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1. நுண்ணினப் ப ொருளியல்: ஓர் அறிமுகம் 

1. மனிதனுடைய வாழ்க்டையின் அன்றாை நைவடிக்டைைடை பற்றி பபாருளியல் ஆராய்கிறது என்று 
கூறியவர். 

அ. ஆைம் ஸ்மித்    ஆ. இலயனல் ராபின்ஸ் 

இ. ஆல்ஃபிரட் மொர்ஷல்   ஈ. சாமுவவல்சன் 

2. பபாருைாதாரத்தில் நாம் படிக்கும் அடிப்படைப் பிரச்சடன 

அ. எண்ணற்ற விருப்பங்ைள்  ஆ. அைவற்ற வைங்ைள் 

இ.  ற்றொக்குறற   

ஈ. நம் வதடவைடைப் பூர்த்தி பசய்வதற்ைான உத்தி 

3. நுண்ணியல் பபாருளியல் எடத உள்ைைக்கியது? 

அ. ஒட்டு பமாத்தப் பபாருைாதாரம் 

ஆ. பபாருைாதாரத்தின் பல்வவறு துடறைள் 

இ. தனிந ர் ப ொருளொதொர நடவடிக்றககள் 

ஈ. ஒட்டு பமாத்த பபாருைாதாரத் பதாைர்பு 

4. கீழ்க்ைண்ைவற்றில் எது நுண்ணியல் பபாருைாதாரம் சார்ந்தது? 

அ. ைைந்த ஆண்டு உண்டம உள்நாட்டு உற்பத்தி 25% அதிைரித்துள்ைது. 

ஆ. ைைந்த ஆண்டு 9.8% உடைக்கும் சக்தி வவடலயின்டம நிடலப் பபற்றுள்ைது. 

இ. ககொதுறமயின் விறை அதன் கதறவறய நிர்ணயிக்கிறது 

ஈ. ைைந்த ஆண்டுபபாது விடல 4% அதிைரித்துள்ைது. 

5. பபாருந்தா ஒன்டறக் ைண்ைறிை. 

அ. “நாடுைளின் பசல்வங்ைள் மற்றும் ைாரணங்ைடைக் குறித்த ஒரு விசாரடண” 

ஆ. “பபாருைாதாரக் வைாட்பாடுைள்” 

இ. “பபாருைாதார அறிவியலின் இயல்பும் அதன் சிறப்பும்” 

ஈ. “மற்றறவ மொறொதிருக்கும்க ொது” 

6. சமநிடல விடல என்பது அந்த விடலயில் 

அ. எல்லாம் விற்ைப்படுகிறது 
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ஆ. வாங்குபவர்ைள் பணத்டத பசலவிடுகின்றனர் 

இ. கதறவயின் அளவும் அளிப்பின் அளவும் சமம் 

ஈ. மிடைத்வதடவ பூஜ்ஜியம் 

7. நாடுைளின் பசல்வம் மற்றும் ைாரணங்ைடைக் குறித்த ஒரு விசாரடண என்ற நூலின் ஆசிரியர் 

அ. ஆல்ஃபிரட் மார்ஷல்   ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. இலயன்ஸ் ராபின்ஸ்   ஈ. பால் அ சாமுவவல்சன் 

8. விருப்பங்ைவைாடும் கிடைப்பருடமயுள்ை மாற்றுவழிைளில் பயன்பைத்தக்ை சாதனங்ைவைாடும் 
பதாைர்புள்ை மனித நைவடிக்டைைடைப் பற்றி பயில்கின்ற அறிவியவல பபாருளியலாகும் என்று 
இலக்ைணம் வகுத்தவர். 

அ. இையன்ல் ரொபின்ஸ்    ஆ. ஆைம் ஸ்மித் 

இ. ஆல்ஃபிர மார்ஷல்    ஈ. பால் அ சாமுவவல்சன் 

9. பபாருைாதாரத்தின் தந்டத யார்? 

அ. மாக்ஸ் முல்லர்    ஆ. ஆடம் ஸ்மித் 

இ. ைார்ல் மார்க்ஸ்    ஈ. பால் அ சாமுவவல்சன் 

10. பபாருளியல் என்பது ஒரு சமூை அறிவியல் என்று கூறுவர். ஏபனனில், 

அ. ைாரணம் மற்றும் விடைவுைளுக்கிடைவய  உள்ை பதாைர்பு 

ஆ. விதிைடை உருவாக்குவதற்கு பதாகுத்தாய்வு முடறயும், பகுத்தாய்வு முடறயும் 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இ. பரிவசாதடனைள்     

ஈ. கமற்கூறிய அறனத்தும் 

11. பயன்பாடு என்பது 

அ. வதடவயும், அளிப்பும் சமமாை இருக்கும் சமநிடலப்புள்ளி 

ஆ. மனித விருப் ங்கறள நிறறவு பசய்யும்  ண்டங்கள் மற்றும்  ணிகளின் சக்தி 

இ.  ண்டங்களின் பமொத்த மதிப்பு 

ஈ. பண்ைங்ைள் மற்றும் பணிைளுக்ைான விருப்பம் 

12. அங்ைாடி என்பது 

அ. பபாருட்ைள் வாங்கும் இைத்டத மட்டும் குறிக்கும் 
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ஆ. பபாருட்ைள் விற்கும் இைத்டத மட்டும் குறிக்கும் 

இ. விடலைள் சரி பசய்யும் இைத்டத மட்டும் குறிக்கும் 

ஈ. ந ர்கள் கநரடியொககவொ அல்ைது மறறமுகமொககவொ ப ொருட்கள் வொங்கும், விற்கும் முறறறயக் 
குறிக்கும் 

13. எது பபாருைாதார நல இலக்ைணம் சார்ந்ததல்ல? 

அ. சாதாரண மனிதடனப் பற்றிப் படிப்பது 

ஆ. பபாருைாதாரம் பசல்வம் மீது மட்டும் தனி ைவனம் பசலுத்துவதில்டல 

இ. பபாருைாதாரம் என்பது பருப்பபாருள் நலம் சார்ந்த படிப்பு 

ஈ. ப ொருளொதொரம் எண்ணற்ற விருப் ங்கறளயும், வறரயறுக்கப் ட்ட வளங்கறளயும்  ற்றியது 

14. வைர்ச்சி இலக்ைணம் என்பது 

அ. இயங்கு நிறை ப ொருளொதொர கட்டறமப்பில் கதர்ந்பதடுப் தில் உள்ள பிரச்சறன 

ஆ. எண்ணற்ற வைங்ைள் மற்றும் விருப்பங்ைளுக்ைான பிரச்சடனயாகும். 

இ. பசல்வத்டத உற்பத்தி பசய்வது மற்றும் பகிர்வது 

ஈ. மனிதர்ைளின் பருப்பபாருள் சார்ந்த நலன் 

15. பபாதுவாை எந்தக் வைாட்பாடு நுண்ணியல் பபாருைாதாரத்டத உள்ைைக்கியுள்ைது? 

அ.விறைக் ககொட் ொடு   ஆ. வருமானக் வைாட்பாடு 

இ. வவடலவாய்ப்புக் வைாட்பாடு  ஈ. வணிைக் வைாட்பாடு 

16. ________ பரிமாற்ற மதிப்டபக் பைாண்டுள்ைடவ அவற்றின் உரிடமயாைர் உரிடமைடை நிறுவவும், 
பரிமாற்றவும் முடியும். 

அ.  ண்டங்கள்    ஆ. வசடவைள் 

இ. அங்ைாடிைள்    ஈ. வருவாய் 

17. பயன்பாட்டின் சரியான பண்புைடை அடையாைம் ைாண்ை. 

அ. இது பயனுக்கும் சமமானது 

ஆ. இது நீதிபநறி முக்கியத்துவம் பைாண்ைது 

இ. இது மகிழ்வுக்கு சமமானது 

ஈ. இது நுகர்கவொரின் மனநிறைறயச் சொர்ந்தது 

18. பற்றாக்குடறப் பபாருைாதார இலக்ைணத்தின் ஆசிரியர் யார்? 
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அ. ஆைம் ஸ்மித்    ஆ. மார்ஷல் 

இ. ரொபின்ஸ்    ஈ. ராபர்ட்சன் 

19. தனிக்ைருத்திலிருந்து பபாதுக்ைருத்து பபறும் முடற 

அ. பகுத்தாய்வு முடற   ஆ. பதொகுத்தொய்வு முறற 

இ. இயல்புடர அறிவியல்  ஈ. பநறியுடர அறிவியல் 

20. விற்படன பசய்யும் பபாருட்ைடை எதனால் பபருக்கினால் பமாத்த  வருவாய் கிடைக்கும்? 

