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12th Economics Lesson 4 Questions in Tamil 
4] நுகர்வு மற்றும் முதலீடு சார்புகள்

1) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - நுகர்வு சார்பு மற்றும் முதலீட்டு சார்பு நாட்டு 

வருமானத்தத பாதிக்கும் முக்கிய காரணியாக 

சசயலாற்றுகிறது. 

கூற்று 2 - நாட்டு வருமான வளர்ச்சிதய முடுக்கி 

விடுவதுதான் பபரியல் சபாருளாதாரத்தின் முக்கிய 

பநாக்கமாகும். 

கூற்று 3 - முதலீட்டுக்கும் பதசிய வருவாய்க்கும் 

சநருங்கிய சதாடர்பு உள்ளது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  

2) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - நுகர்வு சார்பு என்பது நுகர்வு சசலவுக்கும் 

பதசிய வருவாய்க்கும் உள்ள சதாடர்பாகும். 

கூற்று 2 - பதசிய வருவாயில் சசலவிடப் படாமல் உள்ள 

சதாதக முதலீடு ஆகும். இது பின் மூலதனமாக மாறுகிறது. 

கூற்று 3 - முதலீட்டுக்கும் பதசிய வருவாய்க்கும் 

சநருங்கிய சதாடர்பு உள்ளது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  

3) நுகர்வு சார்பு என்பது கீழ்காணும் எந்த 

இரண்டுக்குமிதடபய உள்ள சதாடர்பாகும்?  

I. வருவாய்  

II. நுகர்வு  

III. சசலவினம்  

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) எல்லாபம சரி  

4) நுகர்வு சார்பு என்பதத கீழ்க்காணும் எந்த சூத்திரத்தின் 

மூலம் விளக்கலாம்?  

A) C = f (Y) 

B) C= f / Y 

C) C = f + Y 

D) C = f - Y 

5) இறுதிநிதல நுகர்வு நாட்டம் எவ்வாறு 

குறிப்பிடப்படுகிறது?  

A) MPC = Δc + Δy 

B) MPC = Δc × Δy 

C) MPC = Δc / Δy 

D) MPC = Δc - Δy 

6) சராசரி பசமிப்பு நாட்டம் எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?  

A) சராசரி பசமிப்பு நாட்டம் = பசமிப்பு + வருவாய்  

B) சராசரி பசமிப்பு நாட்டம் = பசமிப்பு - வருவாய் 

C) சராசரி பசமிப்பு நாட்டம் = பசமிப்பு × வருவாய் 

D) சராசரி பசமிப்பு நாட்டம் = பசமிப்பு / வருவாய் 

7) இறுதிநிதல பசமிப்பு நாட்டம் பற்றிய கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) வருமான மாற்றத்திற்கும் பசமிப்பு மாற்றத்திற்கும் 

இதடபயயுள்ள வீதபம இறுதிநிதல பசமிப்பு நாட்டம் 

ஆகும். 

B) இறுதிநிதல பசமிப்பு நாட்டம் 'MPS' என 

வழங்கப்படுகிறது. 

C) இறுதிநிதல பசமிப்பு நாட்டம் MPS=ΔS + ΔY என 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

D) இறுதிநிதல நுகர்வு நாட்டம் + இறுதிநிதல பசமிப்பு 

நாட்டம் = 1 எனவும் அறியப்படுகிறது. 

8) நுகர்வு பற்றிய உளவியல் விதிதய வகுத்தவர் யார்?  

A) கீன்ஸ்  

B) கீட்ஸ்  

C) கிப்ஸ்  

D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  

9) கீன்ஸின் நுகர்வு பற்றிய உளவியல் விதி பற்றிய 

கீழ்க்காணும் அனுமானங்களில் எது சரியானது?  

I. இந்த விதி நாட்டில் இயல்பான நிதல நிலவும் பபாது 

மட்டும் சபாருத்தமானதாக அதமயும். 

II. இந்த விதி வருமான பகிர்வு, சமூக காரணிகள் 

பபான்றதவ மாறாமல் நிதலயாக உள்ளது என்ற 

அனுமானத்தின் அடிப்பதடயில் வருமானத்தத மட்டும் 

சார்ந்ததாகும். 

III. இந்த விதியின்படி நாடும் சசல்வமிக்கது மற்றும் 

முதலாளித்துவம் நிலவுகிறது. 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, III மட்டும் சரி  

C) II, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

10) கீன்ஸின் நுகர்வு பற்றிய உளவியல் விதியின் படி 

கீழ்க்காணும் எந்த கருத்து தவறானது?  

A) வருமானம் உயரும்பபாது நுகர்வு அதிகரிக்கும். 

B) அதிகரித்த வருமானம் நுகர்வு சசலவிற்கும் 

பசமிப்புக்கும் இதடபய சில விகிதத்தில் பிரிக்கப்படும். 

C) அதிகரிக்கின்ற வருமானம் எப்சபாழுதும் நுகர்வு மற்றும் 

பசமிப்பு ஆகிய இரண்தட குதறக்கும் 

D) வருமானம் உயரும்பபாது சசலவு அதிகரிக்கும். 

11) கீன்ஸின் நுகர்வு பற்றிய உளவியல் விதியின்படி 

கீழ்காணும் எந்த கூற்று சரியானது?  

கூற்று 1 - நுகர்வு சசலவானது வருமானம் அதிகரிக்கும் 

பபாது அதிகரிக்கும். ஆனால், குதறந்த அளவு அதிகரிக்கும். 



