
Padasalai.Net’s – Quarterly Exam Model 
Question Paper 2018 - 2019 
காலாண்டுத் தேர்வு மாதிாி வினாத்தாள்  2018 

 
வகுப்பு  : 12         மேிப்பெண்கள் : 90 

ொடம்   : பொருளியல்       தேரம்         : 2.30 

ெகுேி – அ 

சாியான விடடடய தேர்வு பசய்க       20X1=20  

1. ேிகர பொருளாோரம் ெற்றிய கருத்டே எடுத்துடரத்ேவர்  

அ. ஆடம்ஸ்மித் ஆ. சாமுதவல்சன் இ. மார்சல்   ஈ ராெின்ஸ் 

2. பொருளாேரத்ேில் ோம் ெயன்ெடுத்துவது  அ. ெகுத்ோய்வு முடற                    ஆ. போகுத்ோய்வு 

முடற இ. இரண்டும் ஈ. எதுவும் இல்டல  

3. ________ ஆண்டு ஏற்ெட்ட உலகப் பொருளாோர மந்ேத்ேிற்கு அபமாிக்கா அரசு  

மீட்சி பெற தே.எம்.கின்சின் பொருளாோர பகாள்டககள் முக்கிய ெங்காற்றின  

அ. 1920  ஆ.1930  இ.1940  ஈ.1945 

4. முேலாளித்துவத்டே இயங்கும் அடிப்ெடட சக்ேியாக விளங்குவது 

அ. ேிட்டமிடல் ஆ. போழில்நுட்ெம் இ. அரசு ஈ. இலாெம்  

5. ெழடமப்பொருளாோரம் என்ெது _____   

அ. ேன்னிடறவு பொருளாோரம்  ஆ. சந்டேப் பொருளாோரம் 

இ. கட்டடளப் பொருளாோரம்  ஈ. ெணவியல் பொருளாோரம்  

6. ெயன்ொடு என்ெது _________  அ. சமூக கருத்து  ஆ. உள்ளுணர்வு / உளவியல் கருத்து இ. அரசின் 

கருத்து  ஈ. அறிவியல் கருத்து  

7. நுகர்தவார் எச்சம் என்ெது ___________   

அ. தேடவ = அளிப்பு           ஆ. ேகுவிடல – உண்டமவிடல 

இ. MVn = TVn- TVn-1        ஈ. இல்டல  

8. விடலயில் ஏற்ெடும் மாற்றத்ேிற்கு ஏற்ெ தேடவயின் மாற்றத்டே தோற்றுவிக்கும் அளவு   

அ. வருமான தேடவ பேகிழ்ச்சி  ஆ. விடலத்தேடவ பேகிழ்ச்சி 

இ. குறுக்குத்தேடவ பேகிழ்ச்சி  ஈ. அடனத்தும்  

9. அளிப்டெ ேீர்மானிக்கும் காரணிகள்   

அ. உற்ெத்ேி போழில்நுட்ெம்  ஆ. உற்ெத்ேி காரணிகளின் விடலகள்  

இ. வாிகளும் சலுடககளும்   ஈ. தமற்கூாிய அடனத்தும்  

10. அேிகமான விடலயில், அேிகமான ெண்டங்கள் விற்ெடன பசய்வது_____ என்று கூரப்ெடும்      அ. 

அளிப்ெின் பெருக்கம்  ஆ. அளிப்ெின் சுருக்கம்  

இ. இரண்டும்  ஈ. எதுவும் இல்டல  

11. சமேிடல விடலக்கு தமல் அ. S<D ஆ.  S>D இ.  S=D ஈ. எதுவும் இல்டல 

12. சமேிடல விடலயில் காலத்ேின் ெங்டக அறிமுகப்ெடுத்ேியவர்  

அ. J.R. ஹிக்ஸ்  ஆ. J.M. கின்ஸ்  இ. மார்சல்    ஈ. J.S. மில்  
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13. முேலுக்கு அளிக்கப்ெடும் ஊேியம்  

அ. வட்டி   ஆ. இலாெம்   இ. கூலி  ஈ. வாடடக  

14. உடழப்பு ______ இருந்து ெிாிக்க முடியாது  

அ. முேல்   ஆ. உடழப்ொளாிடம்  இ. இலாெம்  ஈ. உற்ெத்ேி அடமப்பு  

15. உற்ெத்ேி சார்டெ அளித்ேவர்கள் யார்? 

அ. ஹாதல  ஆ. மார்ஷல்  இ. சும்பீட்டர்   ஈ. காப் – டக்லஸ்  

16. ஓர் அங்காடியின் விாிவு ____________ முடறயின் அளடவ ேீர்மானிக்கிறது  

அ. உற்ெத்ேி சார்பு     ஆ. தவடலெகுப்ொய்வு                          இ. 

