicit cost and 
implicit cost. 
32. AC மற்றும் MC எடுத்துக்கொட்டுகளுடன் 

ேளையறு. 

State the relationship between AC and MC. 
34. நீண்டகொல பெலவு ேளளவகொட்ளட தக்க 

ேளை டத்துடன் விளக்குக.  
Discuss the Long run cost curves with 
suitable diagram. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

36. குறுகிய கொலெப்ெலவுக் வகொடுகளள 

தகுந்த ேளை டத்துடன் விேைி?  
Discuss the short run cost curves with 
suitable diagram. 
37.  ல்வேறு ட்ட விளல நிளலகளில் AR 

மற்றும் MR வகொடுகளுக்கு இளடவயயொன 

பதொடைள்  விளக்குக.  
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Bring out the relationship between AR and 
MR curves under various price conditions. 
 
 

பாடம் 5 : அங்காடி அமமப்பும் 

விமல நிர்ணயமும்.  
MARKET STRUCTURE AND PRICING 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21."அங்கொடி" ேளையறு.  
Define Market. 
23. தூய வ ொட்டியின் இன்றியளமயொத 

 ண்ள  குறி ்பிடுக.  
Point out the essential features of pure 
competition. 
25. கீழ்கண்ட நிறுேனத்தின் வதளே வகொடு 

ேளைக.  (அ) நிளறவு ் வ ொட்டி   

 (ஆ) முற்றுைிளம  

Draw demand curve of a firm for the  

following:    a) Perfect Competition  

b) Monopoly 

27. உ ைி ெக்தி-விளக்குக.  
Define “Excess capacity”. 
மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

28. அங்கொடியின் இயல்புகள் யொளே? 

     What are the features of a market? 

30. விளலவ தம் கொட்டுதலின் நிளலகளள 

விளக்குக.  
Describe the degrees of price 
discrimination. 
32. நிளறவு ் வ ொட்டி மற்றும் முற்றுைிளம 

வ ொட்டியின் ஒற்றுளமளய விளக்குக.  
Mention the similarities between perfect 
competition and monopolistic 
competition. 
34. இருேை ்முற்றுைிளமயின் இயல்புகள் 

யொளே?  
State the features of duopoly. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

35. நிளறவு வ ொட்டியின் இயல்புகளள 

விளக்குக.  

Bring out the features of perfect 
competition. 
37. சில்வலொை ்முற்றுைிளமயின்  ண்புகளள 

விளக்குக.  
Describe the features oligopoly. 
38. முற்றுைிளமயில் விளல மற்றும் உற் த்தி 

அளளேத் தீைம்ொனி ் ளத விளக்குக.  
Illustrate price and output determination 
under Monopoly. 
 
 

பாடம் 6 பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு  

                 Distribution Analysis 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21.  கிைவ்ு என்றொல் என்ன?  
    What is meant by distribution? 

23. ேொைம் ேளையறு. 

      Define ‘Rent’. 
24.  ணக்கூலி மற்றும் உண்ளம கூலிளய 

வேறு டுத்துக?  
Distinguish between real and money 
wages. 
26. இலொ ம் என்றொல் என்ன?  
      What is profit? 

27. நீைள்ம விரு ் த்தின் ப ொருள் யொது?  
State the meaning of liquidity preference. 
மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

29. கூலியின் ேளககளள ்  ட்டியலிடுக?  
      List out the kinds of wages. 
30. ேொைம் மற்றும் வ ொலிேொைம் 

வேறு டுத்துக.  
Distinguish between rent and quasi-rent. 
33. புத்தொக்க இலொ க் வகொட் ொட்ளட 

சுருக்கமொக கூறுக.  
Describe briefly the Innovation Theory of 
Profit. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. இறுதிநிளல உற் த்தின்  கிைவ்ுக் 

வகொட் ொட்ளட விளக்குக.  
Explain the Marginal Productivity Theory 
of Distribution. 

www.Padasalai.Net                                              www.CBSEtips.in

Kindly send me your Questions & Keys to this email id - padasalai.net@gmail.com - Whatsapp No: 7358965593

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/


அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

 

36.ைிகொைவ்டொவின் ேொைக் வகொட் ொட்ளட 

எடுத்துக்கொட்டுடன் விேைி.  
Illustrate the Ricardian Theory of Rent. 
38.கீன்சின் ேட்டிக்வகொட் ொட்ளட விேைி.  
Explain the Keynesian Theory of Interest. 
 

