
 

 அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 

IMPORTANT ONE MARK TEST 

NAME: _______________________________                    CLASS & SEC _____________ 

11th – ECONOMICS (LESSON 1 TO 8)               50 X1= 50 

பாடம்-1 நுண்ணினப் பபாருளியல்: ஓர் அறிமுகம் 

7. நாடுகளின் செல்வம் மற்றும் காரணங்களளக்  குறித்த ஒரு விொரளண என்ற நூலின் 

ஆசிரியர ்__________         Author of “An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth of Nations” 

11. பயன்பாடு என்பது________           Utility means 

12. அங்காடி என்பது________               A market is 

15. சபாதுவாக எந்தக் ககாட்பாடு நுண்ணியல் சபாருளாதாரதள்த உள்ளடக்கியுள்ளது?  

Which theory is generally included under micro economics ? 

19. தனிக்கருத்திலிருந்து சபாதுக்கருத்து சபறும் முளற______ 

The process of reasoning from particular to general is 

20. விற்பளன செய்யும் சபாருடக்ளள எதனால் சபருக்கினால் சமாத்த வருவாய் 

கிளடக்கும்? Total revenue is equal to total output sold multiplied by 

பாடம்-2  நுகர்வுப் பகுப்பாய்வு 

3. இயல் சபண் பயன்பாட்டு ஆய்ளவ வழங்கியதில் முதன்ளமயானவர_்______ 

The chief exponent of the Cardinal utility approach was 

6.காஸன் முதல் விதி ______என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.  

Gossen’s first law is known as. 

8. நுகரக்வார ்எெெ்ம் என்ற கருத்துடன் சதாடரப்ுளடயவர ்______  

The concept of consumer’s surplus is associated with 

11. கதளவ சநகிழ்ெச்ி என்ற கருத்ளத அறிமுகப்படுத்தியவர ்______  

The concept of elasticity of demand was introduced by 

14. மிகத்கதளவ சநகிழ்ெச்ி உள்ள கதளவக் ககாட்டின் வடிவமானது _____ 

In case of relatively more elastic demand the shape of the curve is ____ 

20. ெம கநாக்கு வளளககாடுகள் _____ .    The indifference curve are ___ 

பாடம்-3 உற்பத்தி பகுப்பாய்வு 

3. ெராெரி உற்பத்தி (AP)-ளயக் கணக்கிடப் பயன்படும் விகிதம் ___________ 

Formula for calculating AP is 

8. குறுகிய கால உற்பத்திெ ்ொரப்ு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது.  

The short-run production is studied through 

10. ெம உற்பத்திக் ககாட்டின் கவறு சபயர_்_________        An Iso-quant curve is also known as 

12.காப்-டக்ளஸ் உற்பத்தி ொரப்ு எதளன அடிப்பளடயாக சகாண்டது______ 

Cobb-Douglas production function assumes  

அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

16. நவீன சபாருளியல் வல்லுனரக்ளின் விதி ________ 

Modern economists have propounded the law of  __________ 

20. உற்பத்திெெ்ாரப்ு இவற்றுக்கிளடகய உள்ள சதாடரள்ப விளக்குகிறது ______ 
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A production function measures the relation between 

பாடம்-4 பெலவு மற்றும் வருவாய் பற்றிய ஆய்வு 

3. பணெ ்செலளவ______ செலவு என்றும் அளழக்கலாம்.  

Money cost is also known as ____________ cost. 

8. ெராெரி மாறும் செலவுக்கான வாய்ப்பாடு _______ 

Identify the formula of estimating average variable cost. 

13. ெராெரிெ ் செலவுக்கான வாய்ப்பாடு.  

Identify the formula of estimating average cost. 

16. சபாருடக்ளின் விற்பளன மூலம் கிளடக்கும் வருமானம்__________ வருவாய் ஆகும்.  

Revenue received from the sale of products is known as _______ revenue. 

18. இறுதிநிளல வருவாய் என்பது ஏற்கனகவ உள்ள_______ உடன் கூடுதலாக சபறுவது. 

Marginal revenue is the addition made to the 

19. விளல நிளலயாக இருக்கும்  கபாது,AR மற்றும் MR ககாட்டுக்கு_______ ஆக இருக்கும். 

When price remains constant, AR will be ________ MR. 