 11th 12th Economics                                                                                                       Winmeen Test Sheets  

 Line By Line Questions                                                                                    2 

கூற்று 2 - வருமானம் அதிகரிக்கின்ற பபாது எப்சபாழுதும் 

நுகர்வு மற்றும் பசமிப்பு இரண்தடயும் அதிகரிக்கச்சசய்யும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

12) பசமிப்பு என்பது?  

A) பசமிப்பு = வருமானம் + நுகர்வு  

B) பசமிப்பு = வருமானம் - நுகர்வு  

C) பசமிப்பு = வருமானம் / நுகர்வு  

D) எல்லாபம தவறு  

13) நுகர்வு சார்தப தூண்டுகின்ற காரணிகதள 

பே.எம்.கீன்ஸ் எத்ததன வதககளாக பிரிக்கிறார்?  

A) இரண்டு வதக  

B) மூன்று வதக  

C) நான்கு வதக  

D) ஐந்து வதக  

14) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பே.எம்.கீன்ஸ் வகுத்த அகவய 

காரணிகளுள் இல்லாததவ?  

A) முன்சனச்சரிக்தக பநாக்கம் 

B) எதிர்பார்க்கும் பநாக்கம் 

C) வருமான பகிர்வு  

D) முன்பனறும் பநாக்கம்  

15) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பே.எம்.கீன்ஸ் வகுத்த புறவய 

காரணிகள் ஆகும்?  

I. வருமான பகிர்வு  

II. விதல அளவு  

III. நுகர்பவார் கடன்  

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இதவ அதனத்தும்  

16) விபத்து, உடல்நலமின்தம பபான்றதவ 

பே.எம்.கீன்ஸின் நுகர்வு சார்பு தீர்மானிக்கின்ற 

காரணிகளில் எதனுள் அடங்கும்?  

A) முன்சனச்சரிக்தக பநாக்கம் 

B) எதிர்பார்க்கும் பநாக்கம்  

C) வாணிப பநாக்கம்  

D) கணிக்கும் பநாக்கம்  

17) கீன்ஸ் கூற்றுப்படி கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது விருப்பம் 

மற்றும் பாராட்தட அனுபவிப்பதற்கான விருப்பமாக 

கருதப்படுகிறது?  

A) முன்சனச்சரிக்தக பநாக்கம் 

B) எதிர்பார்க்கும் பநாக்கம்  

C) வாணிப பநாக்கம்  

D) கணிக்கும் பநாக்கம் 

18) வாணிப பநாக்கம், நீர்த்தன்தம பநாக்கம், நிதிவிபவக 

பநாக்கம் பபான்ற காரணிகளுக்காக கீழ்க்காணும் எது 

பசமிக்கிறது?  

A) அரசாங்கம் 

B) நிறுவனங்கள் மற்றும் வாணிப கழகங்கள் 

C) சதாழிற்சாதலகள் 

D) இதவ அதனத்தும்  

19) விட்டுச் சசல்வதற்கான விருப்பம் என்பது 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது?  

A) முன்சனச்சரிக்தக பநாக்கம் 

B) எதிர்பார்க்கும் பநாக்கம்  

C) கர்வ பநாக்கம்  

D) கணிக்கும் பநாக்கம் 

20) அவசர காலம், சிக்கல்கதள சந்திப்பதற்காக நீர் 

வளங்கதள பாதுகாக்கும் பநாக்கம் என்பது?  

A) வாணிப பநாக்கம்  

B) நீர்த்தன்தம பநாக்கம்  

C) நிதிவிபவக பநாக்கம்  

D) முன்பனறும் பநாக்கம்  

21) வருமானத்தத அதிகரிப்பது என்பது 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் எதனுள் அடங்கும்?  

A) வாணிப பநாக்கம்  

B) நீர்த்தன்தம பநாக்கம்  

C) நிதிவிபவக பநாக்கம்  

D) முன்பனறும் பநாக்கம்  

22) கீன்ஸ் கூற்றுப்படி புறவய காராணிகள் பற்றிய 

சரியான கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. புறவய காரணிகள் உண்தமயான மற்றும் அளவிடக் 

கூடியது. 

II. புறவய காரணிகள் நீண்ட காலங்களில் எளிதாக 

மாற்றமதடயும் 

III. சபரும்பான்தமயான புறக்காரணிகள் நுகர்வு சார்பதப 

தீர்மானிக்கின்றவதககளாகும். 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

23) "சமநிதல வருமான பகிர்வு உதடய சமூகத்தில் 

அதிகமான நுகர்வு விருப்பம் இருக்கும் "என்னும் கருத்து 

கீழ்கண்டவர்களுள் யாருதடயதாகும்?  

A) V.K.R.V.ராவ்  

B) V.P.சந்த்  

C) V.K.சரட்டி  

D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  

24) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - விதல வீழ்ச்சி அதடயும் பபாது உண்தம 

வருமானம் அதிகரிக்கும். மக்கள் அதிகமாக நுகர்வார்கள் 

மற்றும் சமூகத்தில் நுகர்வு விருப்பம் அதிகரிக்கும். 
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கூற்று 2 - நுகர்வு சார்தப தீர்மானிக்கின்ற முக்கிய 

காரணியாக இருப்பது விதல அளவு ஆகும். 