பாடம் 7: இந்தியப் 

பபாருளாதாரம்  
Indian Economy 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

22. முன்வனறிய ப ொருளொதொைத்தின் இைண்டு 

இயல்புகளளக் கூறுக.  
State any two features of developed 
economy.   
25. புது ்பிக்க ்  ட இயலொத ஆற்றல் 

விளக்கம் தருக.  
Give the meaning of non-renewable 
energy. 
27. குளறந்த தலொ ேருமொனம் இருக்க 

கொைணங்களொக ைொே் கூருேளத ் 

 ட்டியலிடுக.  
List out the reasons for low per capita 
income as given by V.K.R.V. Rao. 
மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

29. வேளொண்ளம ப ொருளொதொைம்  ற்றி 

அம்வ த்கொைின் ப ொருளொதொை 

கருத்துக்களள கூறுக.  
State Ambedkar’s Economic ideas on 
agricultural economics. 
32.ப ருக்கி கருத்ளத ்  ற்றி V.K.R.V ைொவின் 

 ங்களி ்ள  எழுதுக.  
Write the V.K.R.V.Rao’s contribution on 
multiplier concept. 
33. நல ் ப ொருளொதொைம்  ற்றி 

அமைத்்தியொபென்னின் கருத்துக்களள 

எழுதுக.  
Write a short note on Welfare Economics 
given by Amartya Sen. 
ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

36. இந்தியக் கனிம ேளங்களின் 

முக்கியத்துேத்ளத விேைி.  

Write the importance of mineral resources 
in India. 
38. கொந்தியின் ப ொருளொதொைக் 

கருத்துக்களள சுருக்கமொக எழுதுக.  
Write a brief note on the Gandhian 
economic ideas. 
 
 

பாடம் 8: இந்திய பபாருளாதாரம் 

சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும்.  
Indian Economy Before and After 

Independence 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

22. சுதந்திைம் அளடேதற்கு முன் 

இந்தியொவில் கொண ் ட்ட  ல்வேறு 

ேளகயொன நில உளடளம முளறகள் 

யொளே?  
Name out the different types of land 
tenure existed in India before 
Independence. 
24.  சுளம ்புைட்சியின்  லவீனங்களள ் 

 ட்டியலிடுக.  
List out the weaknesses on Green 
Revolution. 
26. மனித வமம் ொட்டு குறியீட்படண்(HDI) 

மற்றும் ேொழ்க்ளகத் தைக்குறியீட்படண் (PQLI) 

ஆகியேற்ளற வேறு டுத்துக.  
What is the difference between HDI and 
PQLI ? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

28. ேணிக மூலதனக்கொலம்  ற்றி விேைி. 

Explain about the Period of Merchant 
Capital. 
31. ேணிக ேங்கிகள் வதசிய மயமொக் 

க ் ட்டதற்கொன கொைணங்களள 

குறி ்பிடுக.  
Explain about the Period of Merchant 
Capital. 
32.1991ம் ஆண்டு பதொழிற் பகொள்ளகயின் 

ஏவதனும் மூன்று வநொக்கங்களளக் 

குறி ்பிடுக.  
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அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

 

Write any three objectives of Industrial 
Policy 1991. 
34.PQLI என்றொல் என்ன?  
What is PQLI ? 
 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

37. ேணிக ேங்கிகள் வதசிய 

மயமொக்க ் ட்டதின் வநொக்கங்களள விேைி.  
Explain the objectives of nationalization of 
commercial banks. 
38. இந்திய ஐந்தொண்டு திட்டங்களின் 

பெயல் ொடுகளள விேைி.  
Describe the performance of 12th five year 
plan in India. 
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