
    ப ொருளியல்  மேல்நிலை முதைொம் ஆண்டு 

                                    ஒரு ேதிப்ப ண் வினொ  

         ொடம்-1 

1. (சேசேத்) வாராந்திர விடுமுறை (Week end) ஐ அைிமுகப்ேடுத்தியவர் யார்?  

2.அர்த்தோஸ்திரம் எழுதியவர் யார்?  

3.வாணிகவாதிகள் அதிக முக்கியத்துவம் ககாடுத்தது எதற்க்கு?  

4.இயற்றகவாதிகள் உற்ேத்தி கதாழில் என்று கருதியது எந்த துறை?  

5.புதிய கோருளாதாரத்தின் தந்றத என்ைறழக்கப்ேட்டவர் யார்?   

6.ஐசராப்ேியக கலாச்ோரத்தின் அடிப்ேறட என்ன?  

7.வணிகவாதத்தினர் ஏற்றுமதிறயயா அல்லது இைக்குமதிறய எறத ஆதரித்தனர்?  

8.கோருளியல் ேட்டியலின் ஆேிரியர் யார்?  

9.ரிகார்சடா ஆர்வம் காட்டியது உற்ேத்தி ேற்ைி ேிரச்ேிறனகளிலா? அல்லது 
ேகிர்றவப் ேற்ைி ேிரச்ேிறனகளிலா?  

10.ஒரு கோருளாதார சமகலழு நிறலக்கு ஆண்டுகள் எவ்வளவு முதலீடு கேய்ய 
சவண்டும்?  

11. திருவள்ளுவரின் கோருளாதாரச் ேிந்தறனகள் திருக்குைளின் எந்த அதிகாரத்தில் 
காணலாம்?   . 

12. வணிகவாதிகள் எதில் நம்ேிக்றக ககாண்டிருந்தனர்?   

13. இயற்றகவாதிகள் எந்த கதாழிறல ோர்ந்திருந்தனர்?  . 
 14. கதாண்றமப் கோருளியலைிஞர்கள் எந்த ககாள்றகயில் நம்ேிக்றகக் 
ககாண்டிருந்தனர்?    . 

15. கோருளாதார வளர்ச்ேி நிறலக் சகாட்ோட்றட வகுத்த ஆேிரியர் யார்?    

16. வரலாற்றுப் ேள்ளி என்று கூறும் நாடு எது?       

17. அைிவியல் ேமதர்மம் என்று கூைியவர் யார்?    

18. நிறுவனப்ேள்ளி என்று கூறும் நாடு எது?       

19. எந்த நாட்றட மூலதனத்திரட்ேி குறைவு என்று கூைலாம்?   . 
20. கூடுதல்/ இறுதிநிறலப்ேள்ளி என்னும் சகாட்ோடு எது?    . 
      

      ொடம்-2 

1.மக்கள் கதாறக கவடிப்புக்கு எது முக்கிய காரணமல்ல என்ேறத குைிப்ேிடுக?  

2. இந்திய மக்கள் கதாறக அடர்த்தி 1991 ஆம் ஆண்டு கணக்ககடுப்ேின்ேடி 
எவ்வளவாக உயர்ந்தது?    

3. தலா வருமானம் அதிகரிக்கும் சோது எந்த விதம் குறையும்?   

4. முதல் மக்கள்கதாறக ஆராய்ச்ேியாளர் ஆவார்?     

5. ஒரு நாட்டின் மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேி எறத கோருத்து அறமயும்?    . 
6. மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேியில் இந்தியா தற்சோது எந்த கட்டத்றதக் கடந்து 
ககாண்டிருக்கிைது?  . 

7. முதல் மக்கள் கதாறகக் கணக்ககடுப்பு எந்த ஆண்டு?   

8. இயல்புறர தறட (positive check) என்ேது என்ன?     

9. இைப்பு வதீம் என்ேது என்ன?   . 
10. சதேிய மக்கள் கதாறகக் ககாள்றக எந்த ஆண்டு?   

11. குடும்ே நலத்திட்டம் எறத கட்டுப்ேடுத்தும்?      

12.மால்தஸ் 'மக்கள் கதாறக சகாட்ோடுகள்' என்ை புத்தகத்றத கவளியிட்ட 
ஆண்டு?  

13மக்கள் கதாறக இவ்விதத்தில் அதிகரிக்கிைது என்று மால்தஸ் கூைியது 

என்ன?; 
14.2001 மக்கள் கதாறக கணக்ககடுப்பு இந்தியாவின் மக்கள் கதாறக எவ்வளவு?  

15.ஆயிரம் ேிைக்கும் குழந்றதகளுக்கு இைப்பு விகிதம் என்ேது எது?  

16.மால்தஸ்ேின் மக்கள் கதாறகக் சகாட்ோட்றட விட எந்த சகாட்ோடு 
கோருத்தமுறடயதாக உள்ளது என்ன?  

17.மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேியில் மனிதனால் சமற்ககாள்ளேடும் தறட எது?  

18.கோருளியலில் நன்கு அைியப்ேட்ட மக்கள் கதாறக சகாட்ோடு எது?  

19.தற்காப்புத் தறடக்கு (Preventive Checks) எடுத்துக்காட்டு தருக?  

20.மக்கள் கதாறக கவடிப்பு என்ைால் என்ன?  

 

     ொடம்-3 

1.அடிப்ேறட சதறவகளான உணவு, உறட, இருப்ேிட சதறவகள் இதறன ோர்தது?  

2.வாழ்வதற்கு சவண்டிய குறைந்தேட்ே வேதிகளுக்கும் கீசழ ஒருவர் வாழும் 
ஏழ்றம நிறலறய எவ்வாறு கூைலாம்?  

3.இந்நாள் வறர அமுல்ேடுத்தப்ேட்ட அறனத்து வருறம ஒழிப்புத் திட்டங்களும் 
ேயனின்ைி சோனதற்கு காரணம் என்ன? 

4.இந்தியத் திட்டக்குழு 'ஏழ்றமறய' இதன் அடிப்ேறடயில் வறரயறுத்துள்ளது?  

5.சவளாண்றம மூலம் கிறடக்கும் சவறல வாய்ப்பு எது?  

6.திட்டமிடுதலின் மிக முக்கிய சநாக்கம் என்ன?  

7.கிராமப்புைங்களின் வறுறமக் சகாட்டிறன திட்டக்குழு எவ்வாறு 
வறரயறுத்துள்ளது?  

8.இந்தியாவின் ஏழ்றமக்கான மிக முக்கிய காரணம் யாது?  

9.ஒரு நாடு வளர்ச்ேியறடய முக்கிய அடிப்ேறடத் சதறவ என்ன?  

10.இந்தியாவில் சவறல குறைவினால் ோதிக்கப்ேடும் நேர்கள் எவ்வளவு சேர்?  

11. எழ்றமறய எத்தறன வறககளாகப் ேிரிக்கலாம்?     

12. இந்தியாவில் தற்சோது கவளிப்ேறடயாகவும் மறைமுகமாகவும் காணப்ேடும் 
சவறலயின்றமயின் கேயர் என்ன?    

13. நமது திட்டம் எந்த அடிப்ேறடயாக ககாண்டு ஒரு சோதும் இருந்த இல்றல?   

14. நகர்புைங்களிலுள்ள கதாழிலாளர்கள் எறத ோர்ந்து அவதிப்ேடுகிைார்கள்?    

15. இந்தியாவில் நிலவும் கூட்டுக் குடும்ே முறை எறத ஊக்குவிக்கிைது?    . 
16. சவறல உதவித் திட்டம் எந்த ஆண்டு வழங்கப்ேட்டது?     . 

17. மறைமுக சவறலயின்றம எறத ோர்ந்தது?    . 
18. ஜவகர் கிராமப்புை சவறல வாய்ப்புத்திட்டம் என்ேது என்ன?    . 

19. இந்தியக் கல்வி முறை எறத ோர்ந்த ேடிப்பு?     . 
20. சவறலக் குறைவு என்ேது?   
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       ொடம்-4 

1.ஒரு நாட்டின் கோருளாதார வளர்ச்ேி நிறல இவ்வாறு குைிப்ேிடப்ேடுகிைது?    

2. நாட்டு வருமானத்றதக் கணக்கிடும் சோது நிகர மதிப்றேயும் கூட்டு கணக்கிடும் 
முறைறய எவ்வாறு அறழக்கப்ேடும்?  

3. கமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GDP) எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடும்?.    

4. நாட்டு வருமானத்றத கமாத்த மக்கள் கதாறகயால் வகுத்தால் கிறடப்ேது 
என்ன?        

5. தலா வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடுகிைது? 

