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னிரபண்டாம் யகுப்பு  

திருப்புதல் ததர்வு 

ராருளினல் 

கா அவு : 3.00  நணி தபம்                                                                  

ரநாத்த நதிப்ரண்கள் : 90 

குதி – I 

அனத்து விாக்களுக்கும் வினடனளிக்கவும். 

    (20 x 1 = 20) 

1 வீ தரினல் ராருளினலின் தந்னத  அனமக்கப்ட்டயர் 

 a) ஆடம் ஸ்மித் b) J.M. கீன்ஸ் c) பாக்ர் பிரிக்ஸ் d) காபல் நார்க்ஸ் 

 

2 

 

தரினல் ராருாதாபம் ன்து ற்றின டிப்பு 

 a) தனிர்கள் b) நிறுயர்கள் c) ாடு d) ரநாத்தங்கள் 

 

3 எரு ராருாதாப அனநப்பில் காணப்டுயது 

 a) உற்த்தி துன b) நுகர்வு துன 

 c) அபசு துன d) தநத கூப்ட்டது அனத்தும் 

 

4 

 

கீழ்யருயயற்றுள் ஏட்ட நாறிலினன கண்டுபிடி 

 a) ண அளிப்பு b) 

ர ாத்துக்கள் 

c) யருயாய் d) ரயளிாட்டு ர ாயணி இருப்பு 

 

5 

 

திந்துவிடப்ட்ட ராருாதாபத்தின் யட்ட ஏட்ட  நாதிரி -------------------------- 

ஆகும். 

 a) இரு துன நாதிரி b) முத்துன நாதிரி 

 c) ான்கு துன நாதிரி d) தநல் ர ால்ப்ட்ட அனத்தும் 

 

6 

 

மூன்ாம் துன ------------------- வும் அனமக்கப்டுகிது. 

 a) ணிகள் b) யருநாம் c) ரதாழில் d) உற்த்தி 

 

7 

 

எரு ாட்டின்-------------------------------------- ர னன ததசின யருயாய் 

குறிப்பிடுகிது 

 a) ரதாழில் b) விய ானம் c) ராருாதாபம் d) நுகர்வு 

 

8 

 

GNP=--------------------------+ரயளிாட்டிலிருந்து யரும் நிகப காபணி யருநாம். 

 a) NNP b) NDP c)GDP d)தனிர் யருநாம் 

 

9 

 

எரு ாட்டின்  பா ரி யருநாம் ன்து  ------------------------------------ 

 a) தனிர் யருநாம் b) தனவீத யருநாம் 

 c) ணவீக்க  வீதம் d) ர விடக்கூடின யருநாம் 

10 மிக அதிக அவிா ததசின யருயாய் --------------------------- லிருந்து 

யருகிது 

 a) தனினார் துன b) உள்துன c) ராதுத்துன d) துவும் இல்ன 

 

11 

 

அனநப்பு  ார் தயனயின்னநயின் இனல்பு -------------------------------------

-- 
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 a) இனங்கா  முதானம் b)  நதர்ந  முதானம் 

 c) இனங்கும்  முதானம் d) கப்பு ராருாதாபம் 

 

12 

 

J.B. த  எரு  ---------------------------------------   

 a) புதின ரதான்னந ராருளினார் b) ரதான்னந ராருளினார் 

 c) வீ ராருளினார் d) புதின ராருளினார் 

 

13 

 

தயனயாய்ப்பு நற்றும் யருயாய் ற்றின கீன்ஸின் தகாட்ாட்டின் அடிப்னடக் கருத்துரு --

----------------------------- ஆகும் 

 

 a) ரதாகுத்ததனய b) ரதாகு அளிப்பு c) வினவுத் 

ததனய 

d) இறுதிநின நுகர்வு 

விருப்பு 

 

14 

 

ரதாகுத் ததனயயின் கூறு  ----------------------------- ஆகும் 

 a) தனி ர் ததனய b) அபசுச் ர வு 

 c) ற்றுநதி நட்டும் d) இக்குநதி நட்டும் 

 

15 

 

எரு ரருாதாபத்தில்  ------------------------------------இனக்கத்னத த   

(Say) யின்  விதி யலியுறுத்துகிது 

 a) தூண்டப்ட்ட வினக்கருவி b) தானினங்கும் வினக் கருவி 

 c) தூண்டப்ட்ட ததனய d) தூண்டப்ட்ட முதலீடு 

 

16 

 

 பா ரி நுகர்வு  ாட்டம் கணக்கிடப்டுயது 

 a) C / Y b) CY c) Y / C d) C + Y (C+Y) 

 

17 

 

குனயா யட்டி வீதம் 

 a) நுகர்னய குனக்கும் b) கடனுக்கா ர னய உனர்த்தும் 

 c) த மிப்ன ஊக்குவிக்கும் d) கடனயும் ர னயயும் அதிகரிக்கும் 

 

18 

 

MPC யும்  MPS  யும் கூட்டிால் கினடப்து  

 a) 1 b) 2 c) 0.1 d) 1.1 

 