கூற்று 3 - நுகர்வுக்கும், கூலிக்கும் இதடபய 

பநர்மதறயான சதாடர்பு உள்ளது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  

25) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - அதிக வட்டி விகிதம் மக்கதள அதிக அளவில் 

பணத்தத பசமிக்க ஊக்கமளிக்கும். 

கூற்று 2 - அதிக வட்டி விகிதம் மக்களின் நுகர்தவ 

குதறக்கும். 

கூற்று 3 - கூலி அதிகரிக்கும்பபாது நுகர்வு சசலவும் 

அதிகரிக்கும். 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  

26) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - அரசாங்கம் வரிதயக் குதறக்கும் பபாது 

சசலவிடத் தக்க வருமானம் அதிகரிக்கும். 

கூற்று 2 - அரசாங்கம் வரிதய குதறக்கும் பபாது 

சமூகத்தில் நுகர்வு விருப்பம் அதிகரிக்கும் 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

27) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - சுலப தவதணகளாக நுகர்வு கடன் 

அளிக்கும்பபாது நுகர்வு அதிகரிக்கும். 

கூற்று 2 - குடும்ப அளவு அதிகமாக இருந்தால் நுகர்வு 

அதிகரிக்கும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

28) கீழ்க்கண்ட வதககளில் எது நுகர்வு சார்தப 

பாதிக்கும்?  

I. குடும்ப அளவு 

II. குடும்ப வாழ்க்தக சுழற்சி நிதல 

III. இருப்பிடம் 

IV. பவதலவாய்ப்பு 

A) I, II, III மட்டும்  

B) II, III, IV மட்டும்  

C) I, III, IV மட்டும்  

D) இதவ அதனத்தும்  

29) டூசன் சபரியின் அனுமானம் கீழ்கண்டதவகளுள் 

எது?  

அனுமானம் 1 - நுகர்வு சசலவானது தற்பபாததய 

வருமானத்தத மட்டும் சார்ந்து இல்லாமல் முந்ததய 

வருமானத்ததயும் வாழ்க்தக தரத்ததயும் சார்ந்து 

இருக்கும். 

அனுமானம் 2 - சவளிக்காட்டும் விதளவின் 

காரணமாகவும் நுகர்வு தீர்மானிக்கப்படுகிறது. குதறவான 

வருமானம் உதடய மக்களும், அதிக வருமானம் உதடய 

மக்களின் நுகர்வு தரத்தால் தூண்டப்படுவார்கள். 

A) அனுமானம் 1 மட்டும் சரி  

B) அனுமானம் 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு அனுமானங்களும் சரி  

D) இரண்டு அனுமானங்களும் தவறு  

30) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - டூசன் சபரியின் அனுமானத்தின்படி குதறவான 

வருமானம் உதடய மக்களும் அதிக வருமானம் உதடய 

மக்களின் நுகர்வு தரத்தால் துன்பப்படுவார்கள்.ஏதழ 

மக்கள் சசல்வந்தர்களின் நுகர்தவ பபான்பற சசலவு 

சசய்வார்கள். 

கூற்று 2 - பங்கு சந்ததயில் ஏற்படும் எதிர்பாராத மாற்றம் 

லாபத்ததயும் அல்லது நஷ்டத்ததயும் ஏற்பட சசய்து நுகர்வு 

சார்பில் மாற்றத்ததக் சகாண்டுவரும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

31) முதலீட்டு சார்பு என்பது கீழ்காணும் எந்த இரண்டுக்கு 

இதடயிலான சதாடர்தப குறிப்பிடுகிறது?  

I. முதலீடு  

II. வட்டி வீதம்  

III. லாப நஷ்டம்  

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, III மட்டும் சரி  

C) II, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

32) முதலீட்டு சார்பு எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது?  

A) I = f(r) 

B) I = f / r 

C) I = r / f 

D) எல்லாபம தவறு  

33) கீன்ஸின் கூற்றுப்படி முதலீடு என்பது 

கீழ்கண்டவற்றுள் எது?  

I. நிதி முதலீடு  

II. உண்தமயான முதலீடு 

A) I மட்டும்  

B) II மட்டும்  

C) இரண்டும்  
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D) இரண்டும் அல்ல  

34) முதலீடு என்பது யாது?  

A) பங்குகள் 

B) கடன் பத்திரங்கள் 

C) அரசாங்க பங்கு மற்றும் பத்திரங்கள் 

D) இதவ அதனத்தும்  

35) முதலீட்டின் வதககளுள் அல்லாதது எது?  

I. தன்னிச்தசயாக முதலீடு 

II. தூண்டப்பட்ட முதலீடு 

III. நிர்ப்பந்த முதலீடு 

A) I மட்டும் தவறு  

B) II மட்டும் தவறு  

C) III மட்டும் தவறு  

D) எல்லாபம தவறு  

36) தன்னிச்தசயான முதலீடு குறித்த கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - தன்னிச்தசயான முதலீடு என்பது நாட்டு 

வருமானத்தத சார்ந்தது அல்ல. 

கூற்று 2 - தன்னிச்தசயான முதலீடு என்பது லாப 

பநாக்கமின்றி நலத்துக்காக முதலீடு 

பமற்சகாள்ளப்படுகிறது. 

கூற்று 3 - தன்னிச்தசயான முதலீடு என்பது உயரும் 

கச்சா சபாருட்கள் மற்றும் உதழப்பாளர்களின் ஊதியம் 

ஆகியவற்தற பாதிக்காது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி 

37) கீழ்க்கண்டவதககளில் எது தன்னிச்தச 

முதலீடுக்கான உதாரணம் அல்ல?  

