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12th Economics Lesson 1 Questions in Tamil 

1] பேரியல் பேொருளொதொரம்
1. "பேரியல் பேொருளொதொரம் என்ேது உண்மைகள் ைற்றும் 

பகொட்ேொடுகமள ஒருங்கிமைப்ேது ேற்றியபத" என்று 

கூறியவர்? 

1. டொன் புஸ் 2. சொமுபவல்சன் 

3. பிஸ்சொர் 4. ஸ்டொர்டிஸ் 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 2, 4 

2. "பைக்பரொ" என்ற வொர்த்மதமய அறிமுகப்ேடுத்தியவர் 

யொர்? 

A) ஆடம் ஸ்மித் 

B) J.M. கீன்ஸ் 

C) பரக்னர் ஃபிர்ஸ்ச் 

D) கொர்ல் ைொர்க்ஸ் 

3. பேரியல் பேொருளொதொரத்தின் நவீன வடிவைொனது 

_____________ என்ேவரொல் பதொன்றியதொகும். 

A) பரக்னர்ஃபிர்ஸ்ச் 

B) ஜொன் பைனொட் கீன்ஸ் 

C) ஸ்டொர்டிஸ் 

D) பிஸ்சொர் 

4. நவீன பேரியல் பேொருளொதரத்தின் தந்மத என 

அமைக்கப்ேடுேவர் 

A) ஆடம் ஸ்மித் 

B) ஆல்ஃபிரட் ைொர்ஷல் 

C) மசைன் குஸ்நட்ஸ் 

D) J.M. கீன்ஸ் 

5. பேரிய என்று பேொருள்ேடும் ‘Macro’ என்ற பசொல் 

_____________பைொழி பசொல்லிலிருந்து பேறப்ேட்டது. 

A) இலத்தீன் 

B) கிபரக்கம் 

C) ஆங்கிலம் 

D) பிபரஞ்சு 

6. ____________ பேொருளொதொரம் ‘வருவொய் பகொட்ேொடு’ 

எனவும் அமைக்கப்ேடுகிறது. 

A) பேரியல் பேொருளொதொரம் 

B) நுண்ணியல் பேொருளொதொரம் 

C) முதலொளித்துவ பேொருளொதரம் 

D) கொலனித்துவ பேொருளொதொரம் 

7. கூற்று 1: பதசிய வருவொமய கைக்கிடுதல் ைற்றும் 

பதசிய வருவொயில் துமறகளின் ேங்கு பேொன்றமவ 

பேரியல் பேொருளொதொர ேகுத்தொய்வின் அடிப்ேமட 

அம்சங்களொகும். 

கூற்று 2: பேொருளொதொரக் குறியீடுகமள ேகுத்தொயவும் 

அமவகமள ஒப்பிடவும் பேரியல் பேொருளொதொரம் 

உதவுகிறது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

8. பேொதுவொன விமல அளவு பதொடர்ந்து அதிகரிப்ேமத 

குறிப்ேது 

A) ேை வொட்டம் 

B) ேை வீக்கம் 

C) வொணிேச் சுைற்சி 

D) வருவொயின் வட்ட ஓட்டம் 

9. கீழ்க்கண்டவற்றுள் பேரியல் பேொருளொதொரத்தின் 

குமறகளொகக் கருதப்ேடுேமவ எமவ? 

1. பேொருளொதொரம் முழுமைக்கும் மிமகப்ேடுத்தி 

பேொதுமையொக்கும் ஆேத்து கொைப்ேடுகிறது. 

2. தனிப்ேட்ட நிறுவனங்கள் அமனத்தும் ஓரினத் தன்மை 

வொய்ந்தது என்ற எடுபகொமள பேரியல் பேொருளொதொரம் 

பகொண்டுள்ளது. 

3. பதொகுத்தலில் தவறுகள் கொைப்ேடும்.  

4. பேொருளொதொர நடவடிக்மககமள ேலபேொருளொதொரைற்ற 

கொரணிகள் தீர்ைொனிக்கின்றன. ஆனொல் பேரியல் 

பேொருளொதொர பகொட்ேொடுகளில் இக்கொரணிகள் 

இடம்பேறவில்மல. 