பாடம் 5 : அங்காடி அமமப்பும் விமல நிர்ணயமும் 

2. நிறுவனத்தின் ெமநிளல என்பது ___________.       Equilibrium condition of a firm is __________ 

6. எப்கபாது நிறுவனம் இலாபம் சபற முடியும்________     Profit of a firm is obtained when _________ 

8. எந்த அங்காடியில் ARமற்றும் MR ெமமாகும்____________ 

In which type of market, AR and MR are equal ______ 

13. முற்றுரிளம கபாட்டி _____ ஆகும்.  

Monopolistic competition is a form of ________ 

17.  நிளறவும் கபாட்டி நிறுவனத்தின் கதளவக்ககாடு ________ 

Under perfect competition, the shape of demand curve of a firm is _________ 

19. என் வளக அங்காடியில் நுகரக்வார ்அதிகம் சுரண்டப்படுகிறாரக்ள்?  

Which of the following involves maximum exploitation of consumers? 

20. விற்பளன செலவிற்கு உதாரணம்___________ 

An example of selling cost is______ 

பாடம் 6  பகிர்வு பற்றிய ஆய்வு 

2. பகிரவ்ுக்  ககாட்பாடு எவ்வாறு அளழக்கப்படுகிறது?  

Theory of distribution is popularly known as, 

5. சதான்ளம கூலிக் ககாட்பாட்ளட எடுத்துளரதத்வர ்யார?்  

The Classical Theory of Rent was propounded by 

9. எெெ் உரிளம கூலிக்ககாட்பாட்ளட எடுத்துளரதத்வர_்_______  

Residual Claimant Theory is propounded by 

 
 

அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம் 

12. கடன் நிதிக்  ககாட்பாட்டின்படி கடன் நிதிகளின் அளிப்பு இதற்குெ ்ெமமாகும்.  

According to the Loanable Funds Theory, supply of loanable funds is equal to 

16. புதத்ாக்க இலாபக் ககாட்பாட்ளட வழங்கியவர_்________ 

Innovation Theory of profit was given by 

19. துய்ப்பு தவிரப்்பு வட்டிக் ககாட்பாட்ளட எடுத்துளரதத்வர_்____________ 

Abstinence Theory of Interest was propounded by 

20. கடன் நிதி வட்டிக் ககாட்பாடானது _________ 

Loanable Funds Theory of Interest is called as 

பாடம் 7 இந்தியப் பபாருளாதாரம் 
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2. ஒரு நாட்டின் சபாருளாதார வளரெ்ச்ி அளவிடப்படுவளத குறிப்பிடுவது ___________ 

Economic growth of a country is measured by national income indicated by _______ 

8. மக்கள் சதாளகயில் 1961 ஆம் வருடம் _______ எனப்படுகிறது.  

The year 1961is known as ___________ 

13. கதசிய வளரெ்ச்ிக் கழகத்ளத அறிமுகப்படுத்தியவர_்_________ 

Who introduced the National Development Council in India? 

14. காந்தியப் சபாருளாதாரெ ்சிந்தளனகளள சதாடரந்்து வலியுறுத்தியவர ்யார?்  

Who among the following propagated Gandhian Ecomomic thinkings. 

15. ஜனநாயக ெமதரம்த்ளதக் சகாண்டுவந்தவர_்____________ 

The advocate of democratic socialism was 

19. சபாருளாதாரத்திற்கான கநாபல் பரிளெ அமரத்்தியா சென் சபற்ற ஆண்டு _____ 

Amartya Kumara Sen received the Nobel prize in Economics in the year 

பாடம் 8:  இந்தியப் பபாருளாதாரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் 

4.இரயத்வாரி முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இடம்______ 

Ryotwari system was initially introduced in  

9. இந்தியாவின் பசுளம புரட்சியின் தந்ளத என்று அளழக்கப்படுபவர_்______ 

The father of Green Revolution in India was ______ 

14. பத்தாம் ஐந்தாண்டுத்  திட்ட காலம்_________ 

Tenth Five year plan period was _______ 

18. மனித கமம்பாட்டு குறியீட்டு எண்ளண உருவாக்கியவர ்_________ 

Human development index (HDI) was developed by 

19. பனிசரண்டாம் ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் முக்கிய கநாக்கம்_________ 

The main theme of the Twelth Five Year Plan 

20. வாழ்க்ளகதரக்  குறியீட்டு எண்ளண உருவாக்கியவர_்_______ 

The PQLI was developed by ……………. 
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