6. நிறலயான மூலதனத்தின் நுகர்வுகளில் (GNP) இருந்து எவ்வாறு நிகர நாட்டு 
வருவாய (NNP) கிறடக்கும்.?.   

7.நிகர வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடும்.?   

8. ேகிர்வு மதிப்ேிடப்ேடும் நாட்டு வருமானத்றத எவ்வாறு அறழக்கப்ேடும்?  .  

9. சதய்மானம் தவிர்த்து முடிவுற்ை (இறுதிப்) ேண்டங்கள் மற்றும் ேணிகளிள் 
கமாத்த மதிப்பு எவ்வாறு கணக்கிட்ட ேடுகிைது?   

10.   நிகர நாட்டு உற்ேத்திக்கும் (NNP) நிகர உள்நாட்டு உற்ேத்திக்கும் இறடசய 
உள்ள சவறுோடுகள்.?     

11.  எல்சலாராலும் புரிந்து ககாள்ளக் கூடிய நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு 
கணக்கிடப்ேடும்?  

12. நிறலயான விறலயில் நாட்டு வருமானத்றதக் கணக்கிடும் சோது எந்த 
ஆண்றட அடிப்ேறட ஆண்டாகக் ககாண்டு இந்தியாவில் கணக்கிடப்ேடுகிைது?   

13. இந்தியாவில் எந்த குைியடீு (specification) இன்னும் முடிவுைாமல் இருக்கிைது.?  .  

14. நாட்டு வருமானத்தில் மிறகப்ேடுத்தப்ேட்ட கணக்கீட்டிறனக் எவ்வாறு 
காட்டும்.?  .  

15. கமாத்த நாட்டு உற்ேத்தி (GNP) சதய்மானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடுகிைது?.   

16. CSO's  ேமீேத்தில் சேறவ வருமானம் எத்த ஆண்டு கணக்கிடப்ேடுகிைது?.   

17. கேலவிடத் தகுதியான தனி (PDI) வருமானம் எனேது எது?   

18. நாட்டு வருமானத்றத எத்தறன வழிகளில் கணக்கிடலாம்?   

19. மூன்று ேிரிவு கோருளாதாரத்றத நான்கு ேிரிவு கோருளாதாரமாக 
மாற்றுவதற்கு எறதச் சேர்க்க சவண்டும்? 

20. தலா வருமானம் கணக்கிட வாய்ப்ோடு (formula) என்ன? 

 

         ொடம்-5 

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்றத முதலில் அைிமுகப்ேத்திய நாடு எது?. 
2. இந்தியாவில் திட்டமிடுதல் என்ேது எது?  .   

3. கதாறலசநாக்கு திட்டத்திற்கான கால அளவு எவ்வளவு?  

4. இந்தியாவில் முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நறடமுறைப் ேடுத்தப்ேட்ட 
ஆண்டு?.. 

5.இந்தியாவில் திட்ட விடுமுறை அளிக்கப்ேட்ட கால அளவு?.    

6. சோவியத் ரேியாவில் கேயல் ேட்ட திட்டம் எது?  

7. அங்காடிப் கோருளாதாரம் எந்த ேலிசய ஆகும்?   

8. இந்திய திட்டமிடுதலின் யுக்தி என்று எறத குைிப்ேிடப்ேடுகிைது?.  

9. முந்றதய சோவியத் ரேியா தனது முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்றதத் 
அைிமுகப்ேடுத்திய ஆண்டு?   

10. இரண்டாம் திட்டகாலத்தில் இந்திய மக்களாட்ேி எந்த சநாக்கத்றத தழுவி 
வந்த்து?  . 

11. இங்கிலாந்தின் கதாழில் வளர்ச்ேி என்ன ககாள்றக?    

12.இந்திய ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் என்ேது?.  

13. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் ககாடுத்தது?    

14. ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம்?   

15. ேத்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம்?   

16. முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நறடமுறைப்ேடுத்தப்ேட்ட சோது இந்தியாவின் 
ேிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் யார்?        .    

17.  19ம் நூற்ைாண்டில் ேின்ேற்ைப்ேட்ட ககாள்றக யாது?   . 
18. இந்தியாவின் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கறள வறரயும் அறமப்பு எது?    

19. 10 ம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலம் என்ன?   

20. " இந்து வளர்ச்ேி வதீம்" என்று கேயரிட்டவர் யார்?   

 

     ொடம்-6 

1. இந்தியாவில் ஏைத்தாழ 64% உறழப்ோளர்கள் இதறனச் ோர்ந்துள்ளனர்?     

2. சவளாண்றம உற்ேத்திறய அளவிடும் முறை எது?    

3. ேயிர் கேய்யப்ேடும் ேகுதிகளில் ஏைத்தாழ 20% இதனால் நீர்ப்ோேனம் கேறுகிைது?     

4. கமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்திக்கு சவளாண்றமயின் ேங்கு குறைந்துள்ள அளவு 
எவ்வளவு?    

5. ேசுறமப் புரட்ேியால் குைிப்ோக இவ்வறக உணவு உற்ேத்தியில் கேருக்கம் 
ஏற்ேட்டது?   . 

6. இந்தியாவில் வாழும் மக்களுக்கு ஒரு கேரும் வாழ்வாதாரமாகும் எது?   . 
7. சவளாண்றமத் கதாழில், கதாழில்துறைக்கு என்ன அளிக்கிைது?    . 
8. குைிப்ேிட்ட சநரத்தில் நிலத்தின் ஒரு குைிப்ேிட்ட அளறவ ேல்சவறு வறக ேயிர் 
கேய்வதற்காக ேயன்ேத்துவது எது?  9. குைிப்ேிட்ட சநரத்தில் உழவர்கள் நிலத்றதப் 
கேற்றும் ேயன்ேடுத்துவது எது?     

10. சவளாண் விறலப் கோருள்கள எந்த ேரிமாற்ைத்றதக் குைிப்ேதாகும்?  . 
11. நிலங்கள் ேிரிக்கப்ேடுதலும், ககாள்றக துண்டாடப்ேடுதலும் எது?     

12. ஒரு ஏக்கர் நிலத்தின் உற்ேத்தி திடீகரன்று அதிகரித்தல் என்ேது என்ன?     

13. ஜமீன்தாரி முறை என்ேது என்ன?    

14. மறைமுக சவறலயின்றம என்ேது என்ன?       

15. புதிய சவளாண்றம விறளகோருள் விறலக் ககாள்றக என்ேது என்ன?  

16. ஒரு எக்சடரில் எக்சடர் விறளயும் விறளச்ேல் எவ்வாறு அறழக்கப்ேடும்?     

17. சவளாண்றம உற்ேத்தித்திைறன எவ்வாறு அளவிடலாம்?      

18. மூலதன ஆக்க விதம் சவளாண்றமயில் குறைவாக உள்ளதா?    

19. சவளாண்றம விறளச்ேறல ோதிக்கக்கூடிய இயற்றக அம்ேம் எது?    

20. " ேயிர் ோதுகாப்பு " காப்ேடீு முறை உழவர்களுக்கு அவேியமானதா?     
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 ொடம்-7 

1. ஒரு நாட்டின் உற்ேத்தித்திைன் இதன் வளர்ச்ேியின் மூலம் கதரிய வருகின்ைது?    

2. ஒரு நாட்டின் வலிறம இதன்மூலம் ேிரதிேலிக்கிைது?  

3. கதாழில் மயமாக்குதல் இதற்கு மிக முக்கியமானது ஆகும்?      . 
4. புதிய கதாழில் ககாள்றக கவளியிடப்ேட்ட ஆண்டு?    

5. கீழ்க்காண்ேனவற்றுள் மிக முக்கியமான சவளாண்றமறய அடிப்ேறடயாகக் 
ககாண்டவர் கதாழில் எது?   

6 கலப்பு கோருளாதாரத்றத ேின்ேற்றும் நாடு எது?    

7. சேரளவுத் கதாழிலுக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக?    

8. ேர்க்கறர அறலத் கதாழில் சவளாண்றமறய அடிப்ேறடயாகக் ககாண்டத் 
கதாழிலா?    

9. LPGயின் விரிவாக்கம் தருக?     

10. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முக்கியக் குைிக்சகாள் என்ன?     

11. இந்தியாவின் மிகப் ேழறமயானதும், மிகப் கேரிய அளவிலான கதாழில் எது?   

12.கதாழில் மயாமாக்குதலின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்ேிறய முடுக்கி விடுதல் 
என்ேது எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம்?   

13. கோருள் அங்காடி அல்லது முதலாளித்துவ கோருளாதார ேருவாரியாக 
தனியார் துறையின் சோட்டிறய ோர்ந்ததாகும்?    

14. கோதுத் துறைறய தனியார் வேம் ஒப்ேறடத்தல் என்ேது எந்த துறை?   

