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

வகுப்பு: 12                தபொருளியல்                 ை ிப்தபண்: 90 
          பகு ி – I                   20 X 1 = 20  
விமடமய த ர்ந்த டுத்து எழு வும். 
1. ப ொருளொதொரக் ப ொள்க  ளின் அவசியத்கதக் குறிப் ிடு   
அ. அடிப் கைப் ிரச்சகை களத் தீர்ப் து  
ஆ. தகை களமுறியடிப் து        இ. வளர்ச்சிகயஅகைவது  
 ஈ. மேமேகூறப் ட்ை அகைத்தும் 
2.  சேத்துவத்தின்தந்கதகய ண்டு ிடி.  
அ. மே.எம். ீன்ஸ் ஆ.  ொரல் ேொர்க்ஸ் இ. ஆைம்ஸ்ேித் ஈ. சொமுமவல்சன் 
3. GNP  =  ……..+ பவளிநொட்டிேிருந்து வரும் நி ர  ொரணி வருேொைம்.  
அ. NNP   ஆ. NDP  இ.GDP   ஈ. தைிந ர் வருேொைம் 
4. PQLI என் து ___________ ன்குறியடீு ஆகும்.  
அ. ப ொருளொதொர வளர்ச்சி               ஆ. ப ொருளொதொர நேன்  
இ. ப ொருளொதொர முன்மைற்றம்          ஈ. ப ொருளொதொர மேம் ொடு 
5.  ீழ்வருவைவற்றுள் எது ஓட்ை (Flow)  ருத்துரு?  
அ. சட்கை ளின்எண்ணிக்க               ஆ. பேொத்தபசொத்து    
இ. ேொத வருேொைம்              ஈ.  ண அளிப்பு 
.6. பேொத்த அளிப்பு சேம்____________  
அ. C + I + G ஆ. C + S + G + (X – M ) இ. C + S + T +(X-M ) ஈ. C + S + T + Rf 

7. பதொன்கேக்ம ொட் ொட்டின்  டி, வட்டி வதீம் ____________க் ொை பவகுேதி  
அ. முதலீடு   ஆ. மதகவ  இ. மூேதைம்  ஈ. மசேிப்பு  
8. பதொன்கேக்ம ொட் ொடு __________ ஐ ஆதரிக் ிறது.  
அ. சேநிகே வரவு பசேவு     ஆ. சேேற்றவரவு பசேவு  
இ. உ ரி வரவு பசேவு               ஈ.  ற்றொக்குகறவரவு பசேவு 
9. மதசிய வருவொய் உயரும் ம ொது  
அ) APC யின் ேதிப்பு குகறந்து பசன்று MPC யின் ேதிப்க  பநருங் ி விடும்.  
ஆ) APC உயர்ந்து APC யின் ேதிப்க விட்டு விே ிச் பசல்லும்.     
இ) APC ேொறொேல் இருக்கும்.   
ஈ) APC முடிவிேிகய(INFINITY) பநருங் ிச் பசல்லும் 
10. ப ருக் ியின் ேதிப்பு =  
அ) 1/(1-MPC)    ஆ) 1/MPS   இ) 1/MPC  ஈ) அ ேற்றும் ஆ 
11.  ீன்ஸின்  ருத்துப் டி, முதலீடு MEC ஐயும் ________ சொர்ந்தது.  
அ) மதகவகயயும்    ஆ) அளிப்க யும்  
இ) வருவொகயயும்    ஈ) வட்டி வதீத்கதயும் 
12. ____________  ணவகீ் ம்  ணேதிப் ில் தீவிர ேதிப்பு குகறவிகை ஏற் டுத்து ிறது.  
அ) தவழும்   ஆ) நைக்கும்   இ) ஓடும்   ஈ) உயர் 
13.  ணவகீ் த்தின் ப ொழுது  யைகை வர் ள் யொர்?  

அ)  ைன் ப ற்மறொர் ள்                ஆ)  ைன் வழங் ிமயொர்  
இ) கூேி ேற்றும் சம் ளம் ப றுவமயொர்       ஈ) அரசு 
14. விகேவொசி பேதுவொ உயரும் ப ொழுது அது அகழக் ப் டுவது  
அ) தொவும்  ணவகீ் ம்      ஆ) ேிதேொை  ணவகீ் ம் 
 இ) உயர் ணவகீ் ம்       ஈ)  ணவொட்ைம் 
15. வங் ி ளின் வங் ி எை அகழக் ப் டுவது  
அ) ஸ்மைட் ொங்க்ஆப் இந்தியொ     ஆ) ந ொர்டு  
இ) ICICI       ஈ) இந்திய ரிசர்வ்வங் ி 
16. விவசொய ேறுநிதி மேம் ொட்டுக் ழ ம் துவங் ப் ட்ைது  
அ) ேூன் 3, 1963   ) ேூகே3. 1963 இ) ேூன் 1, 1963   ஈ) ேூகே1, 1963. 
17. ஏற்றுேதி நி ரம் என் து  
அ. ஏற்றுேதி X இறக்குேதி   ஆ. ஏற்றுேதி + இறக்குேதி  
இ. ஏற்றுேதி – இறக்குேதி   ஈ.  ணி ள் ஏற்றுேதி  
18. இந்தியொவில் பவளிநொட்டு மநரடி மூேதைம் அனுேதிக் ப் ைொத துகற?  
அ. வங் ி  ஆ. அணு ஆற்றல்  இ. ேருந்து உற் த்தி   ஈ.  ொப் டீு 
19. ஐ ிஆர்டி இவ்வொறொ வும்அகழக் ப் டு ிறது.  
அ)  ன்ைொட்டு  ணநிதியம்  ஆ) உே  வங் ி  
இ) ஆசியொன்    ஈ)  ன்ைொட்டு நிதி  ழ ம் 
20. ப ைிேக்ஸ் (BENELUX) என் து இதன்வடிவேொகும்.  
அ) தகையற்ற வர்த்த ப் குதி     ஆ) ப ொருளொதொர ஒன்றியம் 
இ) ப ொது சந்கத                 ஈ) சுங் வரி ஒன்றியம்                        
                        பகு ி – II                       7 X 2 = 14   
எமவதயனும் ஏழு வினொக்களுக்கு விமட  ருக.  
வி.எண். 30 கட்டொய வினொ. 
21.  ணவகீ் ம் என்ற தத்தின் ப ொருள் தரு . 
22. GNPக்கும் NNP க்கும் உள்ள பதொைர் ிகை எழுது . 
23. மசயின் எடும ொள் கள  ட்டியேிடு . 
24. ப ருக் ி - வகரயறு.  
25. மதக்  வகீ் ம் என்றொல் என்ை?  
26. CRR ேற்றும் SLR ஆ ியவற்றிகை மவறு டுத்து . 
27. வொணி ச் பசலுத்துநிகே  ற்றி நீவரீ் அறிவது யொது?  
28. பசேொவணி ேொற்று வதீம் என்றொல் என்ை? 
29. உே  வங் ிக் குழுேத்தின்  ீழ் பசயல் டும் இரண்டு துகண 
நிறுவைங் ளின் ப யர் கள குறிப் ிடு . 
30. NEFT ேற்றும் RTGS ஆ ியவற்றிகை மவறு டுத்து . 
                      பகு ி – III                      7 X 3 = 21 
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அறம் பயிற்சி மையம், ைடத்துக்குளம்.  த ொகுப்பு : ந.சண்முகந் ரம் (அறம் ஆசிரியர்) அ.எண்: 96598 38789,       LESSON: 1 TO 8  