5. நடப்புப் பிரச்சிமனகமள அறிவியல் பூர்வ விசொரமை 

மூலம் அறிய பேரியல் பேொருளொதொரம் 

வொய்ப்ேளிக்கவில்மல. 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 3, 4, 5 

D) 2, 3, 4, 5 

10. பேொருளொதொர அமைப்பு என்ற கருத்திமன "ைக்கள் 

தங்கள் பிமைப்மே அமைத்துக் பகொள்ளும் முமறமய 

குறிப்ேது" என்று வமரயறுத்தவர் 

A) பஜ.ஆர்.ஹிக்ஸ் 

B) J.M.கீன்ஸ் 

C) ஏ.பஜ.பிரவுண் 

D) ஆடம் ஸ்மித் 

11. "நுகர்பவொரின் விருப்ேங்கமள பூர்த்தி பசய்வதற்கொன 

பேொருட்கள் ைற்றும் பசமவகமள தயொரிக்கும் 

உற்ேத்தியொளர் ைற்றும் ேணியொளர்களுக்கிமடபய உள்ள 

கூட்டுறபவ பேொருளொதொர அமைப்பு என கூறியவர் 

A) ஆடம் ஸ்மித் 

B) ஆல்ஃபிரட் ைொர்ஷல் 

C) மசைன் குஸ்நட்ஸ் 

D) J.R.ஹிக்ஸ் 

12. ஒரு பேொருளொதொர அமைப்பின் அடிப்ேமட 

நடவடிக்மககளொக கருதப்ேடுேமவ 
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1. பவளொண்மை 2. பநறிப்ேடுத்துதல் 

3. உற்ேத்தி 4. நுகர்வு 

A) 1, 2  

B) 2, 3  

C) 3, 4  

D) 1, 4 

13. கீழ்க்கண்டவற்றுள் முக்கிய பேொருளொதொர 

நடவடிக்மககளொக கருதப்ேடுேமவ எமவ? 

1. பேொக்குவரத்து 2. விளம்ேரம்  

3. பேொழுதுபேொக்கு 4. அரசின் பகொள்மககள் 

A) அமனத்தும்  

B) 1, 2, 4  

C) 1, 3, 4  

D) 2, 3, 4 

14. பேொருளொதொரைற்ற நவடிக்மககளில் தவறொனது எது? 

A) ஆபரொக்கியம் 

B) ஆட்சிமுமற 

C) பநறிப்ேடுத்துதல் 

D) திட்டமிடல் 

15. பேொருளொதொர அமைப்பு முமற 

_______________முக்கிய வமககமளக் 

பகொண்டுள்ளது. 

A) 2  

B) 3  

C) 4  

D) 5 

16. உலகத்துவம் என்ற ேதத்மத பைன்பிரட் டி ஸ்டீகர் 

______________ ஆண்டு உருவொக்கினொர். 

A) 1992  

B) 2000  

C) 2002  

D) 2006 

17. சரியொனக் கூற்மறத் பதர்ந்பதடு. 

1. முதலொளித்துவ பேொருளொதொரத்தில், தனியொர் 

நிறுவனத்திற்கு சுதந்திரம் இல்மல. 

2. சைத்துவ பேொருளொதொரத்தில் தனியொர் உற்ேத்தி 

நிறுவனங்களுக்கு முழு சுதந்திரம் உள்ளது. 

3. கலப்பு பேொருளொதொர அமைப்பு என்ேது முதலொளித்துவம், 

சைத்துவம் ஆகிய இரண்டின் இயல்புகமளயும் 

உள்ளடக்கியது. 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 3 சரி 

C) 1, 2 சரி 

D) 3 ைட்டும் சரி 

18. முதலொளித்துவத்தின் தந்மத என அமைக்கப்ேடுேவர் 

A) பஜ.ஆர்.ஹிக்ஸ் 

B) J.M.கீன்ஸ் 

C) ஏ.பஜ.பிரவுண் 

D) ஆடம் ஸ்மித் 

19. முதலொளித்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு குறித்த 

கூற்றுகளில் தவறொனமத பதர்ந்பதடு. 

A) இங்கு பேொருளொதொர நடவடிக்மககமள தீர்ைொனிப்ேதில் 

அரசொங்கத்தின் ேங்கு அதிகைொகவும், சந்மதயின் ேங்கு 

குமறவொகவும் இருக்கும். 

B) இந்த பேொருளொதொரத்தில் உற்ேத்தி நடவடிக்மககள் 

தனியொர் வசம் இருக்கும். 