15. கோருளாதார வளர்ச்ேியில் கேரும் ேங்கு வகிக்கிைது?  

16. ேங்கு விலக்கல் என்ேது என்ன மயமாக்குதல் ஆகும்?  

17. குடிறேத் கதாழில் என்ேது என்ன கதாழில்?  

18. உரிமம் மறுத்தல் என்ேது எந்த ககாள்றக?  

19. ேிறுகதாழில் அலகுகள் என்ேது எந்த கேைிவு?   

20. ேிகமண்டு எந்த நிறலப் ேண்டங்கள்?  

 

 ொடம்-8 

1 இந்தியாவில் முதன் முதல் வங்கி கதாடங்கப்கேற்ை ஆண்டு?     

2. ஏற்றுமதி இைக்குமதி வங்கி எதற்காக கடன் வழங்குகிைது? ஏற்றுமதி?  

3. ேணம் அச்ேிடுவதில் முற்றுைிறம வழங்கும் வங்கி?   

4. இந்தியாவில் முதன் முதலில் நாட்டுடறமயாக்கப்ேட்ட வங்கி எது?    

5. குறைந்த அளவு றவப்பு நிதி முறை (Minimum Reserve System) குைிப்ேது?  . 
6. RBI கடன் அளிப்றே, வங்கி வதீத்றத மாற்றுவறத எதன் மூலம் 
கட்டுப்ேடுத்துகிைது?   

7. கராக்க இருப்பு வதீம் (CRR) என்ேது எந்த றவப்புகதாறகயில் எவ்வளவு 
ேதவதீம்?      

8. நடப்பு கணக்றக வங்கியில் றவத்திருப்ேவர்கள் யார்?  

9. இலாே சநாக்கத்திற்காக கேயல்ேடாத வங்கியிறன குைிப்ேிடுக?    

10. நோர்டு (NABARD) வங்கி எந்த கடறன மத்தியகால மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு 
வழங்கி உதவுகிைது?   

11.ேட்டப்பூர்வ குறைந்த ேட்ே வட்டி வதீம் என்ேது எது 

12. ஏற்றுமதி- இைக்குமதி (Exim-Bank) வங்கிறய கதாடங்கிய நிறுவனம் எது?  

13. ேதினான்கு வணிக வங்கிகள் நாட்டுடறம ஆக்கப்ேட்ட ஆண்டு?   

14. இந்திய ரிேர்வு வங்கி (RBI)  ஏப்ரல் மாதம் எந்த ஆண்டு அறமக்கப்ேட்டது?    

15. வணிகர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ள வேதி எது?   

16. வங்கிகளின் கறடேி புகலிடம் எது?    

17. வணிக வங்கிகளின் மிக முக்கியமான ேணி எது?   

18. அன்ைாட ேரிமாற்ைத்திற்காக வணிக வங்கிகள் தங்கள் வேம் றவத்திருக்கும் 
ேணம் எது?   

19. எந்த வங்கி நாட்டுடறமயாக்கப்ேட்ட வங்கி?      

 20. வணிக வங்கிகள் புழக்கப் ேணத்றத அச்ேிட்டு கவளியிடலாமா?    

 

 ொடம்-9 

1. உலக மயமாதல் என்ேது எது?   

2. உலகப் கோருளாதாரத்தின் முக்கிய சநாக்கம் என்ன?   

3. எண்கணய் உற்ேத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி நாடுகள் எது?   

4. இந்தியாவின் ஏற்றுமதிப் ேண்டங்களுக்கு நான்கு உதாரணம் எது?     

5. கதாழில்நுட்ே மாற்ைம் சேரளவில் நறடகேறுவது எது?   

6. விரிவுேடுத்தப்ேட்ட அறமப்பு ேீராக்கத் திட்டத்தின் முயற்ேிக்கு வித்திட்டது எது?   

7. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது?      

8. ஒரு நாட்டின் ேணவியல் நடவடிக்றககளின் ேதிசவடு எனேது எது?    

9. ேண்டமாற்ை முறையில் உள்ள முக்கிய இடர்ோடு எது?     

10.மனித கண்டுேிடிப்புகளுள் மிகவும் அடிப்ேறடயானது எது?        

11. உருகுசவ சுற்று எந்த ஆண்டு?    

12. ேிைப்பு கேயல் திட்டம் எப்கோழுது நிறுவப்ேட்டது?   

13. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் சதாற்றுவிற்ேதற்கான தீர்மானம் 
நிறைசவற்ைப்ேட்டது?    

14. கடந்த காலங்களில் எந்த வளர்ச்ேியின் இயந்திரமாக கருதப்ேட்டது?     

15. IBRDயின் 182 உறுப்ேினர்கள் சேர்ந்த ஆண்டு?      

16. ேல நாடுகளின் முதலீடுகளுக்கு கிரியா ஊக்கியாக கேயல்ேடுவது எது?   

17. உலக வங்கி சதாற்றுவிக்கப்ேட்ட ஆண்டு?   

18. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது?   

19.சுங்க வரி, வாணிேம் குைித்த கோது உடன்ோடு (GATT) எந்த ஆண்டு, எந்த இடம் 
ஏற்ேடுத்தப்ேட்டது?    . 
 20. SAF என்ைல் என்ன?    
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 ொடம்-10 

1. எதில் முதலீடு கேய்வதால் மனித மூலதனத்றத அதிகரிக்கலாம்?   

2. மனித மூலதன இருப்ோனது ஒரு நாட்டின் மனிதவள சமம்ோட்டு எறத 
காட்டுவதாகும்?    . 
3. கல்வியில் அதிக வளர்ச்ேியறடந்த மாநிலம் எது?     

4. மனித மூலதன சகாட்ோடு எந்த ஆண்டில் அைிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது?     

5. கல்விப் ேற்ைிய கோருளியறல உருவாக்கியவர்?     

6. மனிதவள மூலதனத்றத அதிகரிக்கும் அறனத்து காரணிகளுக்குள்ளும் எது 
மிக முக்கியமானது?   

7.அருகாறமயில் அருகில் ேள்ளி இருப்ேது எந்த மாநிலம்?  . 
8. மனித நிறல சேர்க்றக வதீத்திற்கும் கமாத்த நிகர உற்ேத்திக்கும் இறடசய 
உள்ள கதாடர்பு அதிகமா? அல்லது குறைவான?    

9. கல்வி என்ேது எது?   . 
10. மனிதவள சமம்ோட்டிற்கும், எந்த வளர்ச்ேிக்கும் இறடசய கநருங்கிய கதாடர்பு 
உள்ளது?      

11. மாவட்ட கதாடக்க கல்வி திட்டம் என்ேது எது?   

12. மனித வள சமம்ோடுகள் கல்வித் திட்டத்திற்கு கோதுவான வழிறய 
குைிக்கும்?  . 
13.இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்றக இந்நாட்டின் மக்கள் கதாறகறயவிட 
அதிகம் எது?  

14. இந்தியக் கல்வி அறமப்ேின் மிகப்கேரிய சதால்வி, அறனவருக்கும் எந்த 
கல்வி சநாக்கத்சதாடு கதாடர்புறடயது?.  

15. கதாழில்நுட்ே கல்வியின் ஆதிக்கம் எது?   

16. கல்வியில் கவடிப்பு இந்தியாவில் ஏற்ேட்டுள்ளது என்ேறத 
ஏற்றுக்ககாள்கிைரீ்களா?    . 
17. உயர் கல்விறயப் கேரும் அதிக விழுக்காடு மாணவர்கள் எந்த ேிரிறவ 
ோர்ந்தவர்கள்?  

18. எந்த கதாழிலாளர்கள் இருப்ேசத அறனவருக்கும் கதாடக்கக் கல்வி இலக்றக 
அறடய இயலாறமக்கான முக்கிய காரணமாகும்?   

19. ேிைப்பு ேள்ளி சுகாதாரத் திட்டம் எது?   . 
20. சதேிய கல்விக் ககாள்றக எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்ேட்டது?     

     ொடம்-11. 

1.புள்ளியியல் என்ேது எதன் உட்ேிரிவாகும்?     

2. ஸ்சடடஸ் (STATUS) என்ை லத்தீன் கமாழி குைிப்ேிடுவது?    

3 முதன்முதலாக சேகரிக்கப்ேடும் புள்ளி விவரங்கள் எந்த விவரங்கள்?    

4. மாைிகள் திரும்ேத் திரும்ே வந்தால் அதன் கேயர் என்ன?   

5. இறட நிறல என்ேது என்ன?      . 
6.முகடு என்ேது என்ன?      

7. அட்டவறணக்கு மிக முக்கியமானது எது?    

8. கூட்டு ேராேரியின் சூத்திரம் தருக?   

