
பாட� 1 : ெபா�ளிய� த�ைம�� எ�ைல��
Question: 21.
ெபா�ளாதார� ப�ற� ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ��இல�கண�யா�?
Answer:
ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ� 1890ஆ�ஆ�� ெபா�ளாதார ேகா�பா�க� எ�ற�ைல
ெவளிய��டா�.அத��அவ�அ�றாட வா��ைகய�� மனிதஇன�ைத� ப�ற�
ெபா�ளிய�ஆரா�க�ற� எ�� வைரய����ளா�. “சாதாரணமனித�ைடய
வா��ைகய��அ�றாட நடவ��ைககைள� ப�ற� ெபா�ளிய�ஆரா�க�ற�” எ��
��க�றா�.
Asked on:[மா�� 08, 13 & 15;ஜூ� 08, 09 & 12; ெச�. 08, 09, 10 & 11]
Question: 22.
ெபா�ளாதார�த����க�ய ப�ரி�க� எ�ன?
Answer:
1.�க��
2.உ�ப�த�
3.பரிமா�ற�
4.பக���
5.ெபா� ந�த�
Asked on:[மா�� 08 & 16;ஜூ� 08, 10, 11, 12, 14 & 17; ெச�. 13 & 17]
Question: 23.
ெபா�ளாதார�, கணித�, ��ளிய�ய�இவ�ற��� இைடேயயானெதாட�ப�ைன வ�வரி.
Answer:
ெபா�ளிய� கணிதவ�யேலா��, ��ளிய�யேலா�� ெதாட��ைடய�. ��ளிய�ய�
எ�ப� ‘சராசரி’ ப�ற�ய ‘எ�ணி�ைக ’ ப�ற�யஅற�வ�யலா��.
ெபா�ளிய�� நா� பய�ப����அ�டவைணக��வைர பட�க�� ��ளிய�யைல
அ��பைடயாக� ெகா�டைவ .
கணிதவ�ய��ைறக� ந�னெபா�ளதார�த��அத�க அளவ�� பய�ப��த�ப�வைத
நா�அளவ�ய�� ெபா�ளாதார� எ�க�ேறா�.
Asked on:[ஜூைல 16; மா�� 17]
Question: 24.
இலவச� ப�ட�க�ம���ெபா�ளாதார� ப�ட�கைள ேவ�ப���க?