C) இங்கு பேொருட்கள் ைற்றும் ேணிகமள உற்ேத்தி பசய்யும் 

நிறுவனங்கள் இலொே பநொக்கத்மத முதன்மையொகக் 

பகொண்டிருப்ேொர்கள். 

D) தனிநேர் தங்களுக்கொன பவமலமயத் 

பதரிந்பதடுப்ேதிலும் ைற்றும் திறமைமய வளர்த்துக் 

பகொள்வதிலும் சுதந்திரைொகச் பசயல்ேடுவர். 

20. முதலொளித்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு கொைப்ேடும் 

நொடுகளில் தவறொனமதத் பதர்ந்பதடு. 

A) USA 

B) பைற்கு பஜர்ைனி 

C) ஆஸ்திபரலியொ 

D) ரஷ்யொ 

21. முதலொளித்துவ பேொருளொதொர அமைப்பில் 

உற்ேத்தியொளர்களொல் பின்ேற்றப்ேடுகின்ற தங்க விதி 

A) ஏற்றுைதிமய அதிகரித்தல் 

B) உச்ச இலொேம் அமடதல் 

C) சமூக நலமன ேொதுகொத்தல் 

D) இயற்மகமய ேொதுகொத்தல் 

22. கீழ்க்கண்டவற்றுள் முதலொளித்துவ பேொருளொதொர 

அமைப்பின் நன்மைகள் எமவ? 

1. முதலொளித்துவ பேொருளொதொரத்தில் அரசொங்கத்தின் எந்த 

தமலயீடும் இல்லொைல் பேொருளொதொரம் தொனொகபவ 

பசயல்ேடும். 

2. இப்பேொருளொதொரத்தில் அமனத்து வளங்களும் 

திறமையொக உத்தை அளவில் ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது. 

3. கடின உமைப்பு ஊக்குவிக்கப்ேடுவதும், அதிக திறனொல் 

பதொழில்முமனபவொர்கள் அதிக இலொேம் பேறுவதும் 

கொைப்ேடும். 

4. அமனத்து உற்ேத்தி நடவடிக்மககளும் 

நுகர்பவொர்கமள திருப்தி பசய்வமத முக்கிய பநொக்கைொக 

பகொண்டிருக்கின்றன. 

5. பசமிப்பும், முதலீடும் அதிகரிக்கும். மூலதன ஆக்க 

வீதத்மத உயர்த்த வழி வகுக்கும். 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 2, 3, 4, 5 

D) 1, 3, 4, 5 

23. முதலொளித்துவ பேொருளொதொர அமைப்பின் குமறகளில் 

தவறொனமத பதர்ந்பதடு. 
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A) முதலொளித்துவத்தில் வருைொனம் ைற்றும் பசல்வம் 

சிலரது மககளில் ைட்டும் குவிகிறது. இதனொல் வருைொன 

ஏற்றத்தொழ்வு அதிகரிக்கிறது. 

B) பேொட்டி விளம்ேரங்களினொலும் பேொருட்களின் 

பிரதிகளினொலும் வளங்கள் அதிக அளவில் 

வீைொக்கப்ேடுகின்றன. 

C) முதலொளித்துவைொனது, சமுதொயத்மத 

முதலொளிகளொகவும், பவமலக்கொரர்களொகவும் பிரிப்ேதொல் 

வகுப்பு பேொரொட்டத்திற்கு வழிவகுக்கிறது. 

D) உற்ேத்தியொளர்கள் புதிய பதொழில்நுட்ேத்தில் முதலீடு 

பசய்து, தரைொன பேொருட்கமள உற்ேத்தி பசய்வர். 

24. சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு குறித்த கூற்றுகளில் 

தவறொனமத பதர்ந்பதடு. 

A) ஆடம் ஸ்மித் சைத்துவத்தின் தந்மத ஆவொர். 

B) அரபச பேரும்ேொன்மையொன பதொழில்கமள உரிைம் 

பகொண்டு ைற்றும் கட்டுப்ேடுத்தி ஒரு சமுதொயத்தின் 

ஒழுங்குேடுத்தும் முமறமய வமரயறுப்ேது சைத்துவம் 

ஆகும். 

C) சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு, திட்டமிட்ட 

பேொருளொதொரம் அல்லது கட்டமளப் பேொருளொதொரம் என்றும் 

அறியப்ேடுகிறது. 

