
அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம். த ொகுப்பு: ந.சண்முகசுந் ரம் (அறம் ஆசிரியர்) அ.எண்: 96598 38789, LES: 1 TO 8 

வகுப்பு: 11             தபொருளியல்                 ை ிப்தபண்: 90 
        பகு ி – I                      20 X 1 = 20  
விமடமய த ர்ந்த டுத்து எழு வும். 
1. ப ொருளொதொரத்தின் தந்தத யொர்?  
 அ) மொக்ஸ் முல்லர்     ஆ) ஆடம் ஸ்மித்     
 இ) கொர்ல் மொர்க்ஸ்     ஈ)  ொல் அ சொமுவேல்சன் 
2.  ேிற் தைபசய்யும் ப ொருட்கதள எதைொல் ப ருக்கிைொல் பமொத்தேருேொய் 
கிதடக்கும்?  
 அ) ேிதல             ஆ) பமொத்தச் பசலவு          
 இ) இறுதி சமநிதல ேருேொய்       ஈ) இறுதி சமநிதலச் பசலவு 
3. இயல்ப ண் யன் ொட்டு ஆய்தேேழங்கியதில் முதன்தமயொைேர் 
  அ) வே.ஆர்.ஹிக்ஸ்    ஆ) ஆர்.ேி.டி.ஆலன்  இ) மொர்ஷல்    ஈ) 
ஸ்டிக்லர் 
4. மிதகத்வததே பநகிழ்ச்சி உள்ள வததேக்வகொட்டின் ேடிேமொைது ………..  
  அ)  டுகிதட   ஆ) பசங்குத்து இ) ேிதரந்து சரியும் ஈ) 
பமதுேொகசரியும் 
5. சம வநொக்கு ேதளவகொடுகள்  
  அ) பசங்குத்துக் வகொடுகள்              ஆ)  டுக்தகக் வகொடுகள்  
இ)வநர்மதைச் சரிவுதடயதே     ஈ) எதிர்மதைச்   சரிவுதடயதே. 
6. சரொசரி உற் த்தி (AP)தயக்கணக்கிடப்  யன் டும் ேிகிதம்  
  அ) ΔTP/N   ஆ) ΔTP/ΔN   இ) TP/MP    ஈ) TP/N 
7. பதொழில் முதைவேொரின்முக்கிய குணம் உறுதியற்ை தன்தமதய 
ப ொறுத்துக் பகொள்ளல் என்ை கூற்தை கூைியேர் யொர்?  
அ) வே. ி கிளொர்க்    ஆ) சும் டீ்டர்    இ) தநட்  ஈ)ஆடம் ஸ்மித் 
8. ப ொருளின் ேிதலக்கும் அளிப் ிற்கும் இதடவய உள்ள பதொடர்பு  
  அ) எதிர்மதை     ஆ) வநர்மதை  இ) பூஜ்யம்    ஈ) அதிகரிக்கும் 
9. பேளியுறு பசலவுகள் மற்றும் உள்ளுறு பசலவுகளின்கூடுதல்---------- 
பசலேொகும்.  
  அ) சமூக    ஆ) ப ொருளொதொர  இ)  ண  ஈ) மொைொ 
10. உற் த்தியின்எல்லொமட்டங்களிலும் மொைொதபசலவுகள்----  
 அ) மொைொச் பசலவு   ஆ) மொறும் பசலவு  இ) உண்தமச் பசலவு ஈ) சமூகச் 
பசலவு 
11. ேிதல நிதலயொக  இருக்கும் வ ொது, AR வகொடு MR வகொட்டுக்கு-------------  
ஆக இருக்கும்.  

அ) சமமொக      ஆ) அதிகமொக       இ) குதைேொக  ஈ) பதொடர் ற்று 
12.  எப்வ ொது நிறுேைம் இலொ ம் ப ைமுடியும்?  
அ) TR < TC   ஆ) TR – MC        இ) TR > TC     ஈ) TR = TC 
13. முற்றுரிதம வ ொட்டி ------- ஆகும்.  
 அ) சில்வலொர்முற்றுரிதம                ஆ) இருேர்முற்றுரிதம 
 இ) நிதைகுதைப்வ ொட்டி                     ஈ) முற்றுரிதம 
14. ேிற் தைபசலேிற்கு உதொரணம்  
 அ) கச்சொப்ப ொருள் ேிதல                 ஆ) வ ொக்குேரத்துச்பசலவு  
 இ) ேிளம் ர பசலவு                      ஈ) பகொள்முதல்பசலவு 
 15. வ ொலி ேொரம் என்ை கருத்து யொருடன் பதொடர்புதடயது?  
 அ) ரிக்கொர்வடொ   ஆ) கீன்ஸ்      இ) ேொக்கர்          ஈ) மொர்ஷல் 
16. கடன் நிதிக் வகொட் ொட்டின் டி கடன் நிதிகளின் அளிப்பு இதற்குச் சமமொகும்  
அ) S + BC + DH + DI      ஆ) I + DS + DH + BM     
இ) S + DS + BM + DI      ஈ) S + BM + DH + DS 
17. மக்கள்பதொதகயின் இயல்புகதளப்  ற்ைிய அைிேியல் ரீதியொை ஆய்வு  
அ) இட அதமப் ியல்                 ஆ) மக்கள் பதொதகயியல்  
இ) புேியியல்                  ஈ) தத்துேேியல் 
18. ேலுேொை ப ொருளொதொரங்கதளக் பகொண்ட நொடுகள் ேரிதசயில் 
இந்தியொேின் இடம்  
அ) நொன்கு    ஆ) ஏழு  இ) ஐந்து  ஈ)  த்து 
19. ேருடொந்திரத் திட்டங்கள்பசயல் டுத்தப் ட்டஆண்டு  
அ) 1989-1991  ஆ) 1990-1992  இ) 2000-2001  ஈ) 1981-1983 
20. இந்தியொேின் மிகப் ழதமயொை ப ரிய அளேிலொை பதொழில்  
அ)  ருத்தி    ஆ) சணல்  இ) இரும்பு  ஈ) சிபமண்ட் 
 