19 

 

ரருக்கியின் நதிப்பு = 

 a) 1 / (1 - MPC) b) 1 / MPS c) 1 / MPC d) a நற்றும் b 

 

20 

 

MEC  ன் கருத்துருனய அறிமுகப்டத்தினயர் னார்? 

 a) ஆடம் ஸ்மித் b) J.M. கீன்ஸ் c) ரிகார்தடா d) நால்தஸ் 

 

 
 

  

 

குதி – II 
 னயதனனும் ழு விாக்களுக்கு வினடனளிக்கவும். விா ண்.30-க்கு கட்டானநாக 

வினடனளிக்கவும்.                                                                                               (7x2=14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21 தரினல் ராருளினலின் இக்கணம் தருக 

22 முதாளித்துயம் ன்ால் ன்? 

23 GNP கணக்கிடும் சூத்திபத்னத ழுதுக. 

24 GDP  குனப்ான் இக்கணம் தருக 

25 முழு தயன யாய்ப்பு – யனபனறு 
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26 ஊபக தயனயின்னநயின் முக்கின இனல்பு னாது? 

27 ரதாகு அளிப்பின் கூறுகள் னானய? 

28 நுகர்வு ாட்டம் ன்ால் ன்? 

29  இறுதி நின த மிப்பு ாட்டம்(MPS) - யனபனறு 

30 ரருக்கி - யனபனறு 

 குதி – III 
 னயதனனும் ழு விாக்களுக்கு வினடனளிக்கவும். விா ண்.40-க்கு கட்டானநாக 

வினடனளிக்கவும்                                                                                       (7x3=21)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

31 தரினல் ராருாதாபத்தின் முக்கினத்துயத்னத தருக 

32 முதாளித்துயத்தின் ன்னநயின யரின ப்டுத்துக 

33 தனவீத யருநாம் ற்றி எரு சிறு குறிப்பு ழுதுக 

34 ததசின யருயாய் கணக்கிடப்டுதலில் இருமுன கணக்கீட்டுப் பிபச் னக்கு ன் தீர்வு? 

35 கீமகண்டயற்ன சுருக்கநாக வியரி 

 i) ருயகா தயனயின்னந 

 ii) உடன்ாடில்ாத தயனயின்னந 

 iii) டித்தயர் தயனயின்னந 

36 J.B. த  விதியில்  வினவுகனப்  ற்றி குறிப்பு யனபக. 

37 கீன்ஸின் தகாட்ாட்னட ரதாடர் யனபடம் (flow vhart) மூம் விக்குக. 

38 முடுக்கி யனபனறு 

39 முடுக்கிக்கும் ரருக்கிக்கும் உள் தயறுாடுகன விக்குக 

40 தன்னிச்ன னா முதலீடு நற்றும் தூண்டப்டுகி முதலீடு ஆகினயற்ன தயறுடுத்துக. 

 குதி - IV 

 அனத்து விாக்களுக்கும் வினடனளிக்கவும்.                                    (7x5 = 35)                                                                           

41(a) முதாளித்துயம்,  நத்துயம், கப்புத்துயம் இயற்றின் தன்னநகன எப்பிடுக. 

 (அல்து) 

    (b) கப்பு ராருாதாபத்தின் முக்கின இனல்புகன டுத்ரதழுதுக. 

  

42(a) ததசின யருயானனக் கணக்கிடும் முனகன விக்குக 

 (அல்து) 

 

 

 

    (b) விக்கம் தருக 

 1) ரநாத்த உள்ாட்டு உற்த்தி(GDP) 

 2) ரநாத்த ததசின உற்த்தி (GNP) 

 3) தா யருநாம் 

  

43(a) தயனயின்னநயின் யனககன வியரி 

 (அல்து) 

    (b) ரதாகு ததனய ன்ால் ன்? அதன் கூறுகனக் கூறுக. 

  

  

44(a) த யின் அங்காடி விதியின திாய்வு ர ய்க 

 (அல்து) 

    (b) ரதாகு அளிப்ன யனபடம் மூம் விக்குக. 

  

45(a) முடுக்கி இனங்கும் விதத்தின வியரி? 

 (அல்து) 

    (b) யனபனறு 
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 1)   பா ரி நுகர்வு ாட்டம் (APC) 

 2) இறுதிநின நுகர்வு ாட்டம் (MPC) 

 3)  பா ரி த மிப்பு ாட்டம்(APS) 

  

46(a)  மூதத்தின் இறுதிநின உற்த்தித் தினுக்கும்(MEC ) முதலீட்டின் இறுதிநின 

உற்த்தித் தினுக்கும்  (MEI) உள் தயறுாடுகள் னானய? 

  (அல்து) 

    (b) ரருக்கியின் னன்கள் னானய? 

  

47(a) முதாளித்துயம் நற்றும்  நத்துயம்  தயறுடுத்துக. 

 (அல்து) 

    (b) இரு துன சுமல் எட்ட நாதிரியின விக்குக. 
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