9. கவளியிடப்ேட்ட அல்லது கவளியிடப்ேடாத ஆதாரங்கள் முலம் 
கிறடக்கப்கேற்ை புள்ளி விவரங்கள்?    

10. கீழ்வரம்பு மற்றும் சமல்வரம்ேிற்கும் இறடசய உள்ள வித்தியாேம் எது?.    

11. முதல் நிறல புள்ளி விவரங்கள் என்ேது என்ன?    

12. இறட நிறலக்கான வாய்ப்ோட்றட கூறுக.   
13. சேகரிக்கப்ேட்ட விவரங்கறள அவற்ைின் இயல்புகளுக்குசகற்ே ேிரிவுகளாகவும் 
உட்ேிரிவுகளாகவும் வரிறேப்ேடுத்துதல்?   

14. சேகரித்த புள்ளி விவரங்கறள ேக்திகளாகவும் விரிறேகளாகவும் அறமப்ேது 
எது?    

15. ேராேரி என்ேது என்ன?    

16. அட்டவறணப் ேடுத்தலின் முதல்ேடி எது?     

17. ஒரு மாைியின் ேல்சவறு கூறுகள் விளக்க ேயன்ேடும் ேடம் எது?     

18. ககாடுக்கப்ேட்ட ேரவலின் கோதுவான உறுப்பு எது?   

19. நிறையிட்ட கூட்டு ேராேரி எது?    

20. ஒசர ஒரு மாைிறய விளக்கும் வறரப்ேடம் எது?    

 ொடம்-12. 

1. ேராேரி நம்ேகத் தன்றமயுறடயதாய் இருப்ேதன் புள்ளி விவரங்கள் எது?   

2. எது ேராேரியிலிருந்து உறுப்புகளின் மதிப்பு எவ்வளவு விலகியிருக்கிைது 
என்ேறத குைிக்கும்?   

3. ேரவற்ேடியின் வாய்ப்ோடு?      

4. மிகப்கேரிய மதிப்ேிற்கும் மிகச்ேிைிய மதிப்ேிற்கும் இறடசய சவறுோடு என்ேது 
எறத குைிக்கும்?     

5. வசீ்சு என்ேது என்ன?     .  

6. ேரவல் அளறவகளில் மிக எளிதானது எது?      

7. 
∑(x−x)̄2

n
 என்ேது?  

8. ேரவற்ேடியிலிருந்து கேைப்ேடுவது எது?    . 
9. மிக அதிக நிறலத்தன்றமயுறடய மாறுோட்டு அளவு எது?      

10. ேராேரி விலக்கத்தின் வாய்ோடு என்ன?  

11. கால்மவிலக்கம் வாய்ோடு?  

12. ேிரேலமான குைிட்கடண் எது?      

13. ஒரு நிறலறய அளவிட கோதுவாக ேயன்ேடுத்தப்ேடுவது எது?    

14. திட்ட விலக்கம் என்ேது எ எதிலிருந்து கேைப்ேடுகிைது 

15. fisher's குைியடீ்கடண் வாய்ோடு? 

16. ேிைப்ோன சுட்டிக்காட்டியாக இருப்ேது எது?    

17. காலங்களுக்கிறடசய ஏற்ேடும் மாற்ைங்கறள அளவிடும் புள்ளியியல் கருவி 
எது?      

18. கால்ம விலக்கம் எறத அறழக்கப்ேடும்?    

19. Paasche குைியடீ்கடண் வாய்ோடு?     

 20. மூன்று குைியடீ்கடண்கறளயும் கதாடர்புேடுத்தும் ேமன்ோடு எது?  
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    ப ொருளியல்  மேல்நிலை முதைொம் ஆண்டு 

                                                                       ஒரு ேதிப்ப ண் வினொ-விலை  

        ொைம்-1 

1. (சேசேத்) வாராந்திர விடுமுறை (Week end) ஐ அைிமுகப்ேடுத்தியவர் யார்? ஹபீ்ருஸ் 

2.அர்த்தோஸ்திரம் எழுதியவர் யார்? ப ௌடில்யர் 

3.வாணிகவாதிகள் அதிக முக்கியத்துவம் ககாடுத்தது எதற்க்கு? வொணி ம் 

4.இயற்றகவாதிகள் உற்ேத்தி கதாழில் என்று கருதியது எந்த துறை? மவளொண்லே 

5.புதிய கோருளாதாரத்தின் தந்றத என்ைறழக்கப்ேட்டவர் யார்?  J.M. ீன்ஸ் 

6.ஐசராப்ேியக கலாச்ோரத்தின் அடிப்ேறட என்ன?  ிமேக் ர் ளின் சிந்தலன 

7.வணிகவாதத்தினர் ஏற்றுமதிறயயா அல்லது இைக்குமதிறய எறத ஆதரித்தனர்? ஏற்றுேதி 
8.கோருளியல் ேட்டியலின் ஆேிரியர் யார்? குஸ்மந 

9.ரிகார்சடா ஆர்வம் காட்டியது உற்ேத்தி ேற்ைி ேிரச்ேிறனகளிலா? அல்லது ேகிர்றவப் ேற்ைி ேிரச்ேிறனகளிலா? 
  ிர்வு 

10.ஒரு கோருளாதார சமகலழு நிறலக்கு ஆண்டுகள் எவ்வளவு முதலீடு கேய்ய சவண்டும்? 20 முதல் 25 

விழுக் ொடு ள்  

11. திருவள்ளுவரின் கோருளாதாரச் ேிந்தறனகள் திருக்குைளின் எந்த அதிகாரத்தில் காணலாம்?   ப ொருட் ொல். 
12. வணிகவாதிகள் எதில் நம்ேிக்றக ககாண்டிருந்தனர்?  அதி  ஏற்றுேதி,குலைவொன இைக்குேதி 
13. இயற்றகவாதிகள் எந்த கதாழிறல ோர்ந்திருந்தனர்?  மவளொண்லே. 
 14. கதாண்றமப் கோருளியலைிஞர்கள் எந்த ககாள்றகயில் நம்ேிக்றகக் ககாண்டிருந்தனர்?    தலையொய. 
15. கோருளாதார வளர்ச்ேி நிறலக் சகாட்ோட்றட வகுத்த ஆேிரியர் யார்?   W.W. மேொஸ்மைொ. 
16. வரலாற்றுப் ேள்ளி என்று கூறும் நாடு எது?      பெர்ேனி. 
17. அைிவியல் ேமதர்மம் என்று கூைியவர் யார்?    ொர்ல் ேொர்க்சிஸ் 

18. நிறுவனப்ேள்ளி என்று கூறும் நாடு எது?      அபேரிக்  ஐக் ிய நொடுகள். 
19. எந்த நாட்றட மூலதனத்திரட்ேி குறைவு என்று கூைலாம்?   வளர்ச்சி குலைந்த நொடு. 
20. கூடுதல்/ இறுதிநிறலப்ேள்ளி என்னும் சகாட்ோடு எது?    ேதிப்புக் ம ொட் ொடு. 
         ொைம்-2 

1.மக்கள் கதாறக கவடிப்புக்கு எது முக்கிய காரணமல்ல என்ேறத குைிப்ேிடுக? அதி  இைப்பு வதீம் 

2. இந்திய மக்கள் கதாறக அடர்த்தி 1991 ஆம் ஆண்டு கணக்ககடுப்ேின்ேடி எவ்வளவாக உயர்ந்தது?   267. 

3. தலா வருமானம் அதிகரிக்கும் சோது எந்த விதம் குறையும்?  பசழுலே. 
4. முதல் மக்கள்கதாறக ஆராய்ச்ேியாளர் ஆவார்?    T.R. ேொல்தசி. 
5. ஒரு நாட்டின் மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேி எறத கோருத்து அறமயும்?    எழுத்தைிவு நிலை. 
6. மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேியில் இந்தியா தற்சோது எந்த கட்டத்றதக் கடந்து ககாண்டிருக்கிைது?  இேண்ைொவது. 
7. முதல் மக்கள் கதாறகக் கணக்ககடுப்பு எந்த ஆண்டு?  1872. 

8. இயல்புறர தறட (positive check) என்ேது என்ன?     ஞ்சம். 
9. இைப்பு வதீம் என்ேது என்ன?   1000 ம ருக்கு இைப் வர் எத்தலன ம ர். 
10. சதேிய மக்கள் கதாறகக் ககாள்றக எந்த ஆண்டு?  2000. 