அ. விறை    ஆ. பமாத்தச் பசலவு 

இ. இறுதி சமநிடல வருவாய்  இ. இறுதி சமநிடலச் பசலவு 

 

2. நுகர்வுப்  குப் ொய்வு 

1. முரண்பட்ைடத பதரிவு பசய்ை. 

அ. ஆைம்பர பண்ைங்ைள்    ஆ. வசதிபண்ைங்ைள் 

இ. அத்தியாவசிய பண்ைங்ைள்   ஈ. விவசொயப் ப ொருட்கள் 

2. பதரிவுைள் எப்வபாதும் ைட்டுப்படுத்தப்பட்ை அல்லது வடரயறுக்ைப்பட்ைடவயாை இருப்பதற்கு ைாரணம் 
வைங்ைள் _____இருப்பதால். 

அ.  ற்றொக்குறற    ஆ. அளிப்பு 

இ. வதடவ     ஈ. அபரிதமான 

3. இயல்பபண் பயன்பாட்டு ஆய்டவ வைங்கியதில் முதன்டமயானவர் 

அ. வே.ஆர்.ஹிக்ஸ்   ஆ. ஆர்.ஜி.டி.ஆலன் 

இ. மொர்ஷல்    ஈ. ஸ்டிக்லர் 

4. கீழ்க்ைண்ை வாய்ப்பாட்டின் மூலம் இறுதிநிடல பயன்பாட்டை அைவிைலாம். 

அ. TUn-TUn-1   ஆ.TUn-TUn+1 

இ. TUn+TUn+1   ஈ. TUn-TUn+1 

5. இறுதிநிடலப் பயன்பாடு பூஜ்யமாை இருக்கும் வபாது பமாத்தப் பயன்பாடு_____ 

அ. குடறவாை    ஆ. உச்சமொக 

இ. பூஜ்ஜியமாை    ஈ. எதிர்மடறயாை 
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6. ைாஸன் முதல்விதி____ என்றும் அடைக்ைப்படுகிறது. 

அ. சமஇறுதி நிடல பயன்பாட்டு விதி 

ஆ. குறறந்து பசல் இறுதிநிறை  யன் ொட்டு விதி 

இ. வதடவ விதி 

ஈ.  குடறந்து பசல் விடைவு விதி 

7. கீழ்க்ைண்ை விதிடய வதடவ விதி அடிப்படையாைக் பைாண்டுள்ைது. 

அ. குறறந்து பசல் இறுதிநிறை  யன் ொட்டு விதி 

ஆ. அளிப்பு விதி 

இ. சம இறுதிநிடல பயன்பாட்டு விதி 

ஈ. ைாஸன் விதி 

8. நுைர்வவார் எச்சம் என்ற ைருத்துைன் பதாைர்புடையவர் 

அ. ஆைம் ஸ்மித்   ஆ. மொர்ஷல்   

இ. ராபின்ஸ்   ஈ. ரிக்ைார்வைா 

9. தகுவிடல ரூ.250 ஆைவும் மற்றும் உண்டம விடல ரூ.200 ஆைவும் உள்ைது. நுைர்வவார் எச்சத்டதக் 
ைாண்ை. 

அ. 375     ஆ. 175 

இ. 200     ஈ. 50 

10. சமவநாக்கு வடைவைாட்டின் அடிப்படையானது_____ 

அ. தரவரிறச ஆய்வு    ஆ. இயல்பபண் ஆய்வு 

இ. பண்பைடவ ஆய்வு    ஈ. உைவியல் ஆய்வு 

11. வதடவ பநகிழ்ச்சி என்ற ைருத்டத அறிமுைப்படுத்தியவர் ____ 

அ. பபர்கூசன்     ஆ. கீன்ஸ் 

இ. ஆைம் ஸ்மித்     ஈ. மொர்ஷல் 

12. கீழ்க்ைாணும் எவற்றால் வதடவ அதிைரிக்கும். 

அ. வரி அதிைரிப்பதால் 

ஆ. அதிக மொனியம் வழங்குவதொல் 
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இ. வட்டிவீதம் அதிைரிப்பதால் 

ஈ. விடல அதிைரிப்பதால் 

13. பைாடுக்ைப்பட்ை வதடவ வடைவைாட்டில் நைர்ந்து பசல்லுதல் கீழ்க்ைண்ைவாறு அடைக்ைப்படுகிறது. 

அ. கதறவ விரிவு மற்றும் சுருக்கம் 

ஆ. வதடவ இைப்பபயர்வு 

இ. வதடவ கூடுதல் மற்றும் குடறதல் 

ஈ. வமற்ைாண் அடனத்தும் 

14. மிடைத்வதடவ பநகிழ்ச்சி உள்ை வதடவக்வைாட்டின் வடிவமானது____ 

அ. படுகிடை    ஆ. பசங்குத்து 

இ. விடரந்து சரியும்   ஈ. பமதுவொக சரியும் 

15. நுைர்வவார் சமநிடலயில் இருக்கும்வபாது இறுதிநிடல பயன்பாைானது _____ இருக்கும். 

அ. குடறவாை    ஆ. அதிைபட்சமாை 

இ. சமமொக    ஈ. கூடுதலாை 

16. சமவநாக்கு வடைவைாட்டை முதன்முதலில் வதாற்றுவித்தவர் 

அ. ஹிக்ஸ்    ஆ. ஆலன் 

இ. கீன்ஸ்    ஈ. எட்ஜ்பவொர்த் 

17. வதடவ பநகிழ்ச்சி ஒன்றுக்குச் சமமாை இருக்கும்வபாது______ 

அ. அைகுத் கதறவ பநகிழ்ச்சி  ஆ. முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியின்டம 

இ. முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியற்ற வதடவ ஈ. மிடைத் வதடவ 

18.  சம அைவு திருப்திடய பைாடுக்ைக்கூடிய புள்ளிைடை இடணக்கும் வைாைானது இதனுைன் 
பதாைர்புடையடவ. 

அ. சமகநொக்கு வறளககொடுகள்   ஆ. இயல்பபண் ஆய்வு 

இ. வதடவ விதி     ஈ. அளிப்பு விதி 

19. சாதாரண தரவரிடசப் பயன்பாட்டை எவ்வாறு அைவிைலாம்? 

அ. தரப் டுத்துதல்    ஆ.  எண்ணிக்டைப்படுத்துதல் 

இ. வார்த்டதப்படுத்துதல்   ஈ. எதுவுமில்டல 
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20. சமவநாக்கு வடைவைாடுைள் 

அ. பசங்குத்துக் வைாடுைள்   ஆ. படுக்டைக் வைாடுைள் 

இ. வநர்மடறச் சரிவுடையது   ஈ. எதிர்மறறச்சரிவுறடயது. 

 

3. உற் த்தி  குப் ொய்வு 

1. முதன்டம உற்பத்திக் ைாரணிைைாவன 

அ. உடைப்பு மற்றும் பதாழிலடமப்பு  ஆ. உடைப்பு மற்றும் மூலதனம் 

இ. நிலம் மற்றும் மூலதனம்   ஈ. நிைம் மற்றும் உறழப்பு 

2. மற்ற பண்ைங்ைடையும், பணிைடையும் உற்பத்தி பசய்யப் பயன்படுத்தப்படும், மனித முயற்சியால் 
உற்பத்தி பசய்யப்பட்ை பண்ைங்ைள் 

அ. நிலம்     ஆ. உடைப்பு 

இ. மூைதனம்     ஈ. பதாழிலடமப்பு 

3. சராசரி உற்பத்தி(AP) டயக் ைணக்கிைப் பயன்படும் விகிதம் 

அ. ΔTP/N     ஆ. ΔTP/ΔN 

இ. TP/MP     ஈ. TP/N 

4. எந்தக் ைாரணி சமுதாய மாற்றம் உருவாக்கும் முைவர் என்று அடைக்ைப்படுகிறது? 

அ. உடைப்பாைர்    ஆ. நிலம் 

இ. பதொழிைறமப்க ொர்    ஈ. மூலதனம் 

5. பதாழில் முடனவவாரின் முக்கிய குணம் உறுதியற்ற தன்டமடய பபாறுத்துக் பைாள்ைல் என்ற கூற்டற 
கூறியவர் யார்? 

அ. வே.பி.கிைார்க்     ஆ. சும்பீட்ைர் 

இ. றநட்      ஈ. ஆைம் ஸ்மித் 

6. ஒரு நிறுவனத்தின் உள்ளீடு பவளியீடுைளுக்கு இடைவய உள்ை இயல்பான பதாைர்டபத் தருவது எது? 