எமவதயனும் ஏழு வினொக்களுக்கு விமட  ருக.  
வி.எண். 40 கட்டொய வினொ. 
31.  ேப்பு ப ொருளொதொரத்தின் முக் ிய இயல்பு கள எடுத்பதழுது . 
32. தைிந ர் வருேொைத்திற்கும் பசேவிைக் கூடிய வருேொைத்திற்கும் உள்ள 
வித்தியொசம் என்ை? 
33. பதொகு அளிப்க  வகர ைம் மூேம் விளக்கு .  
34. தன்ைிச்கசயொை முதலீடு ேற்றும் தூண்ைப் டு ிற முதலீடு ஆ ியவற்கற 
மவறு டுத்து .  
35.  ண அளிப் ிகை தீர்ேொைிக்கும்  ொரணி ள் யொகவ?  
36. ந ொர்டின்  ணி ள் யொகவ?  
37. வொணி ப் ப ொடுப் ல் நிகேக்கும் அயல்நொட்டுச் பசலுத்து 
நிகேக்குேிகையிேொை ஏமதனும் மூன்று ம ொட் ொடு கள  ட்டியேிடு . 
38. ஆசியொன் அகேப் ின் சொதகை களப்  ட்டியேிடு . 
39. IMF-ன்  ைன் வழங்கும் திட்ைங் ளில் ஏமதனும் மூன்றிகைக் குறிப் ிடு . 
40. பரப்ம ொ வி ிதம் (RR) ேற்றும் ேீள் பரப்ம ொ வி ிதம் (RRR) மவறு ொடு.  
 
      
                               பகு ி – IV                     7 X 5 = 35 
அமனத்து வினொக்களுக்கும் விமடயளி. 
41.(a) முதேொளித்துவ, சேத்துவம்,  ேப்புத்துவம் இவற்றின் தன்கே கள  
      ஒப் ிடு .  
      OR 
  (b) ம ரிை  ப ொருளியேின்  ரப்ப கேகய விவரி. 
42.(a) மதசிய வருவொகயக்  ணக் ிடும் முகற கள விளக்கு .  
    OR 
  (b) ப ொருளொதொர ஆய்வில், சமூ க்  ணக் ிடுதேின் அவசியத்கத விவொதி. 
43. (a) ADF ேற்றும் ASF க்கு சேநிகேகய வகர ைம் மூேம் விவரி. 
      OR 
   (b) பதொன்கேக்  ம ொட் ொடு ேற்றும்  ீன்ஸ் ம ொட் ொடு ஆ ியவற்றிற்கு  
      இகையிேொை மவறு ொடு கள விளக்கு .   
44. (a) ப ருக் ி இயங்கும் விதத்திகை  விவரி.  
      OR 
   (b) மூேதைத்தின் இறுதிநிகே உற் த்தித் திறனுக்கும்  (MEC)முதலீட்டின்  
       இறுதி நிகே உற் த்திறனுக்கும் (MEI)உள்ள மவறு ொடு ள் யொகவ? 
45. (a) வணி ச்  சுழற்சியின்  ல்மவறு  ட்ைங் கள விவரிக் . 

OR 
   (b) ப ொருளொதொர முன்மைற்றம் ேற்றும் பவளிநொட்டு மநரடி முதலீட்டிற்கும்    
      இகைமய உள்ள பதொைர் ிகை விளக்கு  

46. (a)  ணத்தின்  ணி கள விளக்கு .  

OR 

   (b) இந்திய ரிசர்வ் வங் ியின்  ணி கள விவரிக் .  

 

47. (a) உள்நொட்டு வொணி த்துக்கும்  ன்ைொட்டு வொணி த்துக்கும் இகையிேொை    

      மவறு ொடு கள விவொதிக் வும்.  

OR 

   (b) இந்திய சமூ  ப ொருளொதொர மேம் ொட்டில் WTO-ன்   ிகை விவொதிக் . 

 

 

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