
                  

     அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம். 

IMPORTANT ONE MARK TEST 
NAME: _______________________________                      CLASS & SEC _____________ 
12th – ECONOMICS (LESSON 1 TO 8)                       50 X1= 50 
பாடம்-1- பபரியல் பபாருளாதாரம் 
3. நவனீ பேரியல் பேொருளியலின் தந்தத என அதைக்கப்ேடுேவர் யொர்?  

Who is regarded as Father of Modern Macro Economics? 
4. பேரியல் பேொருளொதொரத்தின் பவறு பேயர் யொது?  

Identify the other name for Macro Economics. 
7. பேொதுவொன விதலயின் பதொடர் உயர்தவ குறிப்ேிடும் கருத்து __________ஆகும்.  
A steady increase in general price level is termed as _____________. 
14. முதலொளித்துவத்தத ேின்ேற்றும் நொடு __________ ஆகும்.  
The country following Capitalism is ________________ 
15. சமத்துவத்தின் தந்தத ________ 

Identify the Father of Socialism  
20. திறந்துவிடப்ேட்ட பேொருளொதொரத்தின் வட்ட ஓட்ட மொதிரி என்ேது________ஆகும்.  
The Circular Flow Model that represents an open Economy. 
பாடம்-2 - பதசிய வருவாய் 
9.________ ஆல் பதசிய வருவொதய வகுத்தொல் ததலவதீி வருமொனம் கண்டறியலொம்.  

Per capita income is obtained by dividing the National income by ………… 
10. GNP = _______+  பவளிநொட்டிலிருந்து வரும் நிகர கொரணி வருமொனம்.  
GNP = ………. + Net factor income from abroad. 
15. உற்ேத்திப் புள்ளியில் NNP-யின் மதிப்பு _________என அதைக்கப்ேடுகிறது.  
The value of NNP at production point is called …… 
16. ஒரு நொட்டின் சரொசரி வருமொனம் என்ேது________ 

The average income of the country is …. 
19.PQLI என்ேது _________ன் குறியடீு ஆகும்.  

PQLI is the indicator of ……………… 
20. மிக அதிக அளவிலொன பதசிய வருவொய்_________ லிருந்து வருகிறது.  
The largest proportion of national income comes from ……. 

பாடம்-3 - பவமைவாய்ப்பு ைற்றும் வருைான பகாட்பாடுகள் 
2. அதமப்புசொர் பவதலயின்தமயின் இயல்பு ________  
Structural unemployment is a feature in a ……….. 
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    அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம் 
5. J.B.பச ஒரு __________      J.B. Say is a ……………………. 
8.கீன்ஸின் கூற்றுப்ேடி பவதலயின்தம என்ேது ___________ 
Keynes attributes unemployment to ………….. 
12. பதொடுத்  பததவயின் கூறு________ஆகும்.  
The component of aggregate demand is …………. 
16. பதொன்தமக்  பகொட்ேொடு__________ஐ ஆதரிக்கிறது.  
Classical theory advocates …… 
20. ஒரு பேொருளொதொரத்தில்_________ இயக்கத்தத பச (Say)-யின் விதி வலியுறுத்தியது.  
Say’s law stressed the operation of …………. in the economy. 
பாடம்-4 - நுகர்வு ைற்றும் முதலீடு சார்புகள் 
6. பதசிய வருவொய் உயரும் பேொது _________________       As national income increases 
7. ஒரு குறிப்ேிட்ட வருவொய் ,அளவில் நுகர்வு அதிகரித்தொல்___________ 

As increase in consumption at any given level of income is likely to lead 
11.MPC ஐயும் MPS ஐயும் கூட்டினொல் கிதடப்ேது _________ 

The sum of the MPC and MPS is _______ 
13. முதலீடு தன்னிச்தசயொனது என அனுமொனிக்கப்ேட்டொல்,AD யின் சொய்தவ 
நிர்ணயிப்ேது ______  
When investment is assumed autonomous the slope of the AD schedule is determined by the _____ 
16.MPC =0.5 எனில், பேருக்கியின் மதிப்பு   It the MPC is 0.5, the multiplier is ____________ 
19. மிதக பேருக்கி என்ற கருத்தத முதன் முதலில் ேயன்ேடுத்தியவர் _____ 