D) பேொதுநலபை அமனத்து பேொருளொதொர 

நடவடிக்மககளின் பின்புல முக்கிய பநொக்கைொகும். 

25. சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பு கொைப்ேடும் 

நொடுகளில் தவறொனது எது? 

A) ரஷ்யொ  

B) சீனொ 

C) க்யூேொ 

D) ஜப்ேொன் 

26. கீழ்க்கண்டவற்றுள் சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பின் 

நன்மைகளொக கருதப்ேடுேமவ எமவ? 

1. ஏற்றத்தொழ்வுகளில் குமறவு 

2. வளங்கள் அறிவொர்ந்த முமறயில் ஒதுக்கீடு 

3. வகுப்பு சண்மடகள் இல்லொமை 

4. வொணிக சூைலுக்கு முடிவு 

5. சமூக நலன் முன்பனற்றம் 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 4, 5 

C) 1, 3, 4, 5 

D) 1, 2, 3, 4 

27. கூற்று 1: சைத்துவ பேொருளொதொர அமைப்பில் அமனத்து 

முடிவுகமளயும் அரசு அமைப்புகள் எடுப்ேதொலும், அபநக 

அலுவலர்களின் அனுைதி பேற பவண்டி, பகொப்புகள் ஒரு 

பைமஜயிலிருந்து ைற்பறொன்றுக்கு பசல்ல எடுக்கும் கொல 

அளவு அதிகைொவதொலும் ஒரு சிகப்பு நொடொ நிமலக்கு 

பகொண்டு பசல்லப்ேடும். 

கூற்று 2: சைத்துவ பேொருளொதொரத்தில் ேண்டங்கள் ைற்றும் 

ேணிகமள நுகர்வதில் பதரிவு பசய்யும் சுதந்திரம் 

நுகர்பவொருக்கு உள்ளது. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

28. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கலப்புப் பேொருளொதொரத்மத 

பின்ேற்றும் நொடு எது? 

A) வியட்நொம் 

B) பேொலந்து 

C) பிபரசில் 

C) ரஷ்யொ 

29. கலப்பு பேொருளொதொர அமைப்பு குறித்த கூற்றுகளில் 

தவறொனமத பதர்ந்பதடு. 

A) உற்ேத்திச் சொதனங்களும் பசொத்துக்களும் தனியொர் 

ைற்றும் பேொதுத்துமறக்குச் பசொந்தைொக இருக்கும். 

B) அரசினொல் தயொரிக்கப்ேடும் பதசிய திட்டங்கமள 

தனியொர் துமறயும் பேொதுத்துமறயும் ைதித்து பின்ேற்றும். 

C) எதமன உற்ேத்தி பசய்வது? எப்ேடி உற்ேத்தி பசய்வது? 

யொருக்கொக உற்ேத்தி பசய்வது? ைற்றும் எப்ேடி 

ேகிர்ந்தளிப்ேது பேொன்ற அடிப்ேமடப் பிரச்சிமனகமள 

விமல இயக்க முமற ைற்றும் அரசின் தமலயீட்டின் மூலம் 

தீர்க்கப்ேடும். 

D) அரசு வருவொய் வரிமய விதிப்ேதற்கு பதய்வு வீத வரி 

முமறமயப் ேயன்ேடுத்தி பேொருளொதொர சைத்துவத்மத 

பகொண்டு வருகிறது. 

30. பேொருளியல் ேொடத்தின் கிமளகள் என்ேமவ 

A) பசொத்து ைற்றும் நலம் 

B) உற்ேத்தி ைற்றும் நுகர்வு 

C) பதமவயும் அளிப்பும் 

D) நுண்ணியல் ைற்றும் பேரியல் 

31. பேொருளொதொரக் பகொள்மககளின் அவசியத்மதக் 

குறிப்பிடுக. 

A) அடிப்ேமடப் பிரச்சமனகமளத் தீர்ப்ேது 

B) தமடகமள முறியடிப்ேது 

C) வளர்ச்சிமய அமடவது 

D) பைபல கூறப்ேட்ட அமனத்தும் 

32. கூற்று 1: கலப்பு பேொருளொதொரங்களில் தனியொர் 

பதொழிற்சொமலகள் இலொேத்திற்கொகபவ நடவடிக்மககமள 

பைற்பகொள்ளும். சமூக நலமன உச்சப்ேடுத்துவதற்கொக 

பேொதுத்துமற நிறுவனங்கள் அரசின் வசம் இருக்கும். 