11. குடும்ே நலத்திட்டம் எறத கட்டுப்ேடுத்தும்?     குடும்  அளலவக்  ட்டுப் டுத்துதல் 

12.மால்தஸ் 'மக்கள் கதாறக சகாட்ோடுகள்' என்ை புத்தகத்றத கவளியிட்ட ஆண்டு? 1798  

13மக்கள் கதாறக இவ்விதத்தில் அதிகரிக்கிைது என்று மால்தஸ் கூைியது என்ன? ப ருக் ல் விதத்தில்; 
14.2001 மக்கள் கதாறக கணக்ககடுப்பு இந்தியாவின் மக்கள் கதாறக எவ்வளவு? 1027 ேில்ைியன் 

15.ஆயிரம் ேிைக்கும் குழந்றதகளுக்கு இைப்பு விகிதம் என்ேது எது? குழந்லத  ிைக்கும் ம ொது இைந்து  ிைப் து 

16.மால்தஸ்ேின் மக்கள் கதாறகக் சகாட்ோட்றட விட எந்த சகாட்ோடு கோருத்தமுறடயதாக உள்ளது என்ன? 
உத்தே ேக் ள் பதொல  ம ொட் ொடு  

17.மக்கள் கதாறக வளர்ச்ேியில் மனிதனால் சமற்ககாள்ளேடும் தறட எது? இயல்புலே தலை  

18.கோருளியலில் நன்கு அைியப்ேட்ட மக்கள் கதாறக சகாட்ோடு எது? ேொல்தசின் ேக் ள் பதொல  ம ொட் ொடு 

19.தற்காப்புத் தறடக்கு (Preventive Checks) எடுத்துக்காட்டு தருக?  ொைம் தொழ்த்தி திருேணம் பசய்து ப ொள்ளல் 

20.மக்கள் கதாறக கவடிப்பு என்ைால் என்ன? விலேவொன ேக் ள் பதொல  வளர்ச்சி  

               

        ொைம்-3 

1.அடிப்ேறட சதறவகளான உணவு, உறட, இருப்ேிட சதறவகள் இதறன ோர்தது? ப ொருள் சொர்ந்தது 

2.வாழ்வதற்கு சவண்டிய குறைந்தேட்ே வேதிகளுக்கும் கீசழ ஒருவர் வாழும் ஏழ்றம நிறலறய எவ்வாறு 
கூைலாம்? முழுலேயொன 

3.இந்நாள் வறர அமுல்ேடுத்தப்ேட்ட அறனத்து வருறம ஒழிப்புத் திட்டங்களும் ேயனின்ைி சோனதற்கு காரணம் 
என்ன? ஏற்ை தொழ்வு 
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4.இந்தியத் திட்டக்குழு 'ஏழ்றமறய' இதன் அடிப்ேறடயில் வறரயறுத்துள்ளது? உணவு ப ொருள் முைம் ப ரும்  மைொரி 

5.சவளாண்றம மூலம் கிறடக்கும் சவறல வாய்ப்பு எது?  ருவ  ொைம் சொர்ந்தது 

 

 

6.திட்டமிடுதலின் மிக முக்கிய சநாக்கம் என்ன? ஏழ்லேலய குலைத்தல் 

7.கிராமப்புைங்களின் வறுறமக் சகாட்டிறன திட்டக்குழு எவ்வாறு வறரயறுத்துள்ளது? ரூ.49,1/- தனி ந ர் ேொத 
பசைவு  

8.இந்தியாவின் ஏழ்றமக்கான மிக முக்கிய காரணம் யாது? ேக் ள் பதொல  அழுத்தம்  

9.ஒரு நாடு வளர்ச்ேியறடய முக்கிய அடிப்ேறடத் சதறவ என்ன? தேேொன  ல்வி  

10.இந்தியாவில் சவறல குறைவினால் ோதிக்கப்ேடும் நேர்கள் எவ்வளவு சேர்? இேண்டு ம ொடிக்கு மேல் 

11. எழ்றமறய எத்தறன வறககளாகப் ேிரிக்கலாம்?    இேண்டு. 
12. இந்தியாவில் தற்சோது கவளிப்ேறடயாகவும் மறைமுகமாகவும் காணப்ேடும் சவறலயின்றமயின் கேயர் 
என்ன?   அலேப்பு ரீதியொன. 

13. நமது திட்டம் எந்த அடிப்ேறடயாக ககாண்டு ஒரு சோதும் இருந்த இல்றல?  மவலை வொய்ப்ல ச் சொர்ந்து. 
14. நகர்புைங்களிலுள்ள கதாழிலாளர்கள் எறத ோர்ந்து அவதிப்ேடுகிைார்கள்?   மவலைச் சொர்பு. 
15. இந்தியாவில் நிலவும் கூட்டுக் குடும்ே முறை எறத ஊக்குவிக்கிைது?    ேலைமு  மவலையின்லே. 
16. சவறல உதவித் திட்டம் எந்த ஆண்டு வழங்கப்ேட்டது?     1993. 

17. மறைமுக சவறலயின்றம எறத ோர்ந்தது?    குலைவொன உற் த்தித் திைன் மவலை வொய்ப்பு. 
18. ஜவகர் கிராமப்புை சவறல வாய்ப்புத்திட்டம் என்ேது என்ன?    ஏப்ேல் 1999. 

19. இந்தியக் கல்வி முறை எறத ோர்ந்த ேடிப்பு?     ப ொைியியல். 
20. சவறலக் குறைவு என்ேது?  ிேொேப்புை மவலைத்திட்ைம் 

         ொைம்-4 

1.ஒரு நாட்டின் கோருளாதார வளர்ச்ேி நிறல இவ்வாறு குைிப்ேிடப்ேடுகிைது?  நொட்டு வருேொனம் அதி ரித்தல்.    

2. நாட்டு வருமானத்றதக் கணக்கிடும் சோது நிகர மதிப்றேயும் கூட்டு கணக்கிடும் முறைறய எவ்வாறு 

அறழக்கப்ேடும்? உற் த்தி முலை    

3. கமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்தி (GDP) எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடும்? அயல்நொட்டு வொணி ம் நீக் ப் ட்ைது.    

4. நாட்டு வருமானத்றத கமாத்த மக்கள் கதாறகயால் வகுத்தால் கிறடப்ேது என்ன?       தைொ வருேொனம்.   

5. தலா வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடுகிைது?பேொத்த உள்நொட்டு உற் த்திலய (GDP) ேக் ள் பதொல யில் வகுத்தல் 

6. நிறலயான மூலதனத்தின் நுகர்வுகளில் (GNP) இருந்து எவ்வாறு நிகர நாட்டு வருவாய (NNP) 

கிறடக்கும்.? ழித்தொல்.   

7.நிகர வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடும்.?  ஏற்றுேதி-- இைக்குேதி (X- M).   

8. ேகிர்வு மதிப்ேிடப்ேடும் நாட்டு வருமானத்றத எவ்வாறு அறழக்கப்ேடும்?  வருேொன முலை.  

9. சதய்மானம் தவிர்த்து முடிவுற்ை (இறுதிப்) ேண்டங்கள் மற்றும் ேணிகளிள் கமாத்த மதிப்பு எவ்வாறு கணக்கிட்ட 
ேடுகிைது?  நி ே உள்நொட்டு உற் த்தி (NDP).   

10.   நிகர நாட்டு உற்ேத்திக்கும் (NNP) நிகர உள்நாட்டு உற்ேத்திக்கும் இறடசய உள்ள சவறுோடுகள்.?    
பவளிநொடு ளிைிருந்து வரும் ந ேக்  ொேணி வருவொய்.    

11.  எல்சலாராலும் புரிந்து ககாள்ளக் கூடிய நாட்டு வருமானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடும்? நி ே நொட்டு உற் த்தி 
(NNP).  

12. நிறலயான விறலயில் நாட்டு வருமானத்றதக் கணக்கிடும் சோது எந்த ஆண்றட அடிப்ேறட ஆண்டாகக் 
ககாண்டு இந்தியாவில் கணக்கிடப்ேடுகிைது?  1993-94.          

13. இந்தியாவில் எந்த குைியடீு (specification) இன்னும் முடிவுைாமல் இருக்கிைது.?  பதொழில்ரீதியொ   இருக்கும்.  

14. நாட்டு வருமானத்தில் மிறகப்ேடுத்தப்ேட்ட கணக்கீட்டிறனக் எவ்வாறு காட்டும்.?  இருமுலைக்  ணக் ீடு.  

15. கமாத்த நாட்டு உற்ேத்தி (GNP) சதய்மானம் எவ்வாறு கணக்கிடப்ேடுகிைது?.  நி ே நொட்டு உற் த்தி (NNP)  

16. CSO's  ேமீேத்தில் சேறவ வருமானம் எத்த ஆண்டு கணக்கிடப்ேடுகிைது?.  1993-94.  

17. கேலவிடத் தகுதியான தனி (PDI) வருமானம் எனேது எது?  தனி வருேொனம்,தனிவரி.  

18. நாட்டு வருமானத்றத எத்தறன வழிகளில் கணக்கிடலாம்?  மூன்று.   