A) சாதலகள் அதமத்தல் 

B) பாலங்கள் அதமத்தல் 

C) சதாண்டு நிறுவனங்கள் 

D) கட்டிடம் கட்டுதல்  

38) தன்னிச்தச முதலீடு குறித்த கீழ்காணும் கூற்றுகளில் 

எது சரியானது?  

I. தன்னிச்தச முதலீடு என்பது சபாருளாதார 

நடவடிக்தககளில் சுதந்திரமாக எததயும் சாராத 

முதலீடாகும். 

II. தன்னிச்தசயான முதலீடு வருமானம் 

சநகிழ்ச்சியானதாகும். 

A) I மட்டும் சரி  

B) II மட்டும் சரி  

C) இரண்டும் சரி  

D) இரண்டும் தவறு  

39) Y = 300 எனில், C = 340 எனில் இறுதிநிதல நுகர்வு 

நாட்டம் எவ்வளவு?  

A) 0.8 

B) 8 

C) 0.08 

D) 0.008 

40) C = a + b Y என்பதில், a என்பதின் மதிப்பு?  

A) < 0 ஆக இருக்கும்  

B) > 0 ஆக இருக்கும்  

C) = 0 ஆக இருக்கும்  

D) எல்லாபம தவறு  

41) கீன்ஸின் நுகர்வு சார்பு C = 10 + 0.8 ஆக இருந்து, 

சசலவிட கூடிய வருமானம் ரூ.1000 ஆக இருந்தால், 

நுகர்வு எவ்வளவு?  

A) ரூ 0.8 

B) ரூ 800 

C) ரூ 810 

D) ரூ 0.81 

42) கீன்ஸின் நுகர்வு சார்பு C= 10 + 0.8 Y ஆக இருந்து, 

சசலவிடக்கூடிய வருவாய் ரூ 100 ஆக இருந்தால், இறுதி 

நிதல நுகர்வு நாட்டம் எவ்வளவாக இருக்கும்?  

A) 0.8 

B) 800 

C) 810 

D) 0.81 

43) கீன்ஸின் நுகர்வு சார்பு C = 10 + 0.8 Y ஆக இருந்து, 

சசலவிடக் கூடிய வருவாய் ரூ 100 ஆக இருந்தால், சராசரி 

நுகர்வு நாட்டம் எவ்வளவாக இருக்கும்?  

A) 0.8 

B) 800 

C) 810 

D) 0.9 

44) முதலீடு என்பது Y அச்சிலும், வருமானம் என்பது X 

அச்சிலும் வதரந்தால், தன்னிச்தச முதலீடு வதரபகாடு 

எவ்வாறு இருக்கும்?  

A) சாய்வாக இருக்கும்  

B) Y அச்சுக்கு படிக்கிதட இதணபகாடாக இருக்கும்  

C) X அச்சுக்கு படிக்கிதட இதணபகாடாக இருக்கும்  

D) எல்லாபம தவறு. 

45) தூண்டப்பட்ட முதலீடு குறித்த கீழ்காணும் 

கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - தூண்டப்பட்ட முதலீடு லாபம் பநாக்கம் 

உதடயது. 

கூற்று 2 - தூண்டப்பட்ட முதலீடு பதசிய வருமானத்தில் 

ஏற்படும் மாற்றத்பதாடு சதாடர்புதடயது. 

கூற்று 3 - பதசிய வருமானத்திற்கும் தூண்டப்பட்ட 

முதலீட்டுக்கும் பநரிதடயான சதாடர்பு உள்ளது. 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி 
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46) பதசிய வருமானம் குதறயும்பபாது?  

A) தூண்டப்பட்ட முதலீடு வளரும் 

B) தூண்டப்பட்ட முதலீடு குதறயும் 

C) தூண்டப்பட்ட முதலீட்டில் மாற்றம் வராது 

D) தூண்டப்பட்ட முதலீட்டில் மாற்றங்கள் வந்து சகாண்பட 

இருக்கும் 

47) முதலீடு X அச்சிலும், வருமானம் Y அச்சிலும் 

வதரந்தால், தூண்டப்பட்ட முதலீடு வதரவு பகாடு 

எவ்வாறு இருக்கும்?  

A) பநர்மதற சாய்வாக இருக்கும் 

B) Y அச்சுக்கு படிக்கிதட இதணபகாடாக இருக்கும்  

C) X அச்சுக்கு படிக்கிதட இதணபகாடாக இருக்கும்  

D) எல்லாபம தவறு. 

48) முதலீட்டு சார்பின் காரணிகள் கீழ்க்கண்டவற்றுள் 

எது?  

I. வட்டி வீதம்  

II. நிதலயற்ற தன்தம  

III. மக்கள்சதாதக வளர்ச்சி விகிதம் 

IV. புதிய சபாருட்களின் பததவ 

A) I, II, III மட்டும்  

B) II, III, IV மட்டும்  

C) I, III, IV மட்டும்  

D) இதவ அதனத்தும்  

49) கீன்ஸின் கூற்றுப்படி கீழ்கண்டதவகளுள் எது 

முதலீட்டு அளதவ முடிவு சசய்வதில் முக்கிய 

காரணிகளாக விளங்குகின்றது?  

