
அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 
 

அறம் பயிற்சி மமயம், 

       மடத்துக்குளம் 

பாடம் 1: பபரியல் 

பபாருளாதாரம் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21. பேரியல் பேொருளியலின் இலக்கணம் 

தருக.  

Define Macro Economics. 

22. ேணவீக்கம் என்றேதத்தின் பேொருள் 

தருக.  

Define the term ‘Inflation’. 

24. வளரச்ச்ி நிலல அடிே்ேலையில் 

பேொருளொதொரங்கலள வலகே்ேடுத்துக.  

Classify the economies based on status of 

development. 

25. முதலொளித்துவம் என்றொல் என்ன?  

What do you mean by Capitalism? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

28. பேரியல் பேொருளொதொரத்தின் 

முக்கியதுவத்லத தருக.  

State the importance of Macro Economics. 

31. சமத்துவத்தின் குலறகலள கூறுக.  

Indicate the demerits of socialism. 

32. கலே்பு பேொருளொதொரத்தின் முக்கிய 

இயல்புகலள எடுத்பதழுதுக.  

Enumerate the features of mixed economy. 

34. இரு துலற சுழல் ஒை்ை மொதிரியிலண 

விளக்குக.  

Briefly explain the two sector circular flow model. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. பேரின  பேொருளியலின் 

ேரே்பேலலலய விவரி. Discuss the scope of 

Macro Economics. 

38. முதலொளித்துவ, சமத்துவம், 

கலே்புத்துவம் இவற்றின் தன்லமகலள 

ஒே்பிடுக.  

Compare the feature among Capitalism, Secularism 

and Mixedism. 

பாடம்-2 பதசிய வருவாய் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21. பதசிய வருவொய் இலக்கணம் கூறுக.  

Define National Income. 

22.GNP கணக்கிடும் சூத்திரத்லத எழுதுக.  

Write the formula for calculating GNP. 

24.GNPக்கும் NNP க்கும் உள்ள 

பதொைரப்ிலன எழுதுக.  

Trace the relationship between GNP and NNP. 

26.GDP - குலறே்ேொன் இலக்கணம் தருக.  

Define GDP deflator. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

28. தலலவீத வருமொனம்  ேற்றி ஒரு 

குறிே்பு எழுதுக. Write a short note on per 

capita income. 

29. தனிநேர ்வருமொனத்திற்கும் 

பசலவிைக் கூடிய வருமொனத்திற்கும் 

உள்ள வித்தியொசம் என்ன?  

Differentiate between personal and disposable 

income. 

30. கொரணி பசலவில் NNP- விவரி.  

Explain briefly NNP at factor cost. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

36. பதசிய வருவொலயக் கணக்கிடும் 

முலறகலள விளக்குக.  

Discuss the various methods of estimating the 

national income of a country. 

38. பேொருளொதொர ஆய்வில், சமூகக் 

கணக்கிடுதலின் அவசியத்லத விவொதி.  

Discuss the importance of social accounting in 

economic analysis. 
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அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 
 

பாடம்-3 பவமலவாய்ப்பு 

மற்றும் வருமான பகாட்பாடுகள் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

23.உைன்ேொடில்லொ (FRICTIONAL) 

பவலலயின்லம ேற்றி சிறுகுறிே்பு 

வலரக.  

Give short note on frictional unemployment. 

25.பசயின் எடுபகொள்கலள ேை்டியலிடுக.  

List out the assumptions of Say’s law. 

26."விலளவுத்பதலவ" என்றொல் என்ன?  

What is effective demand ? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

31.கீன்ஸின் பகொைே்ொைல்ை பதொைர ்

வலரேைம் மூலம் விளக்குக.  

Explain Keynes’ theory in the form of flow chart. 

32.பதொகு பதலவ அதன் கூறுகலள 

கூறுக.  

What do you mean by aggregate demand ? Mention 

its components. 

33.பதொகு அளிே்லே வலரேைம் மூலம் 

விளக்குக.  