அ. நுைர்வு சார்பு     ஆ. உற் த்தி சொர்பு 

இ. வசமிப்பு சார்பு    ஈ. முதலீட்டு சார்பு 
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7. ஒரு நிறுவனம் 5 அலகுைள் உற்பத்திக் ைாரணிைடை பயன்படுத்தி 24 அலகுைடை உற்பத்தி பசய்கிறது. 
ஓர் அலகு உற்பத்திக் ைாரணிடய அதிைரிக்கும்வபாது உற்பத்தி 30 அலகுைைாை உயர்கிறது எனில் சராசரி 
உற்பத்திடய(AP) ைணக்கிடு. 

அ. 30      ஆ. 6 

இ. 5      ஈ. 24 

8. குறுகிய ைால உற்பத்திச் சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது? 

அ. விகித அைவு விடைவு விதி 

ஆ. மொறு விகித அளவு விறளவு விதி 

இ. சம அைவு உற்பத்திக் வைாடு 

ஈ. வதடவ விதி 

9. நீண்ை ைால உற்பத்தி சார்பு எதன் மூலம் அறியப்படுகிறது? 

அ. வதடவ விதி    ஆ. அளிப்பு விதி 

இ. விகித அளவு விறளவு விதி  ஈ. மாறா விகித அைவு விடைவு விதி 

10.சம உற்பத்திக் வைாட்டின் வவறு பபயர் 

அ. பநகிழ்ச்சியற்ற அளிப்புக் வைாடு ஆ. பநகிழ்ச்சியற்ற வதடவக் வைாடு 

இ. சம-இறுநிடல பயன்பாடு  ஈ. சம உற் த்தி வறளககொடு 

11. நிறுவனத்தின் உள்ளிருந்து வதான்றும் சிக்ைனத்திற்குக் ைாரணமாை அடமவது எது? 

அ. நிதி     ஆ. பதாழில்நுட்பம் 

இ. வமலாண்டம   ஈ. கமற்கொணும் அறனத்தும் 

12. ைாப்-ைக்ைஸ் உற்பத்தி சார்பு எதடன அடிப்படையாைக் பைாண்ைது? 

அ. வைர்ந்து பசல் விகித விடைவு விதி 

ஆ. குடறந்து பசல் விகித விடைவு விதி 

இ. மொறொ விகித விறளவு விதி 

ஈ. வமற்ைாணும் அடனத்தும் 

13. உற்பத்திக் ைாரணிைடை 5 சதவீதம் அதிைரித்தால், பவளியீடு 5 சதவீதத்திற்கு வமல் அதிைரிப்பது எந்த 
விகித விடைவு விதிடய சார்ந்தது 

அ. வளர்ந்து பசல் விகித விறளவு விதி 
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ஆ. குடறந்து பசல் விகித விடைவு விதி 

இ. மாறா விகித விடைவு விதி 

ஈ. வமற்ைாணும் அடனத்தும் 

14. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எது நிலத்தின் சிறப்பியல்பு அல்ல? 

அ. குடற அளிப்பு    ஆ. இயங்கும் தன்றமயுறடயது 

இ. பலவடைப்படும்    ஈ. இயற்டையின் பைாடை 

15. ஓர் அலகு உற்பத்திக் ைாரணிடய அதிைரிக்கும் வபாது கிடைக்கும் உற்பத்தி 

அ. இறுதிநிறை உற் த்தி   ஆ. பமாத்த உற்பத்தி 

இ. சராசரி உற்பத்தி    ஈ. ஆண்டு உற்பத்தி 

16. நவீன பபாருளியல் வல்லுனர்ைளின் விதி 

அ. வளர்ந்து பசல் விகித அளவு  ஆ. குடறந்து பசல் விகித அைவு 

இ. மாறா விகித அைவு    ஈ. மாறும் விகித அைவு 

17. உற்பத்தியாைர் சமநிடலடய அடையும் புள்ளி எது? 

அ. இறுதிநிடல பதாழில் நுட்ப பதிலீட்டு வீதம் (MRTS) விடல வீதத்டத விை அதிைமாை இருந்தால் 

ஆ. (MRTS) விடல வீதத்டத விை குடறவானால் 

இ. (MRTS) ம் விறை வீதமும் சமமொக இருந்தொல் 

ஈ. சம உற்பத்திக் வைாடும் சம உற்பத்தி பசலவு வைாடும் வவறுபட்டிருந்தால் 

18. பபாருளின் விடலக்கும் அளிப்பிற்கும் இடைவய உள்ை பதாைர்பு 

அ. எதிர்மடற    ஆ. கநர்மறற 

இ. பூஜ்யம்    ஈ. அதிைரிக்கும் 

19. சராசரி உற்பத்தி குடறயும்வபாது இறுதிநிடல உற்பத்தி 

அ. சராசரி உற்பத்திடய விை அதிைமாை இருக்கும் 

ஆ. சரொசரி உற் த்திறய விட குறறவொக இருக்கும் 

இ. அதிைரிக்கும் 

ஈ. அ மற்றும் இ 

20. உற்பத்திச் சார்பு இவற்றிற்கிடைவய உள்ை பதாைர்டப விைக்குகிறது 
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அ.  உள்ளீட்டு விடலக்கும் பவளியீட்டின் விடலக்கும் இடைவய உள்ை பதாைர்பு 

ஆ. உள்ளீட்டு விடலக்கும், பவளியீட்டின் அைவிற்கும் இடைவய உள்ை பதாைர்பு 

இ. உள்ளீட்டு அளவிற்கும் பவளியீட்டு அளவிற்கும் இறடகய உள்ள கதொடர்பு 

ஈ. உள்ளீட்டு அைவிற்கும் உள்ளீட்டின் விடலக்கும் உள்ை பதாைர்பு 

 

4. பசைவு மற்றும் வருவொய்  ற்றிய ஆய்வு 

1. பசலவு என்பது 

அ. விடல     ஆ. மதிப்பு 

இ. மொறொச் பசைவு    ஈ. உற்பத்தி 

2. பசலவுச் சார்புைடை ________ சார்புைள் எனலாம். 

அ. உற் த்தி     ஆ.முதலீடு 

இ. வதடவ     ஈ. நுைர்வு 

3. பணச் பசலவு _______ பசலவு என்றும் அடைக்ைலாம். 

அ. பவளியுறு    ஆ. உள்ளுறு 

இ. சமூை    ஈ. உண்டம 

4. பவளியுறு பசலவுைள் மற்றும் உள்ளுறு பசலவுைளின் கூடுதல் _______ பசலவாகும். 

அ. சமூை      ஆ. ப ொருளொதொர 

இ. பண      ஈ. மாறா 

5. பவளியுறு பசலவுைள் என்பது 

அ. றகயிலிருந்து பசய்யும் பசைவுகள்  ஆ. உண்டமச் பசலவுைள் 

இ. சமூைச் பசலவு    ஈ. மூழ்கும் பசலவுைள் 

6. தனக்குச் பசாந்தமான வைங்ைடை நிறுவனத்திற்கு பசய்யும் பசலவு ____ 

அ. உண்டமச் பசலவு    ஆ. பவளியுறு பசலவு 

இ. பணச் பசலவு    ஈ. உள்ளுறு பசைவு 

7. உற்பத்தியின் எல்லா மட்ைங்ைளிலும் மாறாத  பசலவுைள்_____ 

அ. மொறொச்பசைவு    ஆ. மாறும் பசலவு 
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இ. உண்டமச்பசலவு    ஈ. சமூைச் பசலவு 

8. சராசரி மாறும் பசலவுக்ைான வாய்ப்பாடு 

அ. TC/Q      ஆ. TVC/Q 

இ. TFC/Q     ஈ. TAC/Q 

9. ஒரு அலகு கூடுதலாை உற்பத்தி பசய்வதற்கு ஆகும் பசலவு 

அ. மாறும் பசலவு    ஆ. மாறாச் பசலவு 

இ. இறுதிநிறைச் பசைவு   ஈ. பமாத்தச் பசலவு 

10.உற்பத்திக்கு ஏற்றாற்வபால் மாறும் பசலவு______ பசலவு எனப்படும். 

அ. பண      ஆ. மொறும் 

இ. பமாத்த     ஈ. மாறா 

11. கூலி ___ பசலவுக்கு எடுத்துக்ைாட்ைாகும். 

அ. மாறா     ஆ. மொறும் 

இ. இறுதிநிடல     ஈ. வாய்ப்பு 

12. ஒரு அலகு உற்பத்திக்ைான பசலவு _____ பசலவாகும். 