I. வாணிப எதிர்பார்ப்பு 

II. லாபம்  

III. மக்கள் சதாதக  

A) I, II மட்டும் சரி  

B) I, III மட்டும் சரி  

C) II, III mat சரி  

D) எல்லாபம சரி  

50) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - தனியார் முதலீடு என்பது மூலதன இருப்தப 

அதாவது சதாழிற்சாதல அல்லது இயந்திரங்கதள 

அதிகரிக்கச் சசய்வது ஆகும். 

கூற்று 2 - மூலதனத்தின் இறுதிநிதல ஆக்கத்திறன் 

என்பது முதலீட்டுத் திட்டத்தில் கிதடக்கும், 

எதிர்பார்க்கப்படும் வருமானம் ஆகும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

51) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கத்திறன் 5% எனவும், வட்டி 

வீதம் 4% ஆக இருந்தால், 4% வட்டியில் 

கடன்_______________.  

A) வாங்கலாம்  

B) வாங்கக்கூடாது  

C) கண்டிப்பாக வாங்கலாம்  

D) கண்டிப்பாக வாங்கக்கூடாது  

52) கடன்களின் மீதான வட்டி வீதம் உயரும் பபாது?  

A) முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் 

B) முதலீடுகள் குதறயும் 

C) பசமிப்பு அதிகரிக்கும்  

D) சசலவுகள் குதறயும் 

53) கடனுக்கான சசலவு குதறயும்பபாது?  

A) முதலீடுகள் அதிகரிக்கும் 

B) முதலீடுகள் குதறயும் 

C) சசலவுகள் அதிகரிக்கும்  

D) எல்லாபம தவறு  

54) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கம் என்ற கருத்திதன 

அறிமுகம் சசய்தவர் யார்?  

A) கீன்ஸ்  

B) ராவ்  

C) தாமஸ்  

D) சென்றி  

55) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கத்திறன் கீழ்காணும் 

எததனச் சார்ந்து இருக்கிறது?  

I. மூலதன சசாத்தின் மூலம் கிதடக்கும் வருங்கால லாபம் 

II. மூலதன சசாத்தின் அளிப்பு விதல. 

A) I-ஐ மட்டுபம  

B) II-ஐ மட்டுபம  

C) இரண்தடயும் சார்ந்துள்ளது  

D) இவ்விரண்தடயும் சார்ந்திருக்கவில்தல  

56) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கத் திறதன பாதிக்கும் 

காரணிகளாவன கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. மூலதனத்தின் சசலவு 

II. மூலதனத்தின் வாழ்நாளில் எதிர்பார்க்கப்படும் விதளவு 

விகிதம். 

III. அங்காடியில் உள்ள வட்டி விகிதம் 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இதவ அதனத்ததயும்  

57) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கத்திறதன தூண்டும் 

குறுகிய கால காரணிகளுள் அல்லாததவ 

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது?  

A) சபாருளுக்கான பததவ 

B) நீர்தமத்தன்தமயுள்ள சசாத்துக்கள்  

C) மக்கள் சதாதக வளர்ச்சி விகிதம்  

D) நதடமுதற முதலீட்டு வீதம்  

58) மூலதன இறுதிநிதல ஆக்கத்திறதன தூண்டும் 

குறுகிய கால காரணிகளுள் அல்லாததவ 

கீழ்க்கண்டவற்றில் எது?  

A) மக்கள்சதாதக வளர்ச்சி விகிதம் 
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B) சதாழில்நுட்ப முன்பனற்றம் 

C) நதடமுதற முதலீட்டு வீதம்  

D) பண மற்றும் நிதி சகாள்தக  

59) சதாழில்முதனபவார்கள் சபாருள்களுக்கான பததவ 

குதறயும் என்றும், சசலவு கூடும் என்று எதிர்பார்த்தால் 

முதலீடு_____________. 

A) குதறயும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாற்றங்கள் இருக்கும்  

D) எந்த மாற்றமும் இருக்காது 

60) சசயல்திறன் மூலதனத்தத அதிக அளவில் சதாழில் 

முதனபவார் தவத்திருந்தால் தன் வழிபய வரும் 

முதலீட்டு வாய்ப்புகளின் நன்தமதய ஏற்றுக் சகாள்வர் 

என்பது?  

A) சபாருளுக்கான பததவ 

B) நீர்தம தன்தமயுள்ள சசாத்துக்கள் 

C) வருமானத்தில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம் 

D) நதடமுதற முதலீடு வீதம் 

61) வணிக சமூகம் எதிர்பாராமல் லாபபமா அல்லது வரி 

சலுதககபளா சபற்றால் மூலதனத்தின் இறுதிநிதல 

ஆக்கத்திறன்?  

A) குதறயும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாற்றம் இருக்காது  

D) எல்லாபம தவறு  

62) மூலதனத்தின் இறுதிநிதல ஆக்கத்திறன் 

அதிகரித்தால் நாட்டில் முதலீடு?  

A) குதறயும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாறிக்சகாண்பட இருக்கும்  

D) மாற்றம் இருக்காது. 

63) ஏற்கனபவ முதலீடு சசய்யப்பட்ட நிதலயில் அபத 

சதாழிலில் பமலும் முதலீடு சசய்வதால் மூலதனத்தின் 

இறுதி நிதல ஆக்கத்திறன் ____________. 

A) குதறயும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாறிக்சகாண்பட இருக்கும்  

D) மாற்றம் இருக்காது. 