Explain about aggregate supply with the help of 

diagram. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

36. பசயின் அங்கொடி விதியிலன 

திறனொய்வு பசய்க.  

Critically explain Say’s law of market. 

37.ADF மற்றும் ASF க்கு சமநிலலலய 

வலரேைம் மூலம் விவரி.  

Narrate the equilibrium between ADF and ASF with 

diagram. 

38. பதொன்லமக்  பகொை்ேொடு மற்றும் 

கீன்ஸ் பகொை்ேொடு ஆகியவற்றிற்கு 

இலையிலொன பவறுேொடுகலள 

விளக்குக.  

Explain the differences between classical theory and 

Keynes theory. 

பாடம்-4 நுகர்வு மற்றும் முதலீடு 

சார்புகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21. நுகரவ்ுச ்சொரப்ு என்றொல் என்ன?  

What is consumption function? 

25. பசமிே்பு நொை்ைம்(Pro pensity of save)  

என்றொல் என்ன?  

What do you mean by propensity to save? 

27. இறுதிநிலல பசமிே்புநொை்ைம்(MPS)- 

வலரயறு.  

Define Marginal Propensity to Save (MPS). 

28.பேருக்கி - வலரயறு.  

Define Multiplier. 

29.முடுக்கி - வலரயறு.  

Define Accelerator. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

30. கீன்ஸின் நுகரவ்ு சொரந்்த உளவியல் 

விதியின் கருத்துக்கலள கூறுக.  

State the propositions of Keynes’s Psychological Law 

of Consumption 

31. தன்னிசல்சயொன முதலீடு மற்றும் 

தூண்ைே்ேடுகிற முதலீடு ஆகியவற்லற 

பவறுேடுத்துக.  

Differentiate autonomous and induced investment. 

33. முடுக்கிக்கும்  பேருக்கிக்கும் உள்ள 

பவறுேொடுகலள விளக்குக.  

Mention the differences between accelerator and 

multiplier effect 

34. மிலகே் பேருக்கி - விளக்குக.  

State the concept of super multiplier. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

37. நுகரவ்ு சொரப்ின் அக மற்றும் புற 

கொரணிகலள விளக்குக.  

Briefly explain the subjective and objective factors of 

consumption function? 

38. பேருக்கி இயங்கும் விதத்திலன  

விவரி.  
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அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 
 

Illustrate the working of Multiplier. 

39. முடுக்கி  இயங்கும் விதத்லத விவரி.  

Explain the operation of the Accelerator. 

40. மூலதனத்தின் இறுதிநிலல 

உற்ேத்தித் திறனுக்கும்  (MEC)முதலீை்டின் 

இறுதி நிலல உற்ேத்திறனுக்கும் 

(MEI)உள்ள பவறுேொடுகள் யொலவ?  

What are the differences between MEC and MEI 

பாடம் 5: பணவியல் பபாருளியல் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

21. ேணத்தின் இலக்கணம் வலரக.  

Define Money. 

26. ேணவீக்கம் என்ேதின் இலக்கணம் 

தருக.  

Define inflation. 

27. பதக்க வீக்கம் என்றொல் என்ன?  

What is Stagflation? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

30. ேண அளிே்பிலன தீரம்ொனிக்கும் 

கொரணிகள் யொலவ?  

What are the determinants of money supply? 

31. ேணவீக்கத்தின் வலககள் ேற்றி 

எழுதுக.  

Write the types of inflation. 

32. பதலவ இருே்பு மற்றும் பசலவு உந்து 

ேணவீக்கத்லத விளக்குக.  

Explain Demand-pull and Cost push inflation. 

33. ேண மதிே்பு ேற்றிய  பகம்பிரிே்ஜ் 

சமன்ேொடுகலள விளக்குக.  

State Cambridge equations of value of money. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்; 

35.இரவ்ிங்ஃ பிஷரின் ேண அளவு 

பகொை்ேொை்டிலன விளக்குக.  

Illustrate Fisher’s Quantity theory of money. 

36. ேணத்தின் ேணிகலள விளக்குக.  

Explain the functions of money. 