19. மூன்று ேிரிவு கோருளாதாரத்றத நான்கு ேிரிவு கோருளாதாரமாக மாற்றுவதற்கு எறதச் சேர்க்க சவண்டும்? 

அயல் நொட்டு வொணி ம்   

20. தலா வருமானம் கணக்கிட வாய்ப்ோடு (formula) என்ன? பேொத்த உள்நொட்டு உற் த்தி/ பேொத்த ேக் ள் பதொல . 
           ொைம்-5 

1. ஐந்தாண்டுத் திட்டத்றத முதலில் அைிமுகப்ேத்திய நாடு எது? முந்லதய மசொவியத் ேஷ்யொ. 
2. இந்தியாவில் திட்டமிடுதல் என்ேது எது?  ேக் ளொட்சி.   

3. கதாறலசநாக்கு திட்டத்திற்கான கால அளவு எவ்வளவு? 20 முதல் 25 ஆண்டு ள்.  

4. இந்தியாவில் முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நறடமுறைப் ேடுத்தப்ேட்ட ஆண்டு?. 1951. 

5.இந்தியாவில் திட்ட விடுமுறை அளிக்கப்ேட்ட கால அளவு?.   1966---69. 
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6. சோவியத் ரேியாவில் கேயல் ேட்ட திட்டம் எது? லேய திட்ைம். 
7. அங்காடிப் கோருளாதாரம் எந்த ேலிசய ஆகும்?  வொணி ச் சுழல். 
8. இந்திய திட்டமிடுதலின் யுக்தி என்று எறத குைிப்ேிடப்ேடுகிைது?. ே ைமநொ ிஸ் 

9. முந்றதய சோவியத் ரேியா தனது முதல் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்றதத் அைிமுகப்ேடுத்திய ஆண்டு?  1928. 

10. இரண்டாம் திட்டகாலத்தில் இந்திய மக்களாட்ேி எந்த சநாக்கத்றத தழுவி வந்த்து?  சேத்துவம். 
11. இங்கிலாந்தின் கதாழில் வளர்ச்ேி என்ன ககாள்றக?   தலையிைொக்  ப ொள்ல . 
12.இந்திய ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள் என்ேது?. அதி ரிக்கும் வொழ்க்ல த் தேம். 
 

13. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் ககாடுத்தது?   விரிவொன பதொழில் ேயேொதல். 
14. ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம்?  வறுலேலய ஒழிப்பு. 
15. ேத்தாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் எதுக்கு முக்கியத்துவம்?  சேத்துவம் ேற்றும் சமூ  நீதி. 
16. முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டம் நறடமுறைப்ேடுத்தப்ேட்ட சோது இந்தியாவின் ேிரதம மந்திரியாக இருந்தவர் 
யார்?        ெவ ர்ைொல் மநரு.    

17.  19ம் நூற்ைாண்டில் ேின்ேற்ைப்ேட்ட ககாள்றக யாது?   தலையிைொக் ப ொள்ல . 
18. இந்தியாவின் ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கறள வறரயும் அறமப்பு எது?   திட்ைக் குழு. 
19. 10 ம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் காலம் என்ன?  2002--2007. 

20. " இந்து வளர்ச்ேி வதீம்" என்று கேயரிட்டவர் யார்?  இேொஜ் ிருஷ்ணொ 

        ொைம்-6 

1. இந்தியாவில் ஏைத்தாழ 64% உறழப்ோளர்கள் இதறனச் ோர்ந்துள்ளனர்?    மவளொண்லே. 
2. சவளாண்றம உற்ேத்திறய அளவிடும் முறை எது?   நிைம் ேற்றும் உலழப் ின் உற் த்தித் திைன். 
3. ேயிர் கேய்யப்ேடும் ேகுதிகளில் ஏைத்தாழ 20% இதனால் நீர்ப்ோேனம் கேறுகிைது?    குளங்கள். 
4. கமாத்த உள்நாட்டு உற்ேத்திக்கு சவளாண்றமயின் ேங்கு குறைந்துள்ள அளவு எவ்வளவு?   29.7%. 

5. ேசுறமப் புரட்ேியால் குைிப்ோக இவ்வறக உணவு உற்ேத்தியில் கேருக்கம் ஏற்ேட்டது?   அரிசி ேற்றும் ம ொதுலே. 
6. இந்தியாவில் வாழும் மக்களுக்கு ஒரு கேரும் வாழ்வாதாரமாகும் எது?   மவளொண்லே. 
7. சவளாண்றமத் கதாழில், கதாழில்துறைக்கு என்ன அளிக்கிைது?     ச்சொப் ப ொருள் ள். 
8. குைிப்ேிட்ட சநரத்தில் நிலத்தின் ஒரு குைிப்ேிட்ட அளறவ ேல்சவறு வறக ேயிர் கேய்வதற்காக ேயன்ேத்துவது 
எது?   யிர் வல  முலை. 

9. குைிப்ேிட்ட சநரத்தில் உழவர்கள் நிலத்றதப் கேற்றும் ேயன்ேடுத்துவது எது?    நிை உலைலே. 
10. சவளாண் விறலப் கோருள்கள எந்த ேரிமாற்ைத்றதக் குைிப்ேதாகும்?  மவளொண் விலள ப ொருள் சந்லத. 
11. நிலங்கள் ேிரிக்கப்ேடுதலும், ககாள்றக துண்டாடப்ேடுதலும் எது?    கூட்டுக் குடும்  முலை வழீ்ச்சி. 
12. ஒரு ஏக்கர் நிலத்தின் உற்ேத்தி திடீகரன்று அதிகரித்தல் என்ேது என்ன?     சுலேப் புேட்சிி். 
13. ஜமீன்தாரி முறை என்ேது என்ன?   ஆங் ிமையர் ஆட்சி  ொைம். 
14. மறைமுக சவறலயின்றம என்ேது என்ன?      மவளொண்லே. 
15. புதிய சவளாண்றம விறளகோருள் விறலக் ககாள்றக என்ேது என்ன? 1986 

16. ஒரு எக்சடரில் எக்சடர் விறளயும் விறளச்ேல் எவ்வாறு அறழக்கப்ேடும்?    நிைத்தின் உற் த்தித் திைன். 
17. சவளாண்றம உற்ேத்தித்திைறன எவ்வாறு அளவிடலாம்?     உலழப் ின் உற் த்தித் திைன். 
18. மூலதன ஆக்க விதம் சவளாண்றமயில் குறைவாக உள்ளதா?   ஆம். 
19. சவளாண்றம விறளச்ேறல ோதிக்கக்கூடிய இயற்றக அம்ேம் எது?    ொைநிலை 

20. " ேயிர் ோதுகாப்பு " காப்ேடீு முறை உழவர்களுக்கு அவேியமானதா?     ஆம் 

 ொைம்-7 

1. ஒரு நாட்டின் உற்ேத்தித்திைன் இதன் வளர்ச்ேியின் மூலம் கதரிய வருகின்ைது?   பதொழில் ள். 
2. ஒரு நாட்டின் வலிறம இதன்மூலம் ேிரதிேலிக்கிைது? பதொழில் வளர்ச்சி. 
3. கதாழில் மயமாக்குதல் இதற்கு மிக முக்கியமானது ஆகும்?      ப ொருளொதொே வளர்ச்சிலய அலைதல். 
4. புதிய கதாழில் ககாள்றக கவளியிடப்ேட்ட ஆண்டு?   1991. 

5. கீழ்க்காண்ேனவற்றுள் மிக முக்கியமான சவளாண்றமறய அடிப்ேறடயாகக் ககாண்டவர் கதாழில் எது?  

சர்க் லே. 
6 கலப்பு கோருளாதாரத்றத ேின்ேற்றும் நாடு எது?   இந்தியொ. 
7. சேரளவுத் கதாழிலுக்கு ஒர் எடுத்துக்காட்டுத் தருக?   இரும்பு எக்குத் பதொழில். 
8. ேர்க்கறர அறலத் கதாழில் சவளாண்றமறய அடிப்ேறடயாகக் ககாண்டத் கதாழிலா?   ஆம். 
9. LPGயின் விரிவாக்கம் தருக?    தொேொளேயேொக்குதல்,  தனியொர் ேயேொக்குதல்,   உை ேயேொக்குதல். 
10. இரண்டாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தின் முக்கியக் குைிக்சகாள் என்ன?    பதொழில் ேயேொக்குக்தல். 
11. இந்தியாவின் மிகப் ேழறமயானதும், மிகப் கேரிய அளவிலான கதாழில் எது?  பநசவுத் பதொழில். 
12.கதாழில் மயாமாக்குதலின் மூலம் நாட்டின் வளர்ச்ேிறய முடுக்கி விடுதல் என்ேது எந்த ஐந்தாண்டுத் திட்டம்?    