64) சதாழில் சசய்பவர் எதிர்கால நம்பிக்தக 

சகாண்டிருந்தால் இறுதிநிதல உற்பத்தித் திறன் 

அதிகமாக இருக்கும் என்பது_____________ஆகும். 

A) சபாருளுக்கான பததவ என்னும் காரணி 

B) நீர்தம தன்தமயுள்ள சசாத்துக்கள் என்னும் காரணி 

C) நம்பிக்தக மற்றும் நம்பிக்தகயற்ற அதலகள் என்னும் 

காரணி 

D) நதடமுதற முதலீட்டு வீதம் என்ற காரணி  

65) மக்கள்சதாதக வளர்ச்சி விகிதம் அதிகமாக 

இருந்தால்?  

I. சபாருட்களுக்கான பததவ அதிகரிக்கும் 

II. சபாருள்களுக்கான பததவ குதறயும் 

III. மூலதன ஆக்கத்திறன் அதிகரிக்கும் 

IV. மூலதன ஆக்கத்திறன் குதறயும் 

A) I, III மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, IV மட்டும் சரி  

D) II, IV மட்டும் சரி  

66) இருபதாம் நூற்றாண்டில் ஆட்படாசமாதபல் துதறயில் 

ஏற்பட்ட முன்பனற்றத்தினால் கீழ்காணும் எந்தத் 

துதறகளில் சபரிய அளவில் உந்துதல் ஏற்பட்டது?  

I. ரப்பர் சதாழிற்சாதல 

II. எஃகு சதாழிற்சாதல 

III. எண்சணய் சதாழிற்சாதல 

A) I, II இல் மட்டும்  

B) II, III இல் மட்டும்  

C) I, III இல் மட்டும்  

D) இதவ அதனத்திலும்  

67) கீழ்க்காணும் எது மூலதன இறுதிநிதல 

ஆக்கத்திறதன அதிகரிக்காது?  

A) மலிவு பணக் சகாள்தக 

B) தளர்வான வரிக் சகாள்தக 

C) அரசியல் நிதலயற்ற தன்தம 

D) சுமூகமான நிர்வாகம் 

68) கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது மூலதன இறுதிநிதல 

ஆக்கத்திறதன அதிகரிக்கிறது?  

I. மலிவான இயற்தக வளங்கள் 

II. மிகுதியான இயற்தக வளங்கள் 

III. திறன்மிக்க உதழப்பாளர்கள் 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இதவ அதனத்தும்  

69) முதலீட்டின் இறுதிநிதல உற்பத்தி திறன் குறித்த 

கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - மூலதனத்தின் பததவயில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள், 

விதலதய தூண்டும் மாற்றத்ததப் சபாறுத்து அதமகிறது. 

கூற்று 2 - முதலீட்டின் இறுதி நிதல உற்பத்தித் திறன் 

என்பது ஆரம்ப மூலதனத்திற்கு பின்னர் வந்த 

மூலதனத்தின் விதளவு விகிதத்தத காட்டுகிறது. 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

70) கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எது தவறானது?  

A) மூலதனத்தின் இறுதி நிதல உற்பத்தி திறன் என்பது 

வதரபடத்தில் நிற்கும் அச்சில் மூலதன இருப்பு 

அளக்கப்படுகிறது. 
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B) முதலீட்டின் இறுதி நிதல உற்பத்தி திறன் ஆரம்ப 

மூலதனத்திற்கு பின்னர் வந்த மூலதனத்தின் விதளவு 

விகிதத்தத காட்டுகிறது. 

C) மூலதனத்தின் இறுதி நிதல உற்பத்தி திறன் என்பது 

ஒரு "இருப்பு" கருத்துரு ஆகும். 

D) முதலீட்டின் இறுதி நிதல உற்பத்தி திறன் என்பது ஒரு 

"ஓட்ட" கருத்துரு ஆகும். 

71) சபருக்கி பகாட்பாட்தட உருவாக்கியவர் யார்?  

A) பே.எம்.கீன்ஸ்  

B) V.K.R.V.ராவ்  

C) எப்.ஏ.கான்  

D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  

72) சபருக்கி என்பது கீழ்காணும் இந்த சூத்திரத்தின் 

மூலம் விளக்கப்படுகிறது?  

A) K = ΔY / ΔI  

B) K = ΔI / ΔY 

C) K = ΔY + ΔI  

D) K = ΔY - ΔI  

73) சபருக்கியின் பகாட்பாடுகதள வகுத்தவர் யார்?  

A) பே.எம்.கீன்ஸ்  

B) V.K.R.V.ராவ்  

C) எப்.ஏ.கான்  

D) இவர்கள் யாரும் அல்ல  

74) கீன்ஸ் சபருக்கியின் எடுபகாள்களுள் தவறானது எது?  

A) தன்னிச்தசயான முதலீட்டில் மாற்றம் உண்டு 

B) தூண்டப்பட்ட முதலீடு உண்டு. 

C) இறுதிநிதல நுகர்வு நாட்டம் நிதலயாக இருக்கும். 

D) சபருக்கியின் சசயல்பாட்டில் கால இதடசவளி இல்தல. 

75) கீன்ஸ் சபருக்கியின் எடுபகாள்களுள் சரியானது எது?  

I. விதலயில் மாற்றம் இல்தல. 

II. இது நாடு மூடிய சபாருளாதாரம் ஆகும்.அன்னிய 

நாட்டின் சசயல்பாடுகள் தாக்கத்தத ஏற்படுத்தாது. 