இடர்ொடுகளின் போகுப்பு        ஈ. எதுவும் இல்டல  

17. ோடுகளின் பசல்வமும் அடே உருவாக்குகின்ற காரணிகடளப் ெற்றிய ஆய்வு என்ற நூடல எழுேியவர்  

அ. ஆடம்ஸ்மித் ஆ. சாமுதவல்சன் இ. மார்சல்   ஈ ராெின்ஸ் 

18. சமூக பசலவு என்ெது ______    

அ. ேிறுவங்கள் ஏற்றுக்பகாள்வேில்டல  ஆ. சமுோயம் ஏற்கும் பசலவு  

இ. உடல்ேலத்ேிற்கு ேீங்கு விடளவிப்ெது     ஈ. அடனத்தும்  

19. சராசாி மாறாச் பசலவு இேனால் வகுக்கும் தொது கிடடக்கும்  

அ. TC/Q   ஆ. TFC/Q இ. TVC/Q ஈ. எதுவும் இல்டல 

20. இறுேிேிடல வருவாய் என்ெது இேனுடன் தசர்ந்ோல் கிடடப்ெது  

அ. சராசாி வருவாய்   ஆ. பமாத்ே உற்ெத்ேி    

இ. பமாத்ே வருவாய்       ஈ. எதுவும் இல்டல 

ெகுேி – ஆ 

ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளி.  

வினா எண் 3௦ கட்டாய வினா         7X2=14 

21. பொருளாோரத்ேின் முக்கியப் ெிாிவுகள் என்ன? 

22. இந்ேிய பொருளாோரம் கலப்புப் பொருளாோரமா? விவாி  

23. மார்ஷலின் கூற்றுப்ெடி “நுகர்தவார் உொி’டய கூறுக? 

24. சமதோக்கு வடளதகாட்டின் ெண்புகள் யாடவ? 

25. தேடவ பேகிழ்ச்சியின் வடககள் யாடவ ? 

26. கிப்ென் புேிடரப் ெற்றி சிறு குறிப்பு வடரக ? 

27. சமேிடல விடல என்றால் என்ன ? 

28. மூலேனத்ேின் வடிவங்கள் யாடவ ? 

29. இறுேிேிடலச் பசலவு என்றால் என்ன ? 

30. சராசாி பசலவு என்றால் என்ன ? 

ெகுேி – இ 

ஏதேனும் ஏழு வினாக்களுக்கு மட்டும் விடடயளி. 

வினா எண் 40 கட்டாய வினா         7X3=21 

31. நுண்ணியல் மற்றும் தொியல் பொருளாோரத்ேின் தவறுொடுகடள கூறுக  

32. ெிறவாய்ப்புச் பசலடவ உோரத்துடன்  விளக்கு ? 

33. முேலாளித்துவத்ேின் சிறப்புப் ெண்புகடள விளக்குக  

34. குடறந்து பசல் ெயன்ொட்டு விேியின் முக்கியத்துவத்டே எழுதுக ? 

35. சமதோக்கு வடரெடம் உேவியுடன் நுகர்தவார் சமேிடலடய விளக்குக  
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36. தேடவ பேகிழ்ச்சியின் முக்கியத்துவத்டே கூறுக  

37. தேடவ பேகிழ்ச்சியின் வடககடள விவாி  

38. அளிப்புதகாடு இடம் பெயர்ேடல வடரெடம் மூலம் விவாி  

39. விகிே அளவு விடளவு விேிடயயும் மாறும் விகிே விடளவு விேிடயயும் ஒற்றுடமகடளயும் 

தவற்றுடமகடளயும் விளக்குக  

40. பமாத்ே பசலவு முடற மற்றும் விடலத்தேடவ பேகிழ்ச்சியின் வடககடள விவாி  

ெகுேி – ஈ 

ெின் வரும் வினாக்களுக்கு இரண்டு ெக்க அளவில் விடடயளி    7X5=35 

41. பொருளாோரத்டேப் ெற்றி மார்ஷலின் இலக்கணத்டே ஆராய்க (அல்லது) 

பொருளாோரத்டேப் இராெின்சன் இலக்கணத்டே ஆராய்க  

42. கலப்புப் பொருளாேரத்டே விளக்கமாக எழுதுக  (அல்லது) 

உற்ெத்ேி வாய்ப்பு வடளதகாட்டட ெடத்துடன் விவாி 

43. மனிே விருப்ெங்களின் ெண்புகள் யாடவ?  (அல்லது) 

குடறந்து பசல் ெயன்ொட்டு விேியின் ெடம் வடரந்து விளக்கம் ேருக  

44. தேடவ விேியிடன விவரமாக எழுதுக   (அல்லது) 

விடலத்தேடவ பேகிழ்ச்சியிடன அளவிடும் முடறகடள விவரமாக எழுதுக  

 

45. சந்டேகால விடல , குறுகியகால விடல மற்றும் ேீண்டகால விடல தொன்றவற்டற வடரெடத்துடன் 

விளக்குக   (அல்லது) 

சமேிடல விடல எவ்வாறு ேீர்மானிக்கப்ெடுகிறது என்ெடே வடரெடத்துடன் விளக்குக  

46. உடழப்பு என்றால் என்ன? உடழப்ெின் இயல்புகள் விளக்குக (அல்லது) 

விகிே அளவு உற்ெத்ேியின் மூன்று ேிடலகடள விளக்குக  

47.  TC, AC மற்றும்  MC தகாடுகள் ெற்றி விளக்குக  (அல்லது)    

TR, AR மற்றும் MR தகாடுகள் ெற்றி விளக்குக 

 

 

 

 

  

Prepared By G.Ramkumar 
M.A(Eng),M.A(His),M.A(Eco),B.Ed.,B.Sc(Geo),PGDCA., 

Cell : 9524552555-9944477587. 

 

M A M EXEL MATRIC HR. SEC. SCHOOL, 
GURUVAREDDIYUR, ANTHIYUR, ERODE. 
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