இேண்ைொம் ஐந்தொண்டுத் திட்ைம். 
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13. கோருள் அங்காடி அல்லது முதலாளித்துவ கோருளாதார ேருவாரியாக தனியார் துறையின் சோட்டிறய 
ோர்ந்ததாகும்?   தொேளொேயேொகுதல். 
14. கோதுத் துறைறய தனியார் வேம் ஒப்ேறடத்தல் என்ேது எந்த துறை?  தனியொர் ேயேொக்குதல். 
15. கோருளாதார வளர்ச்ேியில் கேரும் ேங்கு வகிக்கிைது? பதொழில் ேயேொக்குதல். 
16. ேங்கு விலக்கல் என்ேது என்ன மயமாக்குதல் ஆகும்? தனியொர் ேயேொக்குதல். 
17. குடிறேத் கதாழில் என்ேது என்ன கதாழில்? ேேபுத் பதொழில் ள். 
18. உரிமம் மறுத்தல் என்ேது எந்த ககாள்றக? 1991 பதொழில் ப ொள்ல . 
19. ேிறுகதாழில் அலகுகள் என்ேது எந்த கேைிவு?  பதொழிற் பசைிவு. 
20. ேிகமண்டு எந்த நிறலப் ேண்டங்கள்? இலைநிலைப்  ண்ைங் ள் 

 
 

 ொைம்-8 

1 இந்தியாவில் முதன் முதல் வங்கி கதாடங்கப்கேற்ை ஆண்டு?    1806. 

2. ஏற்றுமதி இைக்குமதி வங்கி எதற்காக கடன் வழங்குகிைது? ஏற்றுமதி/ இைக்குேதி வணி ம்.  

3. ேணம் அச்ேிடுவதில் முற்றுைிறம வழங்கும் வங்கி?  இந்திய ரிசர்வ் வங் ி. 
4. இந்தியாவில் முதன் முதலில் நாட்டுடறமயாக்கப்ேட்ட வங்கி எது?   இம் ீரியல் வங் ி. 
5. குறைந்த அளவு றவப்பு நிதி முறை (Minimum Reserve System) குைிப்ேது?  புழக் ப்  ணம் பவளியிடும் முலை. 
6. RBI கடன் அளிப்றே, வங்கி வதீத்றத மாற்றுவறத எதன் மூலம் கட்டுப்ேடுத்துகிைது?  பேொக்  இருப்பு வதீம்(CRR). 

7. கராக்க இருப்பு வதீம் (CRR) என்ேது எந்த றவப்புகதாறகயில் எவ்வளவு ேதவதீம்?     பேொத்த லவப்புத் 
பதொல யில் 3 முதல் 15 சதவதீம். 
8. நடப்பு கணக்றக வங்கியில் றவத்திருப்ேவர்கள் யார்? வணி ர் சமுதொயம். 
9. இலாே சநாக்கத்திற்காக கேயல்ேடாத வங்கியிறன குைிப்ேிடுக?   இந்திய ரிசர்வு வங் ி.  

10. நோர்டு (NABARD) வங்கி எந்த கடறன மத்தியகால மற்றும் நீண்ட காலத்திற்கு வழங்கி உதவுகிைது?  

மவளொண்லே. 
11.ேட்டப்பூர்வ குறைந்த ேட்ே வட்டி வதீம் என்ேது எது?   வங் ிவதீம். 
12. ஏற்றுமதி- இைக்குமதி (Exim-Bank) வங்கிறய கதாடங்கிய நிறுவனம் எது? இந்திய ரிசர்வு வங் ி.  

13. ேதினான்கு வணிக வங்கிகள் நாட்டுடறம ஆக்கப்ேட்ட ஆண்டு?  1969. 

14. இந்திய ரிேர்வு வங்கி (RBI)  ஏப்ரல் மாதம் எந்த ஆண்டு அறமக்கப்ேட்டது?   1935. 

15. வணிகர்களுக்கு வழங்கப்ேட்டுள்ள வேதி எது?  ேில ப்  ற்று. 
16. வங்கிகளின் கறடேி புகலிடம் எது?   இந்திய ரிசர்வு வங் ி. 
17. வணிக வங்கிகளின் மிக முக்கியமான ேணி எது?  லவப்புத் பதொல லயப் ப றுவது. 
18. அன்ைாட ேரிமாற்ைத்திற்காக வணிக வங்கிகள் தங்கள் வேம் றவத்திருக்கும் ேணம் எது?  புழக்   ணம். 
19. எந்த வங்கி நாட்டுடறமயாக்கப்ேட்ட வங்கி?     வணி  வங் ி. 
 20. வணிக வங்கிகள் புழக்கப் ேணத்றத அச்ேிட்டு கவளியிடலாமா?   இல்லை 

 ொைம்-9 

1. உலக மயமாதல் என்ேது எது?  மேற்கூைிய அலனத்தும். 
2. உலகப் கோருளாதாரத்தின் முக்கிய சநாக்கம் என்ன?  அங் ொடிலய விரிவலையச் பசய்தல். 
3. எண்கணய் உற்ேத்தி மற்றும் ஏற்றுமதி நாடுகள் எது?  ஈேொன்,ஈேொக், குலவத். 
4. இந்தியாவின் ஏற்றுமதிப் ேண்டங்களுக்கு நான்கு உதாரணம் எது?     ொ ி,மதயிலை, சணல் இரும்பு தொது,  ருத்தி 
வொசலனப் ப ொருட் ள். 
5. கதாழில்நுட்ே மாற்ைம் சேரளவில் நறடகேறுவது எது?  உரிே ஒப் ந்தத்தின் மூைமும் ேற்றும் கூட்டு முயற்சி  

6. விரிவுேடுத்தப்ேட்ட அறமப்பு ேீராக்கத் திட்டத்தின் முயற்ேிக்கு வித்திட்டது எது?  புதிய தொேொளேயேொக்குதல். 
7. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது?     வொசிங்ைன்.  

8. ஒரு நாட்டின் ேணவியல் நடவடிக்றககளின் ேதிசவடு எனேது எது?   அயல் நொட்டு வொணி  பசலுத்து 
சேநிலை. 
9. ேண்டமாற்ை முறையில் உள்ள முக்கிய இடர்ோடு எது?    இருமு த் மதலவ ப ொருத்தேின்லே.  

10.மனித கண்டுேிடிப்புகளுள் மிகவும் அடிப்ேறடயானது எது?        ணம். 
11. உருகுசவ சுற்று எந்த ஆண்டு?   1993. 

12. ேிைப்பு கேயல் திட்டம் எப்கோழுது நிறுவப்ேட்டது?  1983. 

13. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் சதாற்றுவிற்ேதற்கான தீர்மானம் நிறைசவற்ைப்ேட்டது?    ிரிட்ைன் உட்ஷ் ேொநொடு. 
14. கடந்த காலங்களில் எந்த வளர்ச்ேியின் இயந்திரமாக கருதப்ேட்டது?    அயல் நொட்டு வொணி ம். 
15. IBRDயின் 182 உறுப்ேினர்கள் சேர்ந்த ஆண்டு?     2000. 

16. ேல நாடுகளின் முதலீடுகளுக்கு கிரியா ஊக்கியாக கேயல்ேடுவது எது?  ேன்முக முதலீட்டு உறுதித்திட்ட 
முகறம(MIGA). 
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 17. உலக வங்கி சதாற்றுவிக்கப்ேட்ட ஆண்டு?  1944. 

18. ேன்னாட்டு நிதி நிறுவனத்தின் உயர்மட்ட அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது?  ஆளுநர் குழு. 
19.சுங்க வரி, வாணிேம் குைித்த கோது உடன்ோடு (GATT) எந்த ஆண்டு, எந்த இடம் ஏற்ேடுத்தப்ேட்டது?    1948- 

பசனவீொ. 
 20. SAF என்ைல் என்ன?   அடிப் லை ேொற்ைத்லத சரிபசய்யும் உதவி 

 ொைம்-10 

1. எதில் முதலீடு கேய்வதால் மனித மூலதனத்றத அதிகரிக்கலாம்?  அலனத்தும். 
2. மனித மூலதன இருப்ோனது ஒரு நாட்டின் மனிதவள சமம்ோட்டு எறத காட்டுவதாகும்?    நிலை. 
3. கல்வியில் அதிக வளர்ச்ேியறடந்த மாநிலம் எது?    ம ேளம். 
4. மனித மூலதன சகாட்ோடு எந்த ஆண்டில் அைிமுகப்ேடுத்தப்ேட்டது?    1960. 

