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I.சரியான விடை; 

1. மனிே விருப் மும் 

நிடைவடைேலும் 

2. இலொ  த ொக்கு 

3. ேகுவிடல – உண்டமவிடல 

4. விடல,  ண்ைங்களுக்கு 

உள்ள ேடலகீழ் உைவு 

5. தமற்கூறிய அடைத்தும் 

6. தேடவ = அளிப்பு 

7. வொைடக 

8. உள்ளொர்ந்ே பெலவு 

9. கிடைமட்ைமொக இருக்கும் 

10. ப ைப் ட்ை தேடவ 

11. தெ-யின் ெந்டே விதி 

12. J.M.கீன்ஸ் 

13.  ணவீக்கம் 

14. ெமத்துவ விதி 

II. நிரப்புக; 

15. ெமுத்திரம் [கைல்] 

16. கலப்புப் ப ொருளொேொரம் 

17. இயல்ப ண்  யன் ொட்டு 

ஆய்வு 

18. தமல் த ொக்கி ெரிந்து 

பெல்லும் 

19. குறுகிய கொலம், நீண்ைகொலம் 

20. உற் த்தி ெொர்பு 

21. ப யரளவு பெலவு 

22. சில்தலொர் முற்றுரிடம 

23. வொய்ப்புச்பெலவு 

24. ப ருக்கி 

25. மிடகதவக  ணவீக்கம் [அ] 

ஓடும்  ணவீக்கம் 

26. வரிவிதிப்புக் பகொள்டககள் 

 

 

III. ப ாருத்துக; 

27. டிம் ர்கன் மற்றும் ஃபிரிஷ் 

28. ேடலயிைொக் பகொள்டக 

29. டவர ஆ ரணங்கள் 

30.  திலீட்டுப்  ண்ைங்கள் 

31. ஆண்டு இருப்ட  

விற்றுத்தீர்க்க 

32. ஹொதல 

33. TR-TC 

34. E.H.தெம் ர்லின் 

35. புதிய பேொன்டமகொல 

தகொட் ொடு 

36. நீர்டம விருப் ம் 

37.  ணத்தின் வொங்கும் ெக்தி 

38. வருவொயும் பெலவும் 

ெமமொக இருக்கும் 

IV. ஓரிரு பசாற்களில் விடை; 

39.  குத்ேொய்வு முடை 

40. வீழ்ச்சி 

41. விடல – விகிே தகொடு 

42. மற்ைடவ மொைொமல் 

இருக்கும் த ொது 

43. ஆம் 

44. பேொழில் முடைதவொர் 

45. TC/Q 

46. வரி விதிப்பு / ெட்ை முடை 

47. புத்ேொக்க இலொ க் 

தகொட் ொடு 

48. கீன்ஸ் குறுக்கு 

49.  ணவீக்க கொலத்தில் 

50. ப ொதுமக்களிைமிருந்து 

கைன் ப றுவது 
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V.மூன்று மதிப்ப ண்; 

51.  யன் மதிப்பு,  ரிமாற்ற மதிப்பு; 
 

       கொற்று, ேண்ணீர், சூரிய ஒளி ஆகியவற்றிற்க்குப்  யன் ொட்டு மதிப்பு உண்டு. 

 ரிவர்த்ேடை மதிப்புள்ள  ண்ைங்களுக்கு மட்டுதம ப ொருளியல் முக்கியத்துவம் 

பகொடுக்கிைது. ஒரு  ண்ைம்  ரிவர்த்ேடை மதிப்ட ப்ப ை அது  யன் ொடு 

உடையேொகவும்,  ற்ைொக்குடையொைேொகவும்,  ரிமொற்ைம் பெய்யக்கூடியேொகவும் 

இருக்க தவண்டும். தவறுவடகயில் கூறிைொல் அடைத்து ப ொருளியல் 

 ண்ைங்களுக்கும்  ரிவர்த்ேடை மதிப்பு உண்டு. 

 

52. அடிப் டைப் பிரச்சடனகள்; 
 

1. எந்ே ப ொருடள உற் த்தி பெய்வது, எவ்வளவு உற் த்தி பெய்வது/ 

2.  ண்ைங்கள் எவ்வொறு ேயொரிக்கப் ை தவண்டும்? 

3.  ண்ைங்கள் யொருக்கொக ேயொரிக்கப் ை தவண்டும்? 

    

53. முதலாளித்துவம்; 
     

 
 

54. விருப் ங்கள் ததான்றக் காரணங்கள்; 

1. எளிய உளவியல் கொரணங்கள்  2. ெமூக கொரணங்கள் 3.  ழக்க வழக்கங்கள் 

4.விளம் ரங்கள் 

55. கிஃ ன் புதிர்; 

         

   எ.கொ; கம்பு, தகழ்வரகு, தெொளம். 