கூற்று 2: கலப்பு பேொருளொதொரத்தில் வளங்கமள உரிமை 

பகொண்டொடவும், ேண்டங்கள் ைற்றும் ேணிகமள உற்ேத்தி 

பசய்து ேகிரவும் தனியொருக்குச் சுதந்திரம் இருந்தொலும் கூட, 

அமனத்துப் பேொருளொதொர நடவடிக்மககளின் 

ஒட்டுபைொத்தக் கட்டுப்ேொடும் அரசிடபை கொைப்ேடும். 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 
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B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

33. கீழ்க்கண்டவற்றுள் கலப்புத்துவத்தின் நன்மைகள் 

எமவ? 

1. அதிபவக பேொருளொதொர வளர்ச்சி 

2. சைைொன பேொருளொதொர வளர்ச்சி 

3. வளங்கமளச் சரியொக ேயன்ேடுத்துதல் 

4. பேொருளொதொரச் சைத்துவம் 

5. சமூகத்துக்கு சிறப்பு நன்மைகள் 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 3, 5 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 2, 3, 4, 5 

34. தவறொன இமைமயத் பதர்ந்பதடு. (கலப்பு 

பேொருளொதொர அமைப்பு) 

A) உற்ேத்தி மூலங்களின் உரிமை - தனியொர் ைற்றும் 

பேொது உரிமை 

B) பேொருளொதொர பநொக்கம் - சமூக நலன் ைற்றும் இலொே 

பநொக்கம் 

C) மைய பிரச்சமனகளின் தீர்வு – ைத்திய திட்ட முமற 

ைற்றும் தமடயில்லொ சந்மத 

D) அரசின் ேங்கு – அதிகம் 

35. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இருப்பு ைொறிலிகள் எமவ? 

1. ேை அளிப்பு 

2. பவமல இல்லொமை அளவு 

3. பவளிநொட்டு ைொற்று இருப்பு 

4. முதலீடு 

5. மூலதனம் 

A) அமனத்தும் 

B) 1, 2, 3, 4 

C) 1, 2, 3, 5 

D) 1, 2, 4, 5 

36. கீழ்வருவனவற்றுள் ஓட்ட ைொறிலிமய கண்டுபிடி. 

A) ேை அளிப்பு 

B) பசொத்துக்கள் 

C) வருவொய் 

D) பவளிநொட்டுச் பசலொவணி இருப்பு 

37. கூற்று 1: பேொருளொதொர வல்லுநர்கள், பேொருளொதொர 

நடவடிக்மககள், அமவகளுக்கிமடபயயொன உறவுகள், 

நடத்மதகள் ேற்றி விவரிப்ேதற்கு பேொருளொதொர 

ைொதிரிகமள ேயன்ேடுத்துகின்றனர். 

கூற்று 2: பேரும்ேொலொன பேொருளொதொர ைொதிரிகள், 

கணிதம், வமரேடங்கள் ைற்றும் சைன்ேொடுகளொல் 

அமைக்கப்ேட்டு, பேொருளொதொர ைொறிலிகளுக்கிமடபயயொன 

உறவுகமள விளக்க உதவுகின்றன. 

A) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

B) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

C) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

38. இருதுமற ைொதிரியில் உள்ள இருதுமறகமள 

குறிப்பிடுக. 

A) தனியொர் ைற்றும் பேொதுத்துமற 

B) உள்நொட்டு ைற்றும் பவளிநொட்டுத் துமறகள் 

C) குடும்ேங்களும் நிறுவனங்களும் 

D) நிறுவனங்களும் அரசும் 

39. மூன்று துமற ைொதிரியில் உள்ள துமறகள் எமவ? 

1. இல்லத்துமற 2. பவளியுறவுத்துமற 

3. நிறுவனத் துமற 4. பேொதுத்துமற 

5. அரசுத்துமற 

A) 1, 2, 3  

B) 2, 3, 5  

C) 1, 3, 4  

D) 1, 3, 5 

40. பேரியல் பேொருளொதொரம் என்ேது _____________ 

ேற்றிய ேடிப்பு. 