5. கல்விப் ேற்ைிய கோருளியறல உருவாக்கியவர்?    ஸ் ல்ட்ஸ் 

6. மனிதவள மூலதனத்றத அதிகரிக்கும் அறனத்து காரணிகளுக்குள்ளும் எது மிக முக்கியமானது?   ல்வி. 
7.அருகாறமயில் அருகில் ேள்ளி இருப்ேது எந்த மாநிலம்?  தேிழ் நொடு. 
8. மனித நிறல சேர்க்றக வதீத்திற்கும் கமாத்த நிகர உற்ேத்திக்கும் இறடசய உள்ள கதாடர்பு அதிகமா? அல்லது 
குறைவான?    குலைவு. 
9. கல்வி என்ேது எது?   நு ர்வுப்  ண்ைம், மூைதனப்  ண்ைம். 
10. மனிதவள சமம்ோட்டிற்கும், எந்த வளர்ச்ேிக்கும் இறடசய கநருங்கிய கதாடர்பு உள்ளது?     ப ொருளொதொேம். 
11. மாவட்ட கதாடக்க கல்வி திட்டம் என்ேது எது?   ொைின மவறு ொட்லை குலைத்தல். 
12. மனித வள சமம்ோடுகள் கல்வித் திட்டத்திற்கு கோதுவான வழிறய குைிக்கும்?   ஆம். 
13.இந்திய மாணவர்களின் எண்ணிக்றக இந்நாட்டின் மக்கள் கதாறகறயவிட அதிகம் எது? மேற் ண்ை அலனத்து 
நொடு ளும். 
14. இந்தியக் கல்வி அறமப்ேின் மிகப்கேரிய சதால்வி, அறனவருக்கும் எந்த கல்வி சநாக்கத்சதாடு 
கதாடர்புறடயது?  பதொைக்   ல்வி.  

15. கதாழில்நுட்ே கல்வியின் ஆதிக்கம் எது?  சுயநிதி  ல்லூரி ள். 
16. கல்வியில் கவடிப்பு இந்தியாவில் ஏற்ேட்டுள்ளது என்ேறத ஏற்றுக்ககாள்கிைரீ்களா?    ஆம். 
17. உயர் கல்விறயப் கேரும் அதிக விழுக்காடு மாணவர்கள் எந்த ேிரிறவ ோர்ந்தவர்கள்? உயர் வருேொனப் 
 ிரிவினர். 
18. எந்த கதாழிலாளர்கள் இருப்ேசத அறனவருக்கும் கதாடக்கக் கல்வி இலக்றக அறடய இயலாறமக்கான 
முக்கிய காரணமாகும்?  குழந்லத. 
19. ேிைப்பு ேள்ளி சுகாதாரத் திட்டம் எது?   வொழ்பவொளி திட்ைம். 
20. சதேிய கல்விக் ககாள்றக எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்ேட்டது?    1986 

         ொைம்-11. 

1.புள்ளியியல் என்ேது எதன் உட்ேிரிவாகும்?     ணிதம் 

2. ஸ்சடடஸ் (STATUS) என்ை லத்தீன் கமாழி குைிப்ேிடுவது?   புள்ளியியல். 
3 முதன்முதலாக சேகரிக்கப்ேடும் புள்ளி விவரங்கள் எந்த விவரங்கள்?   முதல் நிலை புள்ளி. 
4. மாைிகள் திரும்ேத் திரும்ே வந்தால் அதன் கேயர் என்ன?  நி ழ் பவண். 
5. இறட நிறல என்ேது என்ன?      Size of (N+ 1) வது. உறுப்பு. 
6.முகடு என்ேது என்ன?     3 இலை நிலை - 2 சேொசரி. 
7. அட்டவறணக்கு மிக முக்கியமானது எது?   ஆதொேங் ள்.                                 

8. கூட்டு ேராேரியின் சூத்திரம் தருக?  ∑𝒇𝒙

𝑵
   அல்ைது ∑𝒙

𝑵
    

9. கவளியிடப்ேட்ட அல்லது கவளியிடப்ேடாத ஆதாரங்கள் முலம் கிறடக்கப்கேற்ை புள்ளி விவரங்கள்?    

இேண்ைொம் நிலை புள்ளி விவேம். 
10. கீழ்வரம்பு மற்றும் சமல்வரம்ேிற்கும் இறடசய உள்ள வித்தியாேம் எது?.    ிரிவு இலைபவளி. 
11. முதல் நிறல புள்ளி விவரங்கள் என்ேது என்ன?   உற்று மநொக்குதல். 

12. இறட நிறலக்கான வாய்ப்ோட்றட கூறுக.  (𝐿 +
N
2

 −𝑐𝑓

𝑓
) 

13. சேகரிக்கப்ேட்ட விவரங்கறள அவற்ைின் இயல்புகளுக்குசகற்ே ேிரிவுகளாகவும் உட்ேிரிவுகளாகவும் 
வரிறேப்ேடுத்துதல்?  வல ப் டுத்துதல். 
14. சேகரித்த புள்ளி விவரங்கறள ேக்திகளாகவும் விரிறேகளாகவும் அறமப்ேது எது?   அட்ைவலண. 
15. ேராேரி என்ேது என்ன?   லேயேதிப்பு. 
16. அட்டவறணப் ேடுத்தலின் முதல்ேடி எது?    வல ப் டுத்துதல். 
17. ஒரு மாைியின் ேல்சவறு கூறுகள் விளக்க ேயன்ேடும் ேடம் எது?    வட்ை விளக் ப் ைம். 
18. ககாடுக்கப்ேட்ட ேரவலின் கோதுவான உறுப்பு எது?  மு டு. 

19. நிறையிட்ட கூட்டு ேராேரி எது?   ∑𝒘𝒙

∑𝑵
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20. ஒசர ஒரு மாைிறய விளக்கும் வறரப்ேடம் எது?   தனிப் ட்லை விளக் ப் ைம். 
 ொைம்-12. 

1. ேராேரி நம்ேகத் தன்றமயுறடயதாய் இருப்ேதன் புள்ளி விவரங்கள் எது?  ஒத்த தன்லேயுலையதொ  இருக்  
மவண்டும்.  

2. எது ேராேரியிலிருந்து உறுப்புகளின் மதிப்பு எவ்வளவு விலகியிருக்கிைது என்ேறத குைிக்கும்?   ேவல் அளலவ. 

3. ேரவற்ேடியின் வாய்ப்ோடு?     
∑(x−x)̄2

n
 

4. மிகப்கேரிய மதிப்ேிற்கும் மிகச்ேிைிய மதிப்ேிற்கும் இறடசய சவறுோடு என்ேது எறத குைிக்கும்?    வசீ்சு. 
5. வசீ்சு என்ேது என்ன?     ேி ப்ப ரிய ேதிப் ளிக்கும் ேி ச்சிைிய ேதிப் ிற்கும் உள்ள மவறு ொடு.  

6. ேரவல் அளறவகளில் மிக எளிதானது எது?     வசீ்சு.  

7. 
∑(x−x)̄2

n
 என்ேது? திட்ை விளக் ம்  

8. ேரவற்ேடியிலிருந்து கேைப்ேடுவது எது?    திட்ை விளக் ம். 
9. மிக அதிக நிறலத்தன்றமயுறடய மாறுோட்டு அளவு எது?      ேவற் டி. 

10. ேராேரி விலக்கத்தின் வாய்ோடு என்ன? 
∑(x−x)̄

n
 

11. கால்மவிலக்கம் வாய்ோடு?  Q3−Q1

2
 

12. ேிரேலமான குைிட்கடண் எது?     வொழ்க்ல ச் பசைவு குைியீட்பைண்/ நு ர்மவொர் விலை குைியீட்பைண். 
 

13. ஒரு நிறலறய அளவிட கோதுவாக ேயன்ேடுத்தப்ேடுவது எது?    ொல்ே விைக் ம் 

14. திட்ட விலக்கம் என்ேது எ எதிலிருந்து கேைப்ேடுகிைது?      ேவற் டி. 
15. fisher's குைியடீ்கடண் வாய்ோடு?     𝑷𝒇 =  √𝑷𝒑 ∗ 𝑷𝑳 

16. ேிைப்ோன சுட்டிக்காட்டியாக இருப்ேது எது?   குைியீட்பைண். 
17. காலங்களுக்கிறடசய ஏற்ேடும் மாற்ைங்கறள அளவிடும் புள்ளியியல் கருவி எது?     குைியீட்பைண் ள். 
18. கால்ம விலக்கம் எறத அறழக்கப்ேடும்?   அலே- இலைக் ொல்ே வசீ்சு. 

19. Paasche குைியடீ்கடண் வாய்ோடு?   Pp = 
∑ 𝑷𝒕𝒒𝒕

∑𝒑𝒐𝒒𝒕
    

 20. மூன்று குைியடீ்கடண்கறளயும் கதாடர்புேடுத்தும் ேமன்ோடு எது?    விலை X அளவு = ேதிப்பு 
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