அ. சரொசரி    ஆ. இடைநிடல 

இ. மாறும்    ஈ. பமாத்த 

13. சராசரிச் பசலவுக்ைான வாய்ப்பாடு 

அ. AVC/Q    ஆ. TC/Q 

இ. TVC/Q    ஈ. AFC/Q 

14. பமாத்த மறாச் பசலவு 100, பமாத்த மாறும் பசலவு 125 எனில் பமாத்தச் பசலடவக் ைணக்கிடுை. 

அ. 125     ஆ. 175 

இ. 225     ஈ. 325 

15. நீண்ைைால சராசரி பசலவுக்வைாடு ______ வைாடு என அடைக்ைப்படுகிறது. 

அ. வதடவ    ஆ. திட்ட 

இ. உற்பத்தி    ஈ. விற்படன 

16. பபாருட்ைளின் விற்படன மூலம் கிடைக்கும் வருமானம் _______ வருவாயாகும். 



11th Std Economics One mark Questions in Tamil 
 

More One Mark Questions Check here - https://wp.me/P7JanY-86I 

12 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

அ. இலாபம்    ஆ. பமொத்த 

இ. சராசரி    ஈ.  இறுதிநிடல 

17. ஒரு அலகு பபாருடை கூடுதலாை விற்பதால் கிடைக்கும் வருவாய் _____ வருவாயாகும். 

அ. இலாபம்   ஆ. சராசரி 

இ. இறுதிநிறை   ஈ. பமாத்த 

18. இறுதிநிடல வருவாய் என்பது ஏற்ைனவவ உள்ை ____ உைன் கூடுதலாை பபருவது. 

அ. பமாத்த விற்படன   ஆ. பமொத்த வருவொய் 

இ. பமாத்த உற்பத்தி   ஈ. பமாத்தச் பசலவு 

19. விடல நிடலயாை இருக்கும்வபாது, AR வைாடு MR வைாட்டுக்கு ______ ஆை இருக்கும். 

அ. சமமொக    ஆ.அதிைமாை 

இ. குடறவாை    ஈ. பதாைர்பற்று 

20. ஒரு புத்தைம் ரூ.10 வீதம் 40 புத்தைங்ைடை விற்கிறார் எனில் அவருக்கு கிடைக்கும் பமாத்த வருவாய்  

அ. 100      ஆ. 200 

இ. 300      ஈ. 400 

 

5. அங்கொடி அறமப்பும் விறை நிர்ணயமும் 

1. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எந்தவடையான அங்ைாடியில் விடல மிை அதிைமாை இருக்கும்? 

அ. நிடறவுப்வபாட்டி    ஆ. முற்றுரிடம 

இ. இருமுை முற்றுரிடம    ஈ. சில்கைொர் முற்றுரிறம 

2. நிறுவனத்தின் சமநிடல என்பது 

அ. MC=MR      ஆ. MC> MR 

இ. MC<MR      ஈ. MR= Price 

3. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எது முற்றுரிடமப் வபாட்டியின் இயல்புைள்? 

அ. ஒரு விற்படனயாைர்   ஆ. சில விற்படனயாைர் 

இ.  ண்டகவறு ொடு    ஈ. உள்வை நுடைய முடியாது 

4. முற்றுரிடம நிறுவனம் குறுகிய ைாலத்தில் ______ பபறும். 
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அ. இயல்பு இலாபம்    ஆ. நஷ்ைம் 

இ. அதிக இைொ ம்    ஈ. அதிை நஷ்ைம் 

5. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் உபரிதிறன் இல்லாதது_______ 

அ. முற்றுரிடம     ஆ. முற்றுரிடம வபாட்டி 

இ. சில்வலார் முற்றுரிடம   ஈ. நிறறவுப் க ொட்டி 

6.எப்வபாது நிறுவனம் இலாபம் பபற முடியும்? 

அ. TR<TC     ஆ. TR-TC 

இ. TR>TC     ஈ. TR=TC 

7.விடலயின் மற்பறாரு பபயர்_______ 

அ. சரொசரி வருவொய்    ஆ. இறுதிநிடல வருவாய் 

இ. பமாத்த வருவாய்    ஈ. சராசரி பசலவு 

8.எந்த அங்ைாடியில் AR மற்றும் MR சமமாகும். 

அ. இருவர் முற்றுரிடம    ஆ. நிறறவுப் க ொட்டி 

இ. முற்றுரிடம வபாட்டி    ஈ. சில்வலார் முற்றுரிடம 

9. முற்றுரிடமயில் MR வைாடு ______ வைாட்டிற்கு கிழிருக்கும்.  

அ. TR     ஆ. MC 

இ. AR     ஈ. AC 

10. நிடறவுப் வபாட்டி அனுமானிப்பது_____ 

அ. ஆைம்பர பண்ைம்    ஆ. உற்பத்தியாைர் பண்ைம் 

இ. வவறுபடுத்தப்பட்ை பண்ைம்   ஈ.ஒத்த தன்றம  ண்டம் 

11. குழுச் சமநிடல ஆராய்வது_____ 

அ. முற்றுரிறமப்க ொட்டி   ஆ. முற்றுரிடம 

இ. இருவர் முற்றுரிடம    ஈ. தூய வபாட்டி 

12. முற்றுரிடம வபாட்டியின் முக்கிய பண்பு_____ 

அ. ஒவர விதமான உற்பத்தி   ஆ. விற் றனச் பசைவு 

இ. ஒரு விற்படனயாைர்    ஈ. ஒரு வாங்குபவர் 



11th Std Economics One mark Questions in Tamil 
 

More One Mark Questions Check here - https://wp.me/P7JanY-86I 

14 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

13. முற்றுரிடம வபாட்டி _______ ஆகும். 

அ. சில்வலார் முற்றுரிடம   ஆ. இருவர் முற்றுரிடம 

இ. நிறறகுறற க ொட்டி    ஈ. முற்றுரிடம 

14. விடல தடலடம அம்சம் பைாண்ைது 

அ. நிடறவுப் வபாட்டி    ஆ. முற்றுரிடம 

இ. சில்கைொர் முற்றுரிறம   ஈ. முற்றுரிடமயாைர் வபாட்டி 

15. விடலவபதம் ைாட்டுதலின் விடைவு ______ ஆகும். 

அ. குடறவான உற்பத்தி    ஆ. அதிை இலாபம் 

இ. பல்வவறு விடல    ஈ. ஆ மற்றும் இ 

16. முற்றுரிடமப் வபாட்டியில் சராசரி வருவாய் வைாடு 

அ. முற்றிலும் பநகிழ்ச்சியற்றது ஆ. முற்றிலும் பநகிழ்ச்சி உள்ைது 

இ. ப ருமளவு பநகிழ்ச்சியுள்ளது ஈ. ஒன்றுக்குச் சமமான பநகிழ்சியுள்ைது 

17. நிடறவுப் வபாட்டியில் நிறுவனத்தின் வதடவக்வைாடு 

அ. நிடலயானது   ஆ.  டுகிறட 

இ. எதிர்மடற சரிவு   ஈ. வநர்மடற சரிவு 

18. எந்த வடை அங்ைாடியில் வபாட்டிவய இராது? 

அ. நிடறவுப்வபாட்டி   ஆ. முற்றுரிடம வபாட்டி 

இ. முற்றுரிறம    ஈ. சில்வலார் முற்றுரிடம 

19.கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எந்த வடை அங்ைாடியில் நுைர்வவார் அதிைம் சுரண்ைப்படுகிறார்ைள்? 

அ. நிடறவுப்வபாட்டி    ஆ. முற்றுரிறம 

இ. முற்றுரிடமப்வபாட்டி    ஈ. சில்வலார் முற்றுரிடம 

20. விற்படன பசலவிற்கு உதாரணம் 

அ. ைச்சாப்பபாருள் விடல  ஆ. வபாக்குவரத்துபசலவு 

இ. விளம் ரச்பசைவு   ஈ. பைாள்முதல் பசலவு 

 

6.  கிர்வு  ற்றிய ஆய்வு 
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1. பபாருளியலில் வருமானப் பகிர்வு என்பது எதனுைன் பதாைர்புடையது? 

அ. உற் த்திக் கொரணிகள்     ஆ. தனிநபர் 

இ. நிறுவனங்ைள்     ஈ. வணிைர்ைள் 

2. பகிர்வுக் வைாட்பாடு எவ்வாறு அடைக்ைப்படுகிறது? 

அ. உற்பத்தி விடலக் வைாட்பாடு  ஆ. கொரணி விறைக் ககொட் ொடு 

இ. கூலிக்வைாட்பாடு   ஈ. வட்டிக்வைாட்பாடு 

3. எதடனப் பயன்படுத்துவதற்ைான பவகுமதிவய வாரம் ஆகும்? 

அ.மூலதனம்     ஆ. உடைப்பாளி 

இ. நிைம்     ஈ. அடமப்பு 

4. வபாலி வாரம் என்ற ைருத்து யாருைன் பதாைர்புடையது? 

