
                 ARAM COACHING CENTER, MADATHUKULAM 

UNIT REVISION TEST 1 – DEC 2022 

Class: 12                    ECONOMICS                     Marks:50 

Choose the best answer:                              10x1=10 

1. Who coined the word ‘Macro’?  

a) Adam Smith b) J M Keynes c) Ragnar Frisch d) Karl Marx 

“மேக்ம ோ” (Macro) என்ற வோ த்்தததை அறிமுகப்படுத்திைவ  ்ைோ ?்  

அ. ஆடே்ஸ்மித் ஆ. மே.எே். கீன்ஸ் இ.  ோக்ன  ்பி ிக்ஸ் ஈ. கோ ல் ேோ க்்ஸ் 

2. A steady increase in general price level is termed as_____________.  

a) wholesale price index   b) Business Cycle   c) Inflation           d) National Income 

பபோதுவோன விதலயின் பதோட  ்உை த்வ குறிப்பிடுே் கருத்து ______ஆகுே்.  

அ. பேோத்தவிதலக் குறியீடு    ஆ. வோணிபச ்சுழல்  

இ. பணவீக்கே்     ஈ. மதசிை வருவோை் 

3. Indicate the fundamental economic activities of an economy.  

a) Production and Distribution      b) Production and Exchange  

c) Production and Consumption       d) Production and Marketing 

ஒரு பபோருளோதோ  அதேப்பின்அடிப்பதட பபோருளோதோ  நடவடிக்தககதள 

குறிப்பிடுக.  

அ. உற்பத்தி ேற்றுே் பகி வ்ுே்   ஆ. உற்பத்தி ேற்றுே் ப ிேோற்றே்  

இ. உற்பத்தி ேற்றுே் நுக வ்ு   ஈ. உற்பத்தி ேற்றுே் சந்ததயிடுதக. 

4. Economic system representing equality in distribution is ____ 

a) Capitalism        b) Globalism        c) Mixedism                d) Socialism 

பகி வ்ில் சேத்துவத்தத கதடப்பிடிக்கிற பபோருளோதோ  அதேப்பு _____ஆகுே்.  

அ. முதலோளித்துவ அதேப்பு          ஆ. உலகேைத்துவ அதேப்பு  

இ. கலப்புப்பபோருளோதோ ே் அதேப்பு       ஈ. சேத்துவ பபோருளோதோ  அதேப்பு 

5. The Circular Flow Model that represents an open Economy.  

a) Two Sector Model                           b) Three Sector Model  

c) Four Sector Model                           d) All the above 

6. National income is measured by using ……….. methods.  

(a) Two   (b) Three   (c) Five   (d) Four 

எத்ததன முதறகளோல் மதசிை வருவோை் கணக்கிடப்படுகிறது?  

அ. இ ண்டு  ஆ. மூன்று  இ. ஐந்து   ஈ. நோன்கு 

7. GNP = ………. + Net factor income from abroad.  

(a) NNP   (b) NDP   (c) GDP   (d) Personal income 

GNP = ……..+ பவளிநோட்டிலிருந்து வருே் நிக  கோ ணி வருேோனே்.  

அ. NNP     ஆ. NDP         இ.GDP       ஈ. தனிநப  ்வருேோனே் 

8. The financial year in India is ……  

(a) April 1 to March 31                              (b) March 1 to April 30  

(c) March 1 to March 16                             (d) January 1 to December 31 

இந்திைோவில் நிதி ஆண்டு என்பது ___________  

அ. ஏப் ல் 1 முதல் ேோ ச்3்1                ஆ. ேோ ச்1் முதல் ஏப் ல் 30  

இ. ேோ ச்1் முதல் ேோ ச்1்6                   ஈ. ேனவ ி 1 முதல் டிசே்ப  ்31 

9. The value of NNP at production point is called ……  

(a) NNP at factor cost (b) NNP at market cost (c) GNP at factor cost (d) Per capita income 

உற்பத்திப் புள்ளியில் NNPயின்ேதிப்பு ___________ எனஅதழக்கப்படுகிறது  

அ. கோ ணி பசலவில் NNP                ஆ. சந்ததவிதலயில் NNP 

 இ. கோ ணி பசலவில் GNP                ஈ. ததலவீத வருேோனே் 

10. The largest proportion of national income comes from …….  

(a) Private sector    (b) Local sector     (c) Public sector          (d) None of the above 

மிக அதிக அளவிலோனமதசிை வருவோை் ___________ லிருந்து வருகிறது.  

அ. தனிைோ  ்துதற ஆ. உள்துதற இ. பபோதுதத்ுதற ஈ. எதுவுே் இல்தல 

Answer the any three questions:                                 3x2=6 

11. Define Macro Economics. 

மப ிைல் பபோருளிைலின்இலக்கணே் தருக. 

12. Define the term ‘Inflation’. 

பணவீக்கே் என்றபதத்தின் பபோருள் தருக. 

13. Trace the relationship between GNP and NNP. 

GNPக்குே் NNPக்குே் உள்ள பதோட ப்ிதன எழுது 

14. Define GDP deflator. 

GDP குதறப்போன் இலக்கணே் தருக. 

Answer the any three questions:                                  3x3=9 

15. Describe the different types of economic systems. 

பபோருளோதோ  அதேப்புகளின் வதககதள குறிப்பிடுக. 

16. Enumerate the features of mixed economy. 

கலப்புப்பபோருளோதோ தத்ின் முக்கிை இைல்புகதள எடுத்பதழுதுக. 

17. Write a short note on per capita income. 

ததலவீத வருேோனே் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு எழுதுக 

18. Give short note on Expenditure method. 

பசலவுமுதறபற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு தருக 

Answer the any three questions:                                         5x5=25 

19. Discuss the scope of Macro Economics. 

மப ினப் பபோருளிைலின் ப ப்பபல்தலதை விவ ி. 

20. Illustrate the functioning of an economy based on its activities. 

நடவடிக்தககள் அடிப்பதடயில் ஒரு பபோருளோதோ  அதேப்பு பசைல்படுவதத 

விவ ி. 

21. Compare the feature among Capitalism, Secularism and Mixedism. 

முதலோளித்துவ, சேத்துவே், கலப்புத்துவே் இவற்றின் தன்தேகதள ஒப்பிடுக 

22. Discuss the various methods of estimating the national income of a country. 

மதசிை வருவோதைக் கணக்கிடுே் முதறகதள விளக்குக. 

23. Discuss the importance of social accounting in economic analysis. 

பபோருளோதோ  ஆை்வில், சமூகக்கணக்கிடுதலின் அவசிைத்தத விவோதி. 
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