Answer:
வ.எ� இலவச ப�ட�க� ெபா�ளாதார ப�ட�க�
1. இய�ைகய�� ந�ெகாைட 1.பண�ெகா��� ெப�வ�.
2. ப�றா��ைறய�றைவ 2.ப�றா��ைறயானைவ
3. ச�ைதய��வ�ைல ெப�வத��ைல 3. ச�ைதய��வ�ைல உ��
4. (எ.கா.) கா��,�ரிய ஒளி 4.எ.கா. ேமைச , நா�கா�
Asked on: [மா�� 10, 11, 12 & 14;அ�. 12 &16; ெச�. 08 &14]
Question: 25.
பயனி� மத��� ம��� பரிமா�ற�த�� மத��� இவ�ற�� ேவ�பா�கைள வ�ள��க.
Answer:
மத��� - பய�பா�மத���, பரிவ��தைன மத��� எனஇ�வைக�ப��.
பய�பா�� மத��� : கா��, த�ணீ�,�ரிய ஒளி,ஆக�யவ�ற��� பய�பா�� மத���
ம��ேமஉ��.
பரிவ��தைன மத��� :இவ�ற��� வ�ைல இ�ைல . மா�� மத��� இ�ைல
பரிவரி�தைன மத����ள ப�ட�க��� ம��ேம ெபா�ளிய���க�யவ��வ�
அளி�க�ற�.ஒ� ப�ட� பரிவ��தைன மத��ைப ெபற பய�பா�உைடயதாக��,
ப�றா��ைறயானதாக��, பரிமா�ற� ெச�ய��யதாக��இ��க ேவ���.
Asked on: [ஜூ� 13]
Question: 26.
ஆட��மி�த�� ெச�வ இல�கண�ைத� ப�ற�ய �ைற�பா�கைள ஆரா�க?
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Answer:
ஆட��மி�த�� ெச�வ இல�கண�த���ைறபா�க� : கா�ைல�, ர�க�� ேபா�ற
ச�கஅற�வ�யலாள�க�ெபா�ளியைல “மக��வ�ற அற�வ�ய�” எ��� “இ��ட
அற�வ�ய�” எ���அைழ�தன�.ஆனா�அ�ந�யாயம�ற�. ஏெனனி�
ெபா�ளிய��த�ைம��, எ�ைல�� தவறாகஉணர�ப�ட�.
ம�க� பண�த�ர��த� ம��ேம தைலயாய ேநா�கெமனெபா�ளிய�வ�ள�க�யதாக
ர�க�� ம��� கா�ைல������ வ�தன�. ெச�வ�த�களாவைதேய�ற�யாக�
ெகா����ததா� ெபா�ளியைல இவ�க�ஒ� ‘�ய நலஅற�வ�ய�’ எ��
அைழ�தன�.
ஆட��மி�இல�கண�த����க�ய �ைறபா�யாெதனி�அவ� ெச�வ�த��� அத�க
��க�ய��வ�ைத ெகா��� மனிதஇன�த�� நடவ��ைக�ப�ற� ஆராயவ��ைல .
ெபா�ளிய�ஒ� ச�கஅற�வ�ய�,ஆைகயா� ெச�வ�ைத வ�ட மனிதஇன�த��
நடவ��ைக ப�ற� ஆரா�வேத மிக ��க�ய�வா��ததாக க�த�ன�.
Question: 27.
��ணிய� ம��� ேபரிய� ெபா�ளாதார�த�� ேவ�பா�கைள���க.
Answer:
வ.எ� ��ணிய�ெபா�ளிய� ேபரிய� ெபா�ளிய�
1. ச�ற�ய அளைவ ஆரா�க�ற�.
1. ெபரிய அளைவ ஆரா�க�ற�.
2. தனி ஒ� ப�ட�த��வ�ைல , தனி�ப�ட ந��வன�க�அ�ல�ெதாழி�,
���ப�க� ப�ற� ஆரா�க�ற�.
2. நா��� ஒ�� ெமா�த ெபா�ளாதார� ெசய�பா�க� ப�ற� ��ைமயாக
ஆரா�க�ற�.
3. தனி ஒ� க��ைத ��க�ய வ�ட�த�� வ�ள��க�ற�.
3. ஒ�� ெமா�த க��ைத ெபரிய அளவ��வ�ள��க�ற�.
4. வ�ைல�ேகா�பா�
4. ெபா��ேகா�பா�
5. வ�ைல�ேகா�பா��� கீ�வ�ள�க�ப�க�ற�.
5. வ�மான� ேகா�பா��� கீ�வ�ள�க�ப�க�ற�.
Question: 28.
ெபா�ளாதார� ஓ�இய��ைர அற�வ�யலா அ�ல�ெநற��ைர அற�வ�யலா?
Answer:
ெபா�ளிய�இய��ைர அற�வ�யலா அ�ல�ெநற��ைர அற�வ�யலா எ�ற ேக�வ�ேய
எழேவ��யஅவச�யமி�ைல .அத��மாறாக,ஒ� பாட�த��இ�ப�த�களாக க�த
ேவ���.