அ. ரிக்ைார்வைா     ஆ. கீன்ஸ் 

இ.வாக்ைர்     ஈ. மொர்ஷல்   

5. பதான்டம கூலிக் வைாட்பாட்டை எடுத்துடரத்தவர் யார்? 

அ. ரிக்கொர்கடொ     ஆ. கீன்ஸ் 

இ. மார்ஷல்     ஈ. வாக்ைர் 

6. நிலத்திற்கு உண்டமயானதும் அழிக்ை முடியாதசக்தியும் உள்ைது என்ற ைருத்டத பயன்படுத்தியவர் 

அ. JS. மில்     ஆ. வாக்ைர் 

இ. கிைார்க்     ஈ. ரிக்கொர்கடொ 

7. உடைப்பாைருக்ைான பவகுமதி______ 

அ. வாரம்     ஆ. கூலி 

இ. இலாபம்     ஈ. வட்டி 

8.பணக்கூலியின் வவறுபபயர் 

அ. உண்டமக்கூலி    ஆ. ப யரளவுக்கூலி 

இ. சரியான கூலி    ஈ. மாற்றுக்கூலி 

9. எச்ச உரிடம கூலிக்வைாட்பாட்டை எடுத்துடரத்தவர் 
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அ. கீன்ஸ்     ஆ. வொக்கர் 

இ. ஹாவல     ஈ. டநட் 

10. முதடல பயன்படுத்துவதற்ைான பவகுமதி 

அ. வாரம்     ஆ. கூலி 

இ. வட்டி     ஈ. இலாபம் 

11. கீன்சின் வட்டிக்வைாட்பாடு இவ்வாறு வைங்ைப்படுகிறது? 

அ. துய்ப்பு தவிர்ப்பு வைாட்பாடு  ஆ. நீர்றம விருப் க் ககொட் ொடு 

இ. ைைன் நிதிக் வைாட்பாடு  ஈ. ஏஜிவயா வைாட்பாடு 

12. ைைன் நிதிக் வைாட்பாட்டின்படி ைைன் நிதிைளின் அளிப்பு இதற்குச் சமமாகும். 

அ. S+BC+DH+DI    ஆ. I+DS+DH+BC 

இ. S+DS+BC+DI    ஈ. S+BC+DH+DS 

13.எதிர்பாராத பசலவுைள் என்ற ைருத்டத கீன்ஸ் கீழ்க்ைண்ைவாறு குறிப்பிடுகிறார்? 

அ. பரிமாற்ற வநாக்ைம்   ஆ.முன்பனச்சரிக்றக கநொக்கம் 

இ. ஊை வநாக்ைம்   ஈ. தனிப்பட்ை வநாக்ைம் 

14. தனி நபர்ைளுக்கு நாட்டின் பசல்வத்டத அல்லது வருமானத்டதப் பகிர்ந்தளிப்பபதன்பது ________ 

அ. பசயல்முடறப் பகிர்வு  ஆ. தனிந ர்  கிர்வு 

இ. பண்ைங்ைளின் பகிர்வு  ஈ. பணிைளின் பகிர்வு 

15. இலாபம் இதற்ைான பவகுமதி ஆகும். 

அ. நிலம்    ஆ. அறமப்பு 

இ. மூலதனம்    ஈ. உடைப்பு 

16.புத்தாக்ை இலாபக் வைாட்பாட்டை வைங்கியவர்______ 

அ. ஹாவல     ஆ. சும்பீட்டர் 

இ. கீன்ஸ்     ஈ. டநட் 

17. வபாலிவாரம் இதனால் வதான்றுகிறது 

அ. மனிதன் உருவொக்கிய உ கரணங்கள் ஆ. வீட்டில் தயார் பசய்தடவ 

இ. இறக்குமதிப் பபாருட்ைள்   ஈ. எதுவுமில்டல 
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18. “ஓர் உற்பத்தியாைர் ஒப்பந்தத்தின் மூலம் உடைப்பாளி தன் பணிடய வைங்கியதற்ைாை பைாடுக்கும் 
பமாத்த பணவம கூலியாகும்” இடதக் கூறியவர் யார்? 

அ.. ப ன்ஹொம்    ஆ. மார்ஷல் 

இ. வாக்ைர்    ஈ. J.S.மில் 

19. துய்ப்பு தவிர்ப்பு வட்டிக் வைாட்பாட்டை எடுத்துடரத்தவர் 

அ. ஆல்ஃப்ரட் மார்ஷல்    ஆ. N.W.சீனியர் 

இ. வபாம்வபாவர்க்    ஈ. நட் விக்சல் 

20. ைைன் நிதி வட்டிக் வைாட்பாைானது _______ 

அ. பதான்டமக் வைாட்பாடு   ஆ. நவீன வைாட்பாடு 

இ. மரபுக் வைாட்பாடு    ஈ. புதிய பதொன்றமக் ககொட் ொடு 

   

7. இந்தியப் ப ொருளொதொரம் 

1. ைர்நாைைத்தின் முக்கிய தங்ைச் சுரங்ைப் பகுதி ____ 

அ. ககொைொர்    ஆ. இராமகிரி 

இ. அனந்தபூர்    ஈ. பைாச்சின் 

2. ஒரு நாட்டின் பபாருைாதார வைர்ச்சி அைவிைப்படுவது குறிப்பிடுவது 

அ. GNP     ஆ. GDP 

இ. NNP     ஈ. தலாவருமானம் 

3. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எது முன்வனற்றம் அடைந்த நாடு? 

அ. பமக்ஸிவைா    ஆ. ைானா 

இ. பிரொன்ஸ்    இ. ஸ்ரீலங்ைா 

4. வலுவான பபாருைாதாரங்ைடைக் பைாண்ை நாடுைள் வரிடசயில் இந்தியாவின் இைம் 

அ. நான்கு    ஆ. ஏழு 

இ. ஐந்து    ஈ. பத்து 

5. ைலப்புபபாருைாதாரம் என்பது____ 

அ. தனியார் துடற மற்றும் வங்கிைள் 
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ஆ. ப ொது மற்றும் தனியொர் துறறகள் கசர்ந்து பசயல் டுவது 

இ. பபாதுத்துடற மற்றும் வங்கிைள் 

ஈ. பபாதுத்துடறைள் மட்டும். 

6. இந்தியப் பபாருைாதாரம் ______ ைாரணமாை வலிடமயின்டமயாை இருக்கிறது. 

அ. ப ொருளொதொரச் சமநிறையின்றம  

ஆ. ைலப்புப் பபாருைாதாரம் 

இ. நைரமயமாதல்     

ஈ. வபாதுமான வவடல வாய்ப்புைள் இருப்பது 

7. மக்ைள்பதாடையின் இயல்புைடைப் பற்றிய அறிவியல் ரீதியான ஆய்வு 

அ. இை அடமப்பியல்   ஆ. மக்கள் பதொறகயியல் 

இ. புவியியல்    ஈ. தத்துவவியல் 

8.மக்ைள் பதாடையில் 1921-ம் வருைம் ____ எனப்படுகிறது. 

அ. சிறிய பிரிவிடன வருைம்  ஆ. மக்ைள் பதாடை பவடிப்பு வருைம் 

இ. நைர மயமாதல் வருைம்  ஈ. ப ரும் பிரிவிறன வருடம் 

9.எந்த ஆண்டில் இந்திய மக்ைள் பதாடை நூறு வைாடிடயத் தாண்டியது? 

அ. 2000     ஆ. 2001 

இ. 2005     ஈ. 1991 

10. ஆயிரம் மக்ைளுக்கு இறப்பவர் எண்ணிக்டை என்பது 

அ. கச்சொ இறப்பு வீதம்   ஆ. ைச்சா பிறப்பு வீதம் 

இ. ைச்சா சிசு வீதம்   ஈ. மைப்வபறு இறப்பு வீதம் 

11. ஆயிரம் மக்ைளுக்கு பிறப்பவர் எண்ணிக்டை என்பது 

அ. ைச்சா இறப்பு வீதம்   ஆ. இறப்பு வீதம் 

இ. வசார்வு வீதம்    ஈ. கச்சொ பிறப்பு வீதம் 

12. மக்ைள்பதாடை அைர்த்தி என்பது 

அ. நிலத்தின் அைவு/மக்ைள் பதாடை 

ஆ. நிலத்தின் அைவு/வவடலவாய்ப்பு 
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இ. மக்கள் பதொறக/ குறிப்பிட்ட நிை அளவு 

ஈ. மக்ைள் பதாடை/ வவடலவாய்ப்பு 

13. வதசிய வைர்ச்சிக்ைைைத்டத அறிமுைப்படுத்தியவர் யார்? 