A) தனிநேர்கள் 

B) நிறுவனங்கள் 

C) நொடு 

D) பைொத்தங்கள் 

41. கீழ்க்கண்டவற்றுள் திறந்த பேொருளொதொர 

அமைப்புக்குரிய ைொதிரி எது? 

A) இரண்டு துமற ைொதிரி 

B) மூன்று துமற ைொதிரி 

C) நொன்கு துமற ைொதிரி 

D) அளிப்பு பதமவ ைொதிரி 

42. நிலம், உமைப்பு, மூலதனம் ைற்றும் அமைப்பு ஆகிய 

உற்ேத்திக் கொரணிகமள அளிக்கும் ஒபர துமற 

A) இல்லத்துமற 

B) நிறுவனத் துமற 

C) அரசுத்துமற 

D) பவளியுறவுத்துமற 

43. இரு துமற பேொருளொதொரத்தின் அடிப்ேமட 

அமடயொளத்மத கீழ்க்கண்ட எந்த சைன்ேொட்டின் மூலம் 

குறிப்பிடலொம்? 

A) Y = C – I 

B) Y = C + I 

C) Y = C + I + G 

D) Y = C + I + G + (X -M) 

44. சரியொன கூற்மற பதர்ந்பதடு. (இரு துமற 

பேொருளொதொரம்) 

1. இரு துமற பேொருளொதொரத்தில், உற்ேத்தி ைற்றும் 

விற்ேமன சைைொகவும் வருவொய் ைற்றும் பேொருட்கள் வட்ட 

ஓட்டைொகவும் கொைப்ேடும். 

2. பவளி வட்டைொனது உற்ேத்திக் கொரணிகள் ைற்றும் 

பேொருட்கள் பிரதிேலிக்கும் உண்மை ஓட்டைொகவும், உள் 
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வட்டைொனது கொரணி விமல ைற்றும் பேொருள் விமலமய 

குறிக்கும் ேை ஓட்டைொகவும் கொைப்ேடும். 

3. உண்மை ஓட்டம் என்ேது இல்லத்துமறயிலிருந்து 

நிறுவனத்துமறக்கு ைொறும் உற்ேத்தி கொரணி 

ேணிகமளயும், நிறுவனத்துமறயிலிருந்து 

இல்லத்துமறக்கு ைொறும் பேொருட்கள் ைற்றும் 

ேணிகமளயும் குறிப்ேதொகும். 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2 சரி 

C) 2, 3 சரி 

D) 1, 3 சரி 

45. மூன்று துமற ைொதிரியில் பதசிய வருைொனம் எவ்வொறு 

கைக்கிடப்ேடுகிறது? 

A) Y = C – I + (X - M) 

B) Y = C + I - G 

C) Y = C + I + G 

D) Y =C + I + G + (X - M) 

46. நொன்கு துமற பேொருளொதொரத்தில் ஒட்டுபைொத்த பசலவு 

என்ேது எவற்மற உள்ளடக்கியது? 

A) பவளிநொட்டு பசலவுகள், நிகர ஏற்றுைதி 

B) உள்நொட்டு பசலவுகள், நிகர இறக்குைதி 

C) பவளிநொட்டு பசலவுகள், நிகர ஏற்றுைதி 

D) உள்நொட்டு பசலவுகள், நிகர ஏற்றுைதி 

47. தவறொன இமைமயத் பதர்ந்பதடு. (முதலொளித்துவம்) 

A) பேொருளொதொர பநொக்கம் - இலொேம் 

B) மைய பிரச்சமனகளின் தீர்வு - தமடயில்லொ சந்மத 

முமற 

C) அரசின் ேங்கு – உள்ளீடு கட்டுப்ேொடு ைட்டும் 

D) வருவொய் ேங்கீடு – சைநிமல 

48. சரியொன இமைமயத் பதர்ந்பதடு. (சைத்துவ 

பேொருளொதொர அமைப்பு) 

1. மைய பிரச்சமனகளின் தீர்வு – ைத்திய திட்டமுமற 

2. அரசின் ேங்கு - முழு ஈடுேொடு 

3. நிறுவனத் தன்மை - அரசு நிறுவனம் 

4. பேொருளொதொர பநொக்கம் - சமூக நலன் 

5. முக்கிய பிரச்சமன – திறனின்மை 

A) அமனத்தும் சரி 

B) 1, 2, 4, 5 

C) 2, 3, 4, 5 

D) 1, 3, 4, 5 

 

 