38. வணிகச ் சுழற்சியின் ேல்பவறு 

கை்ைங்கலள விவரிக்க.  

Describe the phases of Trade cycle. 

பாடம் 6 : வங்கியியல் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

23. லமய வங்கி என்ேதலன வலரயறு.  

Define Central bank. 

24.CRR மற்றும் SLR ஆகியவற்றிலன 

பவறுேடுத்துக.  

Distinguish between CRR and SLR. 

27. விவசொயக்கைன் வழங்கும் துலறயின் 

ேணிகலள குறிே்பிடுக.  

Manson the functions of agriculture credit 

department. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

29. வங்கியில்லொ நிதியயலமே்புகலளே் 

ேற்றி சிறு குறிே்பு தருக.  

Give a brief note on NBFI. 

31.நேொரட்ின் ேணிகள் யொலவ?  

What are the functions of NABARD? 

33. ேணசச்ந்லதலயயும், மூலதனச ்

சந்லதலயயும் பவறுேடுத்துக. 

34. ேணமதிே்பு நீக்கத்தின் 

பநொக்கங்கலள குறிே்பிடுக.  

Distinguish between money market and capital 

market. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

36. வணிக வங்கிகளின் ேணிகலள 

விளக்குக.  

Elucidate the functions of Commercial Banks. 

37. இந்திய ரிசரவ்் வங்கியின் ேணிகலள 

விவரிக்க.  

Describe the functions of Reserve Bank of India. 

 

பாடம் 7: பன்னாட்டுப் 

பபாருளியல் 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 
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22. ேன்னொைட்ு வணிகம் 

வலரவிலக்கணம் தருக.  

Define international trade. 

25. வொணிே வீதத்லத விளக்குக.  

Define Terms of Trade. 

26. வொணிேச ்பசலுத்துநிலல ேற்றி நீவீர ்

அறிவது யொது?  

What do you mean by balance of payments? 

27. பசலொவணி மொற்று வீதம் என்றொல் 

என்ன?  

What is meant by Exchange Rate? 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

29. ேன்னொைட்ு வொணிகத் பதொன்லமக் 

பகொை்ேொை்டிற்கும் புதிய 

பகொை்ேொை்டிற்குமிலையிலொன 

பவறுேொடுகலள எழுதுக.  

Compare the Classical Theory of international 

trade with Modern Theory of International trade. 

31. வொணிகே் பகொடுே்ேல் நிலலக்கும் 

அயல்நொை்டுச ்பசலுத்து 

நிலலக்குமிலையிலொன ஏபதனும் மூன்று 

பகொை்ேொடுகலள ேை்டியலிடுக.  

Distinguish between Balance of Trade and Balance of 

Payments. 

33. மொறுகின்ற ேணமொற்று வீரதத்தின் 

பேொருள் தருக.  

Write a brief note on flexible exchange rate. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

35. உள்நொை்டு வொணிகத்துக்கும் 

ேன்னொைட்ு வொணிகத்துக்கும் 

இலையிலொன பவறுேொடுகலள 

விவொதிக்கவும்.  

Discuss the differences between Internal Trade and 

International Trade. 

40. அயல்நொை்டுச ்பசலுத்துநிலல 

சமமின்லமயின் வலககலள விவரி.  

Discuss the various types of disequilibrium in the 

balance of payments. 

42. பேொருளொதொர முன்பனற்றம் மற்றும் 

பவளிநொைட்ு பநரடி முதலீை்டிற்கும் 

இலைபய உள்ள பதொைரப்ிலன விளக்குக.  

Explain the relationship between Foreign Direct 

Investment and economic development 

பாடம் 8: பன்னாட்டு 

பபாருளாதார அமமப்புகள். 

இரண்டு மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

21. சிறே்பு எடுே்புரிலமகள் என்ேதன் 

பேொருலள எழுதுக.  

Write the meaning of Special Drawing rights. 

24.பேொது சந்லத வலரயறு.  

Define Common Market. 

25. தலையற்ற வொணிகே் ேகுதி என்றொல் 

என்ன?  