அ. ைாக்ைர் பி.ஆர்.அம்பபத்ைர்   ஆ. ஜவஹர்ைொல் கநரு 

இ. ைாக்ைர் இராதாகிருஷ்ணன்   ஈ. V.K.R.V. ராவ் 

14. ைாந்திய பபாருைாதாரச் சிந்தடனைடை பதாைர்ந்து வலியுறுத்தியவர் யார்? 

அ. ேவஹர்லால் வநரு    ஆ. V.K.R.V. ராவ் 

இ. J.C. குமரப் ொ     ஈ. A.K.பசன் 

15. ேனநாயை சமதர்மத்டதக் பைாண்டுவந்தவர் 

அ. ஜவஹர்ைொல் கநரு    ஆ. P.C. மஹல்வனாபிஸ் 

இ. ைாக்ைர். இராவேந்திரபிரசாத்   ஈ. இந்திராைாந்தி 

16. B.R. அம்வபத்ைர் இந்தியப் பபாருைாதாரப் பிரச்சடனைடை இதன் அடிப்படையில் ஆராய்கிறார். 

அ. குடறந்த நிலவுடைடம மற்றும் தீர்வுைள் 

ஆ. இந்திய ரூ ொயின் சிக்கல்கள் 

இ. சமதர்மப் பபாருைாதாரம் 

ஈ. வமற்ைண்ை அடனத்தும் 

17. இந்த பைாள்டையின் அடிப்படையில் ைாந்தியப் பபாருைாதாரம் இயங்குகிறது. 

அ. சமதர்மச் சிந்தடன   ஆ. ஒழுக்க பநறி அடிப் றட  

இ. வைாபால கிருஷ்ண வைாைவல  ஈ. தாதாபாய் பநௌவராஜி 

18. V.K.R.V. ராவ் இவரின் மாணவராை இருந்தார் 

அ. J.M. கீன்ஸ்    ஆ. ைாலின் கிைார்க் 

இ. ஆைம் ஸ்மித்    ஈ. ஆல்பிரட் மார்ஷல் 

19. பபாருைாதாரத்திற்ைான வநாபல் பரிடச அமர்த்தியா பசன் பபற்ற ஆண்டு 

அ. 1998     ஆ.2000 

இ. 2008     ஈ. 2010 

20. திருவள்ளுவரின் பபாருைாதாரக் ைருத்துக்ைள் குறிப்பாைக் கூறுவது 
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அ. பசல்வம்     ஆ. வறுடம சமுதாயத்தின் சாபம் 

இ. வவைாண்டம    ஈ. கமற்கொண் அறனத்தும் 

 

8. இந்தியப் ப ொருளொதொரம் சுதந்திரத்திற்கு முன்னரும் பின்னரும் 

1. இந்தியாவின் ைள்ளிக்வைாட்டைக்கு (CALICUT) வாஸ்வைாைைாமா வருடை புரிந்த வருைம் 

அ. 1498     ஆ. 1948 

இ. 1489     ஈ. 1849 

2. 1614-இல் தாமஸ் வரா யாரிைம் அனுமதி பபறுவதில் பவற்றி பபற்றார்? 

அ. அக்பர்    ஆ. ஷாேைான் 

இ. ஜஹொங்கீர்    ஈ. நூர்ேஹான் 

3. இந்தியாடவ ஆளும் உரிடம கிைக்கிந்தியக் ைம்பபனியிைமிருந்து ஆங்கிவலய அரசுக்கு மாற்றப்பட்ை 
ஆண்டு 

அ. 1885     ஆ. 1858 

இ. 1868     ஈ. 1878 

5. இரயத்வாரி முதன்முதலில் அறிமுைப்படுத்தப்பட்ை இைம் 

அ. வைரைா    ஆ. வங்ைாைம் 

இ. தமிழ்நொடு    ஈ. மைாராஷ்டிரா 

5.முதலாம் உலைப்வபார் பதாைங்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1914     ஆ. 1814 

இ.1941     ஈ.  1841 

6. இந்திய அரசாங்ைம் தனது முதல் பதாழிற்பைாள்டைடய பவளியிட்ை ஆண்டு 

அ. 1456     ஆ. 1991 

இ. 1948     ஈ. 2000 

7. 1956 ன் பதாழிற்பைாள்டையின் வநாக்ைம் 

அ. ப ரிய நிறுவனங்கறள முன்கனற்றுவது 

ஆ. வவைாண்துடறடய மட்டும் முன்வனற்றுவது 
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இ. தனியார் துடறடய மட்டும் முன்வனற்றுவது 

ஈ. குடிடசத்பதாழில்ைடை மட்டும் முன்வனற்றுவது 

8. 1993 முன் பதிவு நீக்ைப்பட்ை பதாழில்துடற 

அ. இரயில்வவ துடற  ஆ. பசம்பு மற்றும் சிங்க் சுரங்கத் பதொழில் 

இ. அணுஆற்றல்  ஈ. அணு ைனிமங்ைள் 

9. இந்தியாவின் பசுடமப் புரட்சியின் தந்டத என்றடைக்ைப்படுபவர் 

அ. M.S. சுவொமிநொதன்   ஆ. ைாந்தி 

இ.  விஸ்வவஸ்வடரயா   ஈ. N.R. விஸ்வநாதன் 

10. 1969ல் வதசிய மயமாக்ைப்பட்ை வங்கிைளின் எண்ணிக்டை 

அ. 10      ஆ. 12 

இ. 14      ஈ. 16 

11. வங்கிைள் வதசிய மயமாக்ைப்பட்ைதன் முக்கிய வநாக்ைம் 

அ. தனியார் சமூை நலம்   ஆ. சமூக நைம் 

இ. வருவாய் ஈட்ை   ஈ. பதாழில் முற்றுரிடம 

12. திட்ைக்குழு அடமக்ைப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1950     ஆ. 1955  

இ. 1960     ஈ. 1952 

13. முதலாம் ஐந்தாண்டுத்திட்ைத்தின் முதன்டமயான வநாக்ைம் 

அ. வசடவ     ஆ. பதாழில் 

இ. கவளொண்றம    ஈ. வங்கி 

14.பத்தாம் ஐந்தாண்டுத்திட்ை ைாலம் 

அ. 1992-1997     ஆ. 2002-2007 

இ. 2007-2012     ஈ. 1997-2002 

15. 2016ம் ஆண்டுக்ைான மனித வைர்ச்சி அறிக்டையின் படி 188 நாடுைளில் இந்தியாவின் தரம் 

அ. 130      ஆ. 131 

இ. 135      ஈ. 145 



11th Std Economics One mark Questions in Tamil 
 

More One Mark Questions Check here - https://wp.me/P7JanY-86I 

22 www.winmeen.com | Learning Leads to Ruling 
 

16. வருைாந்திரத் திட்ைங்ைள் பசயல்படுத்தப்பட்ை ஆண்டு 

அ. 1989-1991     ஆ. 1990-1992 

இ. 200-2001     ஈ. 1981-1983 

17. இந்தியாவின் மிைப்பைடமயான பபரிய அைவிலான பதாழில் 

அ.  ருத்தி     ஆ. சணல் 

இ. இரும்பு     ஈ. சிபமண்ட் 

18. மனித வமம்பாட்டுக் குறியீட்பைண்டன உருவாக்கியவர் 

அ. ேவஹர்லால் வநரு   ஆ. M.K.ைாந்தி 

இ. அமர்த்தியொ குமொர் பசன்  ஈ. தாகூர் 

19 பன்னிபரண்ைாம் ஐந்தாண்டுத் திட்ைத்தின் முக்கிய வநாக்ைம் 

அ. விடரவான மற்றும் அதிைமான ஒருங்கிடணந்த வைர்ச்சி 

ஆ. சமூை நீதியுைன் கூடிய வைர்ச்சி 

இ. வசாசலிச முடறயிலான சமூைம் 

ஈ. விறரவொன உள்ளடக்கிய மற்றும் நிறையொன வளர்ச்சி 

20. வாழ்க்டைதரக் குறியீட்பைண்டண உருவாக்கியவர் 

அ. திட்ைக்குழு     ஆ. வநரு 

இ. D. கமொரிஸ்     ஈ. பிஸ்வாஜித் 

 

9. இந்தியொவின் கமம் ொடு அனு வங்கள் 

1. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எது தனியார் மயமாதடலக் குறிக்கும். 

அ. முதலீட்டை திரும்ப்ப் பபறுதல்  ஆ. வதசியமயம் நீக்ைல் 

இ.. பதாைர் நிறுவனமாக்ைல்   ஈ. இறவ அறனத்தும் 

2. இன்டறய நாட்ைளில் வைர்ச்சிக்ைாை ஒவ்பவாரு நாடும் _____ இருக்ை வவண்டும். 