The term super multiplier was first used by ___________ 
20.MPC என்ற கருத்துருதவ அறிமுகப்ேடுத்தியவர் யொர் ______________ 
The term MEC was introduced by _______________ 
பாடம் 5 - பணவியல் பபாருளியல் 
4. M1 மற்றும் M2 ஆகிய இரண்டிற்கும் உள்ள வித்தியொசம் _________ 

The basic distinction between M1 and M2 is with regard to ____________ 
6. MV என்ேது __________                        MV stands for _________ 
7. ேணவகீ்கம் என்ேது ________      Inflation means ____________ 
10. ேணவகீ்கத்தின் பேொழுது ேயனதடேவர்கள் யொர்? 
During inflation, who are the gainers? 
12. பதக்க வகீ்கத்தில் ேணவகீ்க விகிதத்துடன் இதணந்திருப்ேது ______ 
Stagflation combines the rate of inflation with __________ 
 

அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம் 
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14. மந்த கொலத்தில் பேொருளியல் நடவடிக்தககள் இவ்வொறு இருக்கும் ______ 
During depression the level of economic activity becomes extremely __________ 
16. ேற்று அட்தட என்ேது ________          Debit card is an example of _________ 

பாடம் 6 : வங்கியியல் 
8. வங்கிகளின் வங்கி என அதைக்கப்ேடுவது __________ 

Who will act as the banker to the Government of India? 
9. கதடசி பநரத்தில் உதவும் உற்ற நண்ேன் என்ற ேணியிதனச் பசய்வது ___________ 

Lender of the last resort is one of the functions of _____________ 
12. பநறிமுதற தூண்டல் என்ேது______             Moral suasion refers ______________ 
13. விவசொய மறு நிதி பமம்ேொட்டு கைகம் துவங்கப்ேட்டது.________  

ARDC started functioning from 
15. ஏற்றுமதி_______ இறக்குமதி வங்கி துவங்கப்ேட்டது? EXIM bank was established in __________ 
18. நிகழ்நிதல வங்கியகம் என்ேது எவ்வொறு அதைக்கப்ேடுகிறது?  

Online Banking is also known as ________ 
பாடம் 7 : - பன்னாட்டுப் பபாருளியல் 
6. ேண மொற்று வதீம் நிதலயமொகும் சந்தத _______.   Exchange rates are determined in ______ 

8. ஏற்றுமதி நிகரம் என்ேது ________.      Net export equals _______ 

13. அயல்நொட்டுச்  பசலுத்துநிதல உள்ளடக்கிய இனங்கள் _______. BOP includes ________ 

15. வொணிேக் பகொடுப்ேல்  நிதல அறிக்தகயில் _____.  In the case of BOT, ___________ 
16. சுற்றுலொ மற்றும் பவளிநொட்டுப் ேயணம் பதொடர்புதடய ேரிவர்த்ததனகள் அயல்நொட்டு 
பசலுத்து நிதலயின் எந்த  கணக்கின் கீழ் ேதிவொகிறது.  

Tourism and travel are classified in which of balance of payments accounts? 
19. இந்தியொவில் பவளிநொட்டு பநரடி மூலதனம் அனுமதிக்கப்ேடொத துதற?  

Foreign direct investments not permitted in India _________ 

பாடம் 8 :- பன்னாட்டு பபாருளாதார அமைப்புகள் 
2. ேன்னொட்டு ேணநிதியத்தின்  ததலதம அலுவலகம் அதமந்துள்ள இடம் ______ 

International Monetary Fund is having its headquarters at ____________ 
3. ஐ.ேி.ஆர்.டி இவ்வொறு ஆகவும் அதைக்கப்ேடுகிறது      
IBRD is otherwise called 
5. நீண்ட கொலக்  கடன் வைங்கும் நிதி நிறுவனம்.  

The organization which provides long term loan is 

அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம் 
16. ேத்தொவது ேிரிக்ஸ் அதமப்ேின் உச்சி மொநொடு ஜூதல 2018ல் நதடபேற்ற இடம் ______ 

The Tenth BRICS Summit was held in July 2018 at  
17. புதிய பமம்ேொட்டு வங்கி இந்த அதமப்புடன் பதொடர்புதடயது.  

New Development Bank is associated with 
20.பேனிலக்ஸ் (BBNBLUX) என்ேது இதன் வடிவமொகும். BENELUX is a form of ______ 
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