III. உறுதி பததவக்பகற்ப நுகர்வு சபாருட்கள் கிதடக்கும். 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

76) இறுதிநிதல நுகர்வு நாட்டத்திற்கும், சபருக்கிக்கும் 

உள்ள உறவு எவ்வாறு விளக்கப்படுகிறது?  

A) K = 1 / 1 - MPC 

B) K = 1 / MPC - 1 

C) K = MPC + 1 

D) K = MPC - 1  

77) எண் வடிவில் MPC யின் மதிப்பு 0.75 என்றால் MPS 

யின் மதிப்பு என்ன?  

A) 0.25 

B) 0.50 

C) 0.75 

D) 1 

78) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - பநர்மதற சபருக்கி என்பது உட்சசலுத்துதலில் 

துவக்க நிதலயில் ஏற்படும் அதிகரிப்பானது( கசிவு 

குதறயும்பபாது) சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

மிகப்சபரிய இறுதிநிதல உயர்தவ ஏற்படுத்தும். 

கூற்று 2 - எதிர்மதற சபருக்கி என்பது, உட்சசலுத்துதல் 

துவக்க நிதலயில் ஏற்படும் குதறவானது( கசிவு 

அதிகரிக்கும் பபாது) சமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

மிகப்சபரிய இறுதிநிதல குதறதவ ஏற்படுத்தும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு  

79) சபருக்கியின் வதகயான இயங்கா சபருக்கியின் 

பவறு சபயர்களாவன கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது?  

I. உடன் நிகழ் சபருக்கி  

II. காலமில்லா சபருக்கி  

III. சதாடர் சபருக்கி  

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

80) இயங்கா சபருக்கியின் அனுமானத்தின் படி, 

சபாருளாதாரம் ஒரு சமநிதலயில் இருந்து மறு சமநிதல 

வருமானத்திற்கு பபாகும்பபாது MPC யின் மதிப்பானது?  

A) அதிகரிக்கும் 

B) குதறயும் 

C) மாறிக்சகாண்பட இருக்கும் 

D) மாறாது. 

81) இயங்கும் சபருக்கி பற்றிய கீழ்காணும் கூற்றுகளில் 

எது சரியானது?  

கூற்று 1 - இது தர்க்கரீதி சபருக்கி என அதழக்கப்படுகிறது. 

கூற்று 2 - இதில் முதலீடு சசய்த உடபன வருவாய் கூடி 

விடுவதில்தல. ஒருவரிடமிருந்து மற்றவரிடம் பணம் 

சசல்ல கால தாமதம் ஆகலாம். 

கூற்று 3 - வருமானம் கூடுவதற்கும் நுகர்வு கூடுவதற்கும் 

இதடயில் கால இதடசவளி அதிகம். 

A) கூற்று 1, 2 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2, 3 மட்டும் சரி  

C) கூற்று 1, 3 மட்டும் சரி  

D) எல்லா கூற்றுகளும் சரி  

82) மக்கள் அதிகரித்த வருமானத்தத பவறு ஒரு 

சபாருளின் மீது சசலவு சசய்வார்கள் இவ்வதக 

சசலவுகள்______________ எனப்படும். 

A) கழிவுகள்  

B) கசிவுகள்  

C) மாற்று சசலவுகள்  
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D) மாற்று கசிவுகள்  

83) பதழய கடன்கதள திரும்ப சசலுத்துவதற்காக 

அதிகரித்த வருமானம் பயன்படுமானால் MPC யின் மதிப்பு?  

A) குதறயும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாறிக்சகாண்பட இருக்கும் 

D) மாறாது  

84) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

கூற்று 1 - அதிகரித்த வருமானம் நதடமுதறயிலுள்ள 

சசல்வங்களாக நிலம் மற்றும் கட்டிடம் வாங்குவதற்காக 

பயன்படுத்தினால், பணம் சுழன்று சகாண்டு இருக்கும் 

நுகர்வுக்குள் வராது. இதனால் சபருக்கியின் மதிப்பு 

பாதிக்கும். 

கூற்று 2 - இறக்குமதி சசய்யப்படுகின்ற 

பண்டங்களுக்காகவும், பணிகளுக்காகவும் வருமானத்தத 

சசலவு சசய்தால், நாட்தட விட்டு பணம் சவளிபயறும். இது 

சபருக்கியின் மதிப்தப பாதிக்கும். 

A) கூற்று 1 மட்டும் சரி  

B) கூற்று 2 மட்டும் சரி  

C) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி 

D) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 

85) பணவீக்கத்தினால் சபருக்கியின் மதிப்பு?  

A) குதறயும் 

B) அதிகரிக்கும் 

C) மாறிக்சகாண்பட இருக்கும் 

D) மாறாது 

86) சபருக்கியின் பயன்களாக கருதப்படுபதவகளில் 

கீழ்க்கண்டவற்றுள் சரியானது எது?  

I. சபருக்கி வாணிப சுழற்சியின் பல்பவறு 

நிதலகளுக்கான காரணங்கதள விளக்குகின்றது. 

II. சபருக்கி அரசாங்க சகாள்தககதள வழிவகுக்க உதவி 

புரிகிறது. 

III. பசமிப்தப விட முதலீட்தட அதிகப்படுத்த சபருக்கி 

உதவுகிறது. 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  

D) எல்லாபம சரி  

87) சபருக்கியின் வதககளுள் அல்லாதது எது?  