அ. சார்ந்து    ஆ. ஒன்றறபயொன்று சொர்ந்து 

இ. தடையில்லா வாணிபம்  ஈ. முதலாளித்துவ அடமப்பு 

3. LPG க்கு எதிரான வாதம் ____ 
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அ. பபாருைாதார வைர்ச்சி    

ஆ. அதிை முதலீடு 

இ. மக்கள் மற்றும் மண்டைங்களிறடகய ஏற்றத்தொழ்வு  

ஈ. நவீன மயமாக்ைல் 

4. FPI என்பதன் விரிவாக்ைம் 

அ. பவளிநாட்டு தனியார் முதலீடு 

ஆ. பவளிநாட்டு பதாகுப்பு முதலீடு 

இ. பவளிநொட்டு கநரடி முதலீடு 

ஈ. பவளிநாட்டு பசலாவணி தனியார் முதலீடு 

5. உலை அைவில் இந்தியா ______ உற்பத்தியில் மிைப்பபரிய உற்பத்தியாைராை விைங்குகின்றது. 

அ.  ழங்கள்     ஆ. மதுப்பபாருட்ைள் 

இ. ைாப்பி     ஈ. வதயிடல 

6. பவளிநாட்டு முதலீடு _______ உள்ைைக்கியது. 

அ. FDI மட்டும்    ஆ. FPI மற்றும் FFI 

இ. FDI மற்றும் FPI   ஈ. FDI மற்றும் FFI 

7. சிறப்பு பபாருைாதார மண்ைலக் பைாள்டை______ பவளியிைப்பட்ட்து. 

அ. ஏப்ரல் 2000ல்   ஆ. ஜூடல 2000ல் 

இ. ஏப்ரல் 2001ல்    ஈ. ஜூடல 2001ல் 

8. விவசாய உற்பத்தி அங்ைாடிக் குழு _____ ஆகும். 

அ. ஆவலாசடனக் குழு   ஆ. சட்டப்பூர்வமொன குழு 

இ. அ மற்றும் ஆ    ஈ. எதுவுமில்டல 

9. பண்ைங்ைள் மற்றும் பணிைள் வரி என்பது 

அ. ஒரு முடன வரி 

ஆ. அடுக்ைடுக்கு விடைவுைடைக் பைாண்ைது 

இ. மதிப்பு கூட்ைப்பட்ை வரி வபான்றது 

ஈ. ஒருமுறன வரி மற்றும் அடுக்கு விறளவுகளற்றது. 
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10. புதிய பவளிநாட்டு வர்த்தை பைாள்டை _____ ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட்து. 

அ. 2000     ஆ. 2002 

இ. 2010     ஈ. 2015 

11. நிதித்துடற சீர்திருத்தங்ைள் முக்கியமாை _____துடறக்ைானது. 

அ. ைாப்பீட்டுத்துடற   ஆ. வங்கித்துடற 

இ. அ மற்றும் ஆ   ஈ. வபாக்குவரத்துத்துடற 

12. பண்ைங்ைள் மற்றும் பணிைள் வரி சட்ைம் ________ அமல்படுத்தப்பட்ைது. 

அ. 2017 ஜூறை 1   ஆ. 2016 ஜூடல 1 

இ. 2017 ேனவரி 1    ஈ. 2016 ேனவரி 1 

13. புதிய பபாருைாதாரக் பைாள்டை கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் எதடன உள்ைைக்கியது. 

அ. பவளிநாட்டு முதலீடு   ஆ. பவளிநாட்டு பதாழில்நுட்பம் 

இ. பவளிநாட்டு வர்த்தைம்  ஈ. இறவ அறனத்தும் 

14. _______ ம் ஆண்டு நிதிபதாைர்பான நரசிம்ம குழுவின் பரிந்துடரைள் சமர்ப்பிக்ைப்பட்ைன. 

அ. 1990     ஆ. 1991 

இ. 1995     ஈ. 2000 

15. உைவர் ைைன் அட்டைடயப் பயன்படுத்தி விவசாயிைள் _____ ைைன் பபற முடியாது. 

அ. கூட்டறவு வங்களின்   ஆ. பிராந்திய கிராமப்புற வங்கிைளின் 

இ. பபாதுத்துடற வங்கிைளின்  ஈ. தனியார் வங்கிைளின் 

16. வர்த்தைக் பைாள்டை சீர்திருத்தங்ைள் பதாைர்பாை அடமக்ைப்பட்ை ராோ பசல்டலயா குழுவின் 
பரிந்துடரயின் படி அதிைபட்ச இறக்குமதி சுங்ைத் தீர்டவ ______ ஆகும். 

அ. 25%     ஆ. 50% 

இ. 60%     ஈ. 100% 

17. இந்தியாவில் முதல் சிறப்புப் பபாருைாதார மண்ைலம் ____ ஏற்படுத்தப்பட்ட்து. 

அ.மும்டப    ஆ. பசன்டன 

இ. கொண்ட்ைொ    ஈ. பைாச்சி 

18. ராஜ் கிருஷ்ணாவால் வார்க்ைப்பட்ை “இந்து வைர்ச்சி வீதம்” என்பது ____குறிக்கும். 
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அ. குறறவொன ப ொருளொதொர வளர்ச்சி 

ஆ. இந்து மக்ைள் பதாடையின் அதிைமான விகிதம் 

ஈ. நிடலயான GDP 

ஈ. எதுவுமில்டல 

19.GST யில் அதிைபட்ச வரிவிதிப்பு_______ ஆகும்.(ஜூடல 1, 2017- நாளின்படி) 

அ. 18%     ஆ. 24% 

இ. 28%     ஈ. 32% 

20. பதாழில் உடைடமடய பபாதுத்துடறயிலிருந்து தனியார் துடறக்கு மாற்றுவது _______ எனப்படும். 

அ. உலைமயமாக்ைல்   ஆ. தாராைமயமாக்ைல் 

இ. தனியொர் மயமொக்கல்   ஈ. வதசியமயமாை 

 

10. ஊரக ப ொருளொதொரம் 

1. எது ஊரை பகுதியின் அடிப்படை அலைாைக் ைருதப்படுவது _____ 

அ.பஞ்சாயத்து    ஆ. வருவொய் கிரொமம் 

இ. நைரம்    ஈ. நைராட்சி 

2. எது ஊரை பகுதிடய ைண்ைறியும் பண்பு ____ 

அ. குறறந்த மக்கள் பதொறக அடர்த்தி  

ஆ. அதிை மக்ைள் பதாடை அைர்த்தி 

இ. குடறந்த இயற்டைவைம் 

ஈ. குடறந்த மனிதவைம் 

3. ஊரை பபாருைாதாரத்தின் முக்கிய இயல்பு ______ 

அ. கவளொண்றமறயச் சொர்ந்திருத்தல்  

ஆ. அதிை மக்ைள் பதாடை அைர்த்தி 

இ. குடறந்த அைவு மக்ைள் பதாடை 

ஈ. ஏற்றத்தாழ்வு குடறவு 

4. 2011 ைணக்பைடுப்பின் பமாத்த மக்ைள் பதாடையில் ஊரைத்தில் வாழும் மக்ைள் பதாடை சதவீதம் என்ன? 
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அ. 40      ஆ. 50 

இ. 60      ஈ. 70 

5. வதடவக்கு அதிைமாை வவடலயில் ஈடுபடும் மக்ைளின் நிடலடம 

அ. வவடலயின்டம   ஆ. மறறமுக கவறையின்றம 

இ. முழுவவடல     ஈ. சுயவவடல 

6. இரண்டு முற்றிலும் வவறுபட்ை தன்டமைடை பதாைர்புபடுத்தி குறிப்பது 

அ. நுட்பம்    ஆ. சார்ந்திருப்பு 

இ. இரட்றட தன்றம   ஈ. சமமின்டம 

7. ஊரைப்பகுதி, ஊரை மக்ைள் மற்றும் ஊரை வாழ்க்டைடய வமம்படுத்துதல் என்பது 

அ. ஊரை பபாருைாதாரம்   ஆ. ஊரை பபாருளியல் 

இ. ஊரைவவடலவாய்ப்பு    ஈ. ஊரக கமம் ொடு 

8. ஊரைப் பபாருைாதாரத்தில் வவைாண்டம பிரச்சடனக்குத் பதாைர்புடையதாை ைருதப்படுவது 

அ. வமாசமான தைவல் பதாைர்பு  ஆ. சிறிய அளவு நிை உறடறம 

இ. ஊரை ஏழ்டம    ஈ. வமாசமான வங்கி பசயல்பாடுைள் 

9. ஊரை பகுதியில் ஒரு மனிதன் எடுத்துக்பைாள்ை வவண்டிய ைவலாரி அைவு 

அ. 2100     ஆ. 2200 

இ. 2300     ஈ.2400 

10. ஊரை ஏழ்டமக்ைான ைாரணத்டதக் சுட்டுை. 