What is Free trade area? 

27. உலக வங்கிக் குழுமத்தின் கீழ் 

பசயல்ேடும் இரண்டு துலண 

நிறுவனங்களின் பேயரக்லள 

குறிே்பிடுக.  

Specify any two affiliates of World Bank Group. 

மூன்று மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

30.IMF-ன் கைன் வழங்கும் திை்ைங்களில் 

ஏபதனும் மூன்றிலனக் குறிே்பிடுக.  

Mention any three lending programmes of IMF. 

33. சொரக்்கின் ேணிகலள சுருக்கமொக 

கூறுக. State briefly the functions of SAARC. 

34. ஆசியொன் அலமே்பின் 

சொதலனகலளே் ேை்டியலிடுக. List out the 

achievements of ASEAN. 

ஐந்து மதிப்பபண் வினாக்கள்: 

36. உலக வங்கியின் ேணிகலள 

பவளிக்பகொணரக்.  

Bring out the functions of World Bank. 

37. இந்திய சமூக பேொருளொதொர 

பமம்ேொை்டில் WTO-ன் ேங்கிலன 

விவொதிக்க.  
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அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 
 

Discuss the role of WTO in India’s socio economic 

development. 

கூடுதல் வினாக்கள்: 

1. நொன்கு துலற பேொருளொதொரத்தின் 

வருவொயின் வை்ை ஓை்ைத்திலன 

விளக்குக.  

Circular Flow of Income in a Four-Sector Economy 

2. உலகத்துவம் என்றொல் என்ன? 

What mean by Globalism 

3. பதசிய வருவொயின் அடிே்ேலை 

கருத்துகள் யொலவ?  

Basic concepts of national income 

4. சந்லத விலல (Market price) 

5. சமூக மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பசலவு.  

Social and Environmental Cost 

6. MEC-லய ேொதிக்கும் கொரணிகள். 

Factors Affecting MEC 

7. இறுதி நிலல நுகரவ்ு நொை்ைமும் 

பேருக்கியும்  

Marginal propensity to consume and multiplier. 

8. பேருக்கியின் வலககள்/ பேருக்கியின் 

கசிவுகள்  

Classification of Multiplier/Leakages of multiplier 

9. முடுக்கியின் விலளவுகள் மற்றும் 

எடுபகொள்கள்.  

Accelerator Effects and Assumptions 

10. பமய்நிகர ்ேண். Crypto Currency 

11. ேணவீக்கத்லத கைட்ுே்ேடுத்தும் 

வழிமுலறகள்.  

Measures to Control Inflation 

12. ேண வொை்ைம் மீள் ேணவீக்கம் மற்றும் 

பதக்கவீக்கம் பவறுேொடு?  

Distinguish between Deflation, Disinflation and 

Stagflation 

13. இந்திய வங்கிகளின் வரலொறு.  

History  Of  Indian BANKS 

14.பரே்பேொ விகிதம் (RR) மற்றும் மீள் 

பரே்பேொ விகிதம் (RRR) பவறுேொடு. 

Difference between Repo Rate (RR) and Elastic 

Repo Rate (RRR). 

15.(6.9.1) பதொழில்நிதிக்கொன 

அலமே்புகள்.  

Institutional Set-up 

16. ேணக் பகொள்லகயின் இரண்டு 

நிலலகளின் தன்லமகலள கூறுக (6.10.1).  

Monetary Policy: Expansionary Vs. Contractionary 

17.NEFT மற்றும் RTGS பவறுேொடு.  

RTGS and NEFT 

18. வங்கிகள் இலணே்பு. Merger of Banks 

19. (7.10.1) பவளிநொைட்ு நிதி மூலதனம்.  

Meaning of FDI 

20. இந்தியொவின் பவளிநொைட்ு பநரடி 

மூலதனம்.  

Foreign Portfolio Investment (FPI) 

21. இந்தியொ மற்றும் IMF, WB, WTO 

    India vs IMF, WB, WTO
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அறம் பயிற்சி மமயம், மடத்துக்குளம். 
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