வ.எ� இய��ைர அற�வ�ய� ெநற��ைர அற�வ�ய�
1. இய��ைர அற�வ�ய� எ�ப�உ�ளைத உ�ளவா� கா��
ஒ���ப��த�ப�ட அற��� ெதா�த�யா��.
1.  “ெநற��ைர ெபா�ளிய� எ�வாகஇ��க ேவ��� எ�ற ேகா�பா�ைட வ����
இய�” எ��ஆச�மாகா�ள���க�றா�.
2. ெபா�ளாதார ந�க��கைள வ�வரி���ஒ�இயலாக க�த�ப�க�ற�
2. ஒ��கெநற� க����கைள ப�ற� ��க�ற�.
3. ெபா�ளிய� ேகா�பா�கைள வ�ள��க�ற�.
3. நீத�ெநற� க����க��� ��க�ய��வ�அளி�க�ற�.
4. இய��ைர அற�வ�ய� எ�ப�உ�ளைத உ�ளவா� கா��இயலாக
க�த�ப�க�ற�.
4. ெநற��ைர�ெபா�ளிய� ந�க��கைள உ�ளவா�ஆராயாம�அைவ எ�வா�
இ��க ேவ��� எ�பைத ஆரா�க�ற�.
Question: 29.
ந�ைலயானம���இய��ந�ைல க����கைள ப�ற� ச���ற��� வைரக.
Answer:
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இய�கா ந�ைல :
ஒ��ற��ப��ட காலக�ட�த�� ெபா�ளிய� ப�ர�சைனகைள� ப�ற� ஆரா�க�ற�.
��க�ய கால�த�� ச�ல மா�ற�க� ஏ�ப�� எ�� இைவ அ�மானி�க�ற�.
மா�ற�க� ஏ�படாத ��க�ய கால�ைத� ப�ற� ஆரா�க�ற�.
மா�ஷ�� “ேதைவ அளி��� ேகா�பா�”இத�� ஒ� ந�ல எ����கா�டா��.
இய�� ந�ைல :
மா�ற� எ�ப�இய��ந�ைலய��ைமய� க��தா��.
இ�,ஒ� ச�தாய�ஒ� சமந�ைலய����� ம�ெறா� சமந�ைல�� மா��வழி
�ைறைய� ப�ற� ஆரா�க�ற�.
வணிக��ழ� (ெதாழி� �ழ�ச�)இத�� ஒ� ந�ல எ����கா�டா��.
Question: 30.
ெபா�ளாதாரஆ���ைறகைள� ப�ற� வ�வாத��க��.
Answer:
ெபா�ளிய��இ�வைகயானஆ���ைறக�உ�ளனஅைவ

ப��தா���ைற (ரிகா�ேடா)
ெதா��தா���ைற (ப�ரா�ச�� ேபகா�)

ப��தா���ைற :
ப��தா���ைறைய , ப��தற����ைற எ���, க��த�யலான�ைற எ���
அைழ�க�ப�க��றன.
இ���ந�ைல� சா�� �ைறைய� சா��த ச�லஅ��பைட எ�ேகா�களி����
���க�ெபற�ப�க��றன.
ப��தா���ைற எ�ப�ெபா� க��த����� தனி� க��ைத ெப�வ�ஆ��.
இ��ைற க�ேர�க�களிட� மிக�� ப�ரபலமான�ஆ��.
எ.கா.அைன�� மனித�க����இற�� உ�� சா�ர� ஒ� மனித�. சா�ர�����
இற�� உ��.
ெதா��தா���ைற :
தனி க��த����� ெபா�� க��ைத� ெப�வதா��.
அற�வ�ய� ேத�த��ெதா��தா���ைறேய ச�ற�த� எ�� “ப�ரா�ச��
ேபகா�“��க��றா�.
டா�வ�னி� ப��தா��, ெதா��தா���ைற :
ெபா�ளிய� ப�ர�சைனக��� ேம�க�ட எ�த �ைறக�� ந�ைற�அளி�க�
��யைவயாகஇ�ைல .

Question: 31.
ெபா�ளாதார�ைத� ப�ற� மா�ஷ��இல�கண�ைத ஆரா�க.
Answer:
ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ� 1890 -ஆ�ஆ�� ‘ெபா�ளாதார ேகா�பா�க�’ எ�ற�ைல
ெவளிய��டா�.அத��அவ�அ�றாட வா��ைகய�� மனிதஇன�ைத� ப�ற�
ெபா�ளிய�ஆரா�க�ற� எ�� வைரய����ளா�. “சாதாரணமனித�ைடய
வா��ைகய��அ�றாட நடவ��ைககைள� ப�ற� ெபா�ளிய�ஆரா�க�ற�” எ��
மா�ஷ�இல�கண�வ����ளா�.
மனிதனி���க�ய ப�� :
ெபா�ளிய� ெச�வ�ைத� ப�ற� ஆரா�க�ற� எ�பைத மா�ஷ� ஏ��� ெகா�க�றா�.
ஆனா�ெச�வ�ைத� ப�ற� ம��ேமஆரா�க�ற� எ�பைத ஏ��� ெகா�ளவ��ைல .
ெபா�ளிய�ஒ� ப�க� ெச�வ�ைத� ப�ற���அைதவ�ட ��க�யமான ம�ெறா�
ப�க�த�� மனிதைன� ப�ற���ஆரா�க�ற