அ. கவளொண்றம சொரொ கவறையின்றம  

ஆ. அதிை வவடல நிடல 

இ. குடறந்த பணவீக்ை வீதம் 

ஈ. அதிை முதலீடு 

11. மடறந்திருக்கும் வவடலயின்டமக்கு மற்பறாரு பபயர் என்ன? 

அ. திறந்த    ஆ. மறறமுக 

இ. பருவைால    ஈ. ஊரை 

12. குறிப்பிட்ை ைாலத்திற்கு மட்டும் வவடலவாய்ப்புப் பபறுவடத எப்படிக் ைருதுவது? 
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அ. திறந்த வவடலவாய்ப்பு  ஆ. மடறமுை வவடலவாய்ப்பு 

இ.  ருவகொை கவறைவொய்ப்பு  ஈ. ஊரை வவடலவாய்ப்பு 

13. ஊரை பதாழிற்சாடலக்ைான உதாரணம் தருை. 

அ. சர்க்ைடர ஆடலத்பதாழில்  ஆ.  ொய் தயொரிக்கும் பதொழில் 

இ. சிபமண்ட் பதாழில்   ஈ. ைாகிதத் பதாழில் 

14. இந்தியாவில் உள்ை ஊரை குடும்பங்ைளில் ைைனாளிைளின் பங்கு எவ்வைவு? 

அ. பாதியைவு    ஆ. நான்கில் ஒரு பங்கு  

இ. மூன்றில் இரண்டு பங்கு  ஈ. நொன்கில் மூன்று  ங்கு 

15. இந்தியாவில் ஊரை ைைனுக்கு ைாரணமாை ைருதப்படுவது 

ஆ. ஏழ்றம    ஆ. அதிை மக்ைள் பதாடை 

இ. அதிை உற்பத்தி   ஈ. முழுவவடல நிடல 

16. எந்த வருைம் வட்ைார ஊரை வங்கி பயன்பாட்டிற்கு வந்த்து? 

அ. 1965     ஆ. 1970 

இ. 1975     ஈ. 1980 

17. MUDRA வங்கி அமுல்படுத்தப்பட்ை ஆண்டை குறிப்பிடுை. 

அ.2000     ஆ. 2005 

இ. 2010     ஈ. 2015 

18. வதசிய ஊரை சுைாதாரப்பணி அமுல்படுத்தப்பட்ை ஆண்டைக் குறிப்பிடுை. 

அ. 2000     ஆ. 2005 

இ. 2010     ஈ. 2015 

19. ஊரைச் சாடலயின் பயன்பாைாை ைருதப்படுவது 

அ. ஊரை அங்ைாடி வசதி   ஆ. வவடலவாய்ப்பு 

இ. ஊரை வைர்ச்சி   ஈ. கமற்கண்ட அறனத்தும் 

20. “இந்திய விவசாயி ைைனாளியாை பிறந்து, ைைனாளியாை வாழ்ந்து, ைைனாளியாை இறந்து, ைைடனவய 
சந்ததிக்கு விட்டுச் பசல்கிறான்” இச்பசாற்பறாைடரக் கூறியவர் யார்? 

அ. ஆைம் ஸ்மித்    ஆ. ைாந்தி 
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இ. அமர்தியா பசன்   ஈ. சர் மொல்கம் டொர்லிங் 

  

11. தமிழ்நொட்டுப் ப ொருளொதொரம் 

1. சுைாதாரக் குறியீட்டில் தமிழ்நாடு வமலாை உள்ைது. 

அ. வைரைா     ஆ. பஞ்சாப் 

இ. குஜரொத்     ஈ. வமற்கூறிய அடனத்தும் 

2. பாலின் விகிதத்தில் தமிழ்நாட்டின் தரம் 

அ. முதல்    ஆ. இரண்ைாவது 

இ. மூன்றொவது    ஈ. நான்ைாவது’ 

3. தமிழ்நாடு எதில் வைமானது? 

அ. வன வைம்    ஆ. மனித வளம் 

இ. ைனிம வைம்    ஈ. வமற்கூறிய அடனத்தும் 

4. நீர்ப்பாசனத்தின் முக்கிய ஆதாரம் 

அ. வைரைா     ஆ. பஞ்சாப் 

இ. குஜரொத்     ஈ. வமற்கூறிய அடனத்தும் 

5. பின்னலாடை உற்பத்தி அதிைம் உள்ை இைம் 

அ. வைாயம்புத்தூர்    ஆ. திருப்பூர் 

இ. ஈவராடு     ஈ. ைரூர் 

6. கீழ்க்ைண்ைவற்றுள் தவறான இடண எது? 

அ. தமிழ்நாட்டின் நுடைவாயில் தூத்துக்குடி 

ஆ. வீட்டு ஜவுளி தயொரிப்பு-ஈகரொடு 

இ. எஃகு நைரம்-வசலம் 

ஈ. பம்ப் நைரம் – வைாயம்புத்தூர் 

7. கீழுள்ை நைரங்ைளில் எதில் சர்வவதச விமான நிடலயம் இல்டல? 

அ. மதுடர    ஆ. திருச்சி 

இ. தூத்துக்குடி    ஈ. வைாயம்புத்தூர் 
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8. பயிர் உற்பத்தியில் எந்தப் பயிடரத் தவிர தமிழ்நாடு முன்னணியில் உள்ைது? 

அ. வாடைப்பைம்   ஆ. வதங்ைாய் 

இ. வதாட்ைப்பயிர்ைள்   ஈ. ஏைக்கொய் 

9. எந்த பயிர் உற்பத்திக்ைாை அதிைப் பரப்பு நிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது? 

அ. பநல்    ஆ. ைரும்பு 

இ. நிலக்ைைடல    ஈ. வதங்ைாய் 

10. எழுத்தறிவு வீதத்தில் தமிழ்நாட்டின் தரம் 

அ. இரண்டு    ஆ. நான்கு 

இ. ஆறு     ஈ. எட்டு 

11. குறு சிறு நடுத்தர நிறுவனங்ைளுக்ைான முதலீட்டில் தமிழ்நாட்டின் தரம் 

அ. I      ஆ. II 

இ. III      ஈ. IV 

12. தமிழ்நாட்டின் எம்மாவட்ைத்தில் பாலின விகிதம் அதிைமாை உள்ைது? 

அ. நாைப்பட்டினம்    ஆ. நீைகிரி 

இ. திருச்சி     ஈ. தஞ்சாவூர் 

13. எம்மாவட்ைத்தில் குைந்டதப் பாலின விகிதம் குடறவாைவுள்ைது? 

அ. மதுடர    ஆ. வதனி 

இ. அரியலூர்    ஈ. ைைலூர் 

14. எந்த யூனியன் பிரவதசத்தில் பாலின விகிதம் அதிைமாைவுள்ைது? 

அ. சண்டிைர்    ஆ.  ொண்டிச்கசரி 

இ. இலட்சத்தீவு    ஈ. அந்தமான் நிக்வைாபர் தீவுைள் 

15. தமிழ்நாட்டு உள்நாட்டு உற்பத்தியில் அதிை பங்கு வகிப்பது? 

அ. வவைாண்டம   ஆ. பதாழில்துடற 

இ. சுரங்ைம்    ஈ.  ணிகள் 

16. மனித வைர்ச்சிக் குறியீட்டில் தமிழ்நாட்டின் தரம் 

அ. 2     ஆ. 4 
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இ. 6     ஈ. 7 

17. SPIC  அடமந்துள்ை இைம் 

அ. பசன்டன    ஆ. மதுடர 

இ. தூத்துக்குடி    ஈ. புதுக்வைாட்டை 

18. TICEL ன் பகுதி 

அ. இரப்பர் பூங்ைா   ஆ. ேவுளி பூங்ைா 

இ. உணவு பூங்ைா   ஈ. உயிரி பூங்கொ 

19. சிபமண்ட் உற்பத்தியில் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் எந்த நிடலயில் உள்ைது? 

அ. மூன்றொம்    ஆ. நான்ைாம் 

இ. முதல்    ஈ. இரண்ைாம் 

20. பதன்னை இரயில்வவயின் தடலடமயிைம்  

அ. திருச்சி    ஆ. பசன்றன 

இ. மதுடர    ஈ. வைாயம்புத்தூர் 