 

56. ததடவக்தகாடு இைம்ப யர்தலுக்கான காரணிகள்; 

                   வருமொைம், சுடவ,  திலீட்டுப்  ண்ைங்களின் விடல. 
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57. நீண்ைகாலம், குறுகிய காலம்; 

                

58.  யன் ாட்டின் வடககள்; 

    வடிவப்  யன் ொடு, இைப்  யன் ொடு, கொலப்  யன் ொடு, உடைடமப்  யன் ொடு. 

59. உடைப்பு; 

 

60. உண்டமச் பசலவு; 

 

61. MC, AC – உறவு; 

 

    இவ்வொறு ெரொெரி பெலவின் [AC] குடைந்ே புள்ளியில் MC, AC க்கு ெமமொக இருக்கும். 

62. நீர்டம விருப் க் தகாட் ாட்டின் மூன்று த ாக்கங்கள்; 

            த ர த ொக்கம், முன்பைச்ெரிக்டக த ொக்கம், ஊக த ொக்கம் 
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63. ஒட்டுபமாத்த ததடவ எந்த இரு காரணிகடைச் சார்ந்தது 

நுகர்ச்சி  ொட்ைம், முேலீட்டுத் தூண்ைல் 

64.  ணம்; 

 

                      ஏதேனும் ஒன்று இருந்ேொலும் த ொதும். 

 

65. பூஜ்ய நிதிநிடல அறிக்டக; 

                   

VI.  த்து மதிப்ப ண்; 

 

66. சமதர்ம ப ாருைாதாரத்தின்  ன்டமகை
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67. அங்காடிக் காலத்தில் சமநிடல விடல; 
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68. விகித அைவு விடைவு விதி, மாறும் விகித அைவு விடைவு விதி; 

     

 

69. AR, MR தகாடுகளின் இடைதயயான உறவுகள்; 

ெரொெரி வருவொய் நிடலயொக இருக்கும் த ொது இறுதிநிடல வருவொயும் 

நிடலயொக இருந்து இரண்டும் ஒதர வடளதகொட்டில் தெர்ந்து விடும். 
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வி.பச. அலகுகள் AR TR MR 

1 10 10 10 

2 10 20 10 

3 10 30 10 

4 10 40 10 

5 10 50 10 

6 10 60 10 

 

 

 குடைந்ே விடலயில் மட்டுதம ஒரு நிற்வைம் அதிக ட்ெம் ப ொருட்கடள 

விற்கக்கூடும். அந்நிடலயில் ெரொெரி வருவொய் [விடல] குடைந்து பகொண்தை பெல்லும். AR 

குடையும் த ொது MR-ம் குடையும். ஆைொல் இறுதிநிடல வருவொய் ெரொெரி வருவொடயவிை 

கூடுேலொகக் குடையும். இேைொல் இறுதிநிடல வருவொய் ெரொெரி வருவொய்க்கு கீழ் 

அடமந்துவிடும். 

வி.பச. அலகுகள் AR TR MR 

1 10 10 10 

2 9 18 8 

3 8 24 6 

4 7 28 4 

5 6 30 2 

6 5 30 0 
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70. நீணைகால சராசரிச் பசலவு வடைதகாடு; 

 

 

 

 

71.  ண்ைங்கடை தவறு டுத்துதல்; 

    

 எடுத்துக்கொட்ைொக  ற் டெயொை  ைொகொ, தகொல்தகட் குதளொெப் 

மற்றும் ப ப்தெொைண்ட்  ண்ை தவற் ொைொைது அ]ப ொருள் தவறு ொடு, ஆ] 

ேர தவறு ொடு, இ]கற் டை தவறு ொடு, ஈ] வொங்குதவொர்  ல தவறு ொடு 
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எைப்  லவடககளில் டகயொளப் ைலொம். தவடலத்திைன் மற்றும் நீண்ை 

 ொள்  யன் டுத்தும் திைன் இவற்றின் தவறு ொடுகள் கூை  ண்ை 

தவறு ொட்டிடை ஏற் டுத்தும். சில த ரங்களில் நுகர்தவொருக்கு பெலவற்ை 

 ண்ை ரொமரிப்பு,  ண்ைத்டே அவரவர் இைத்தில் பகொண்டு த ொய் இயக்கி 

பகொடுத்ேல் மற்றும் இலவெமொகக் பகொண்டு த ொய் தெர்த்ேல் என்று 

ெலுடககள் வழங்கிக் கூை  ண்ை தவறு ொடு தமற்பகொள்ளப் டுகிைது. 