A) வரி சபருக்கி 

B) பவதல வாய்ப்பு சபருக்கி 

C) சவளிநாட்டு வர்த்தக சபருக்கி 

D) லாப சபருக்கி  

88) முடுக்கி பகாட்பாடு என்னும் கருத்து பதான்ற 

அடிக்பகாடிட்டவர்களுள் அல்லாதவர் யார்?  

A) அஃடாலி 

B) ொட்ரி  

C) தாமஸ்  

D) பிக்கர் தடக்  

89) முடுக்கி பகாட்பாடு என்னும் கருத்தத 1917ஆம் 

ஆண்டு எளிதமயாக தந்தவர் யார்?  

A) ஹிக்ஸ்  

B) பே.எம்.கிளார்க்  

C) பே.எம்.கீன்ஸ்  

D) பிக்கர் தடக்  

90) அதிகரித்த நுகர்வு மற்றும் அதன் விதளவினால் 

ஏற்படும் அதிகரிக்கும் முதலீட்டுக்கான சதாடர்தப 

குறிப்பது?  

A) முடுக்கி  

B) வதரவிலக்கணம் 

C) சபருக்கி  

D) மிதக சபருக்கி  

91) முடுக்கி பகாட்பாட்டிதன எவ்வாறு சூத்திரத்தில் 

விளக்கலாம்?  

A) முடுக்கி (β) = Δ I / Δ C 

B) முடுக்கி (β) = Δ I + Δ C 

C) முடுக்கி (β) = Δ C / Δ I 

D) முடுக்கி (β) = Δ C + Δ I 

92) ரூ.50 பகாடி நுகர்வுப் சபாருட்களின் சதாழில்களில் 

சசலவு சசய்யும்பபாது, ரூ.100 பகாடி முதலீட்டு சபாருள்கள் 

சதாழில்களில் முதலீடு சசய்ய 

வழிவகுக்கிறது.அப்படிசயனில் முடுக்கியின் மதிப்பு என்ன?  

A) 2 

B) 4 

C) 0.5 

D) 1 

93) முடுக்கி பகாட்பாட்டின் எடுபகாள்கள் ஆவன?  

I. நுகர்வு சபாருட்கள் சதாழில்துதறயில் எச்ச சக்தியின்தம. 

II. நிதலயான மூலதனம் - சவளியீடு விகிதம் 

III. மூலதன சபாருட்கள் பததவப்படும் அளவுக்கு பகுக்க 

முடியும். 

A) I, II மட்டும்  

B) II, III மட்டும்  

C) I, III மட்டும்  

D) இதவ அதனத்தும்  

94) கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?  

I. கடன் எளிதாகக் கிதடத்தால் மட்டுபம ஒடுக்கி 

சசயல்படும். 

II. முடுக்கியானது பததவ அதிகரித்தல் நிதலயானது 

என்ற நிதலயில் மட்டுபம பவதல சசய்யும். 

III. நுகர்வு சபாருட்கள் சதாழிலில் பயன்படுத்தாத அல்லது 

மிகுதியான திறன் இருந்தால், முடுக்கி பகாட்பாடு 

சசயல்படாது. 

A) I, II மட்டும் சரி  

B) II, III மட்டும் சரி  

C) I, III மட்டும் சரி  
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D) எல்லாபம சரி  

95) மிதக சபருக்கி என்பதத உருவாக்கியவர் யார்?  

A) ஹிக்ஸ்  

B) பே.எம்.கிளார்க்  

C) பே.எம்.கீன்ஸ்  

D) பிக்கர் தடக்  

96) சநம்புபகால் இயக்க விதளவு எந்த குறியீட்டால் 

குறிக்கப்படுகிறது?  

A) Y = C + IA + IP 

B) Y = C - IA + IP 

C) Y = C + IA - IP 

D) Y = C ( IA + IP ) 

97) Y = C + IA + IP என்பதில் " IP " என்பது என்ன?  

A) சமாத்த வருவாய் 

B) நுகர்வு சசலவு 

C) தன்னிச்தசயான முதலீடு 

D) தூண்டப்பட்ட தனியார் முதலீடு 

98) சபாருத்துக 

I. சராசரி நுகர்வு விருப்பு - a ) MPC 

II. இறுதிநிதல நுகர்வு விருப்பு - b) MPS 

III. சராசரி பசமிப்பு விருப்பு - c) APC 

IV. இறுதிநிதல பசமிப்பு விருப்பு - d) APS  

A) I-c, II-a, III-d, IV-b  

B) I-b, II-a, III-d, IV-c 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-c, II-d, III-a, IV-b 

99) சபாருத்துக. 

I. சராசரி நுகர்வு விருப்பு - a ) s / y  

II. இறுதிநிதல நுகர்வு விருப்பு - b) Δc / Δy 

III. சராசரி பசமிப்பு விருப்பு - c) c / y 

IV. இறுதிநிதல பசமிப்பு விருப்பு - d) Δs / Δy 

A) I-c, II-b, III-a, IV-d 

B) I-b, II-a, III-d, IV-c 

C) I-b, II-d, III-a, IV-c 

D) I-c, II-d, III-a, IV-b 

100) இறக்குமதி சபருக்கியின் மதிப்தப?  

A) குதறக்கும்  

B) அதிகரிக்கும்  

C) மாற்றிக்சகாண்பட இருக்கும்  

D) மாற்றாது  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