                  பகு ி – II                       7 X 2 = 14   
எமவதயனும் ஏழு வினொக்களுக்கு விமட  ருக.  
வி.எண். 30 கட்டொய வினொ. 
21. ப ொருளியல் என்ைொல் என்ை? 
22.   யன் ொட்தட ேதரயறு. 
23. அளிப்பு வகொடு வமல்வநொக்கி பசல்ேதன் கொரணம் என்ை? 
24. மூழ்கும் பசலவுகள் என்ைொல் என்ை? 
25. உ ரி சக்தி-ேிளக்குக. 
26.  ணக்கூலி மற்றும் உண்தம கூலிதய வேறு டுத்துக? 
27. புதுப் ிக்கப்  ட இயலொத ஆற்ைல் ேிளக்கம் தருக.  
28.குதைந்த தலொ ேருமொைம் இருக்க கொரணங்களொக ரொவ்        
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  கூருேததப்  ட்டியலிடுக 
29.  சுதமப்புரட்சியின்  லேைீங்கதளப்  ட்டியலிடுக 
30. மைித வமம் ொட்டு குைியடீ்படண் (HDI) மற்றும் ேொழ்க்தகத்  
   தரக்குைியடீ்படண் (PQLI) ஆகியேற்தை வேறு டுத்துக.  
                      பகு ி – III                      7 X 3 = 21 
எமவதயனும் ஏழு வினொக்களுக்கு விமட  ருக.  
வி.எண். 40 கட்டொய வினொ. 
31.இயல்புதர ப ொருளியல் மற்றும் பநைியுதர ப ொருளியதல ஒப் ிடுக 
32. நுகர்வேொர் எச்சம் என்ை கருத்தத ேதர டத்துடன் ேிளக்குக. 
33. நிலத்தின் சிைப் ியல்புகள் யொதே? 
34. பேளியுறு பசலவு - உள்ளுறு பசலவு வேறு டுத்துக. 
35. AC மற்றும் MC எடுத்துக்கொட்டுளுடன் ேதரயறு. 
36. அங்கொடியின் இயல்புகள் யொதே? 
37.நிதைவுப் வ ொட்டி மற்றும் முற்றுரிதம வ ொட்டியின் ஒற்றுதமதய 
ேிளக்குக. 
38. கூலியின் ேதககதளப்  ட்டியலிடுக? 
39. நலப் ப ொருளொதொரம்  ற்ைி அமர்த்தியொபசன்ைின் கருத்துக்கதள எழுதுக. 
40. ேணிக ேங்கிகள் வதசிய மயமொக்கப் ட்டதின் வநொக்கங்கதள ேிேரி. 
                  
                               

 பகு ி – IV                     7 X 5 = 35 
   அமனத்து வினொக்களுக்கும் விமடயளி. 
41. (a) நுண்ணியல் மற்றும் வ ரியல் ப ொருளியலுக்கு இதடவயயொை  
      வேறு ொடுகள் யொதே? 
      OR 
   (b) ப ொருளியதலப்  ற்ைிய  ல்வேறு இலக்கணங்கதள ஒப் ிட்டு  
       வேறு டுத்துக. 
42.(a) வததே ேிதி மற்றும் அதன் ேிதிேிலக்குகதள ேிேரி. 
      OR 
   (b) குதைந்த பசல் இறுதிநிதல  யன் ொட்டு ேிதிதய ேதர டத்துடன்  
      ேிேரி? 
43. (a) மொறும் ேிகித ேிதளவு ேிதிதய ேதர டத்துடன் ேிளக்குக. 
      OR 
   (b) அகச்சிக்கணங்கள் மற்றும் புைச்சிக்கணங்கதள ேிேரி.  
44. (a) சில்வலொர் முற்றுரிதமயின்  ண்புகதள ேிளக்குக 
      OR 
   (b) நிதைவு வ ொட்டியின் இயல்புகதள ேிளக்குக. 
45. (a) குறுகிய கொலச்பசலவுக் வகொடுகதள தகுந்த ேதர டத்துடன் ேிேரி? 

OR 

   (b)  ல்வேறு ட்ட ேிதல நிதலகளில் AR மற்றும் MR  வகொடுகளுக்கு  

         இதடவயயொை பதொடர்த  ேிளக்குக. 

46. (a) இறுதிநிதல உற் த்தின்  கிர்வுக் வகொட் ொட்தட ேிளக்குக 

OR 

   (b) கொந்தியின் ப ொருளொதொரக் கருத்துக்கதள சுருக்கமொக எழுதுக  

47. (a) இந்திய ஐந்தொண்டு திட்டங்களின் பசயல் ொடுகதள ேிேரி. 

OR 

   (b) ரிகொர்வடொேின் ேொரக் வகொட் ொட்தட எடுத்துக்கொட்டுடன் ேிேரி.  

                    

                                           ******ALL THE BEST****** 
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