நிறுவைங்கள் விற் டைச் பெலவுகடள தமற்பகொண்டு அேன்மூலம் ேங்கள் 

 ண்ைம் தவபைொரு நிறுவைத்தின்  ண்ைத்திடை விை உயர்ந்ேது எைக் 

கொட்டிக் பகொள்ளும், விளம் ரச் பெலவுகள் மிகவும் குறிப்பிைத்ேக்க 

அடிப் டையொை விற் டைச் பெலவொகும். 

 

72. கீன்ஸ் தகாட் ாட்டின் சாராம்சம்; 

 

73. நுகர்புச் சார்பு; 
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நுகர்புச் ெொர்பு என் து வருமொைத்திற்கும், நுகர்வுக்கும் இடைதய உள்ள 

பேொைர்பிடை விளக்குகிைது. நுகர்புச் ெொர்பு என் து இரண்டு அல்லது 

அேற்குதமல் உள்ள மொறிகளின் பேொைர்ட க் குறிக்கும். 
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a என் து ேன்னிச்டெ நுகர்வு, b என்வது இறுதிநிடல நுகர்வு  ொட்ைம் [MPC] ஆகும். 

74. மாநில அரசின் முக்கிய வரி வருவாய் மற்றும் வரியற்ற வருவாய் ஆதாரங்கள்; 

    

  

www.Padasalai.Net                                                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/12/plus-two-12th-old-public-exam-govt.html

www.Padasalai.Net



அரசு ப ொதுத்தேர்வு – மொர்ச்/ஏப்ரல் – 2018 

12-ம் வகுப்பு      ப ொருளியல்        விடைக்குறிப்புகள் 

J.Kesaven, P.G.Assistant in Economics, GHSS,Girisamudiram, Vellore Dt. 

Cell No.: 9790393960 

 

      

75. நிதிக்பகாள்டகயின் குடற ாடுகள்; 
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VII. 20 மதிப்ப ண் ; 

76. இலயனல் ராபின்ஸ் இலக்கணம்; 

குறிப்புச்சட்ைம்; 

1. இலக்கணம் 

2. எடுதகொள்கள் 

3. விளக்கம் 

4. குடை ொடுகள் 

5. மதிப்பீடு 
 

77. சமத ாக்கு வடைதகாட்டின் அணுகுமுடற; 

குறிப்புச்சட்ைம்; 

1. ெமத ொக்கு வடளதகொடுகள் 

2. இலக்கணம் 

3. எடுதகொள்கள் 

4. அட்ைவடண 

5. அட்ைவடண விளக்கம் 

6. வடர ைம் 

7. வடர ை விளக்கம் 
 

78. விடலத்ததடவ ப கிழ்ச்சிடய அைவிடும் முடறகள்; 

குறிப்புச்சட்ைம்; 

1. விடலத்தேடவ ப கிழ்ச்சி 

2. விடலத்தேடவ ப கிழ்ச்சியின் வடககள் 

a. மிடகத்தேடவ ப கிழ்ச்சி 

b. குடைவொை தேடவ ப கிழ்ச்சி 

c. அலகுத்தேடவ ப கிழ்ச்சி 

d. முழுநிடைவொை ப கிழ்ச்சியற்ை தேடவ 

e. முழுநிடைவொை ப கிழ்ச்சியுள்ள தேடவ 

3. விடலத்தேடவ ப கிழ்ச்சிடய அளவிடும் முடைகள் 

a. விழுக்கொட்டு முடை 

b. புள்ளிமுடை [அ] ெரிவு முடை 

c. பமொத்ே பெலவு முடை 

d. வில் முடை 

www.Padasalai.Net                                                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2014/12/plus-two-12th-old-public-exam-govt.html

www.Padasalai.Net



அரசு ப ொதுத்தேர்வு – மொர்ச்/ஏப்ரல் – 2018 

12-ம் வகுப்பு      ப ொருளியல்        விடைக்குறிப்புகள் 

J.Kesaven, P.G.Assistant in Economics, GHSS,Girisamudiram, Vellore Dt. 

Cell No.: 9790393960 

 

79. முற்றுரிடமயின் சாதக,  ாதகங்கள்; 
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80. கைன்நிதி வட்டிக் தகாட் ாடு; 
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81.  ணவீக்கத்தின் விடைவுகள் மற்றும் கட்டுப் டுத்தும் முடறகள்; 

 

1. உற் த்தியில் ஏற் டும் விடளவு   -  [விளக்கம்] 

2.  கிர்வில் ஏற் டும் விடளவு 

a. வணிகர்கள் 

b. நிடலயொை வருமொைம் ப றுதவொர் 

c. முேலீட்ைொளர்கள் 

d. வொைடக ப றுதவொர் 

3. கட்டுப் டுத்தும் முடைகள்   - [5 points] 

---------------------------------------  ன்றி -------------------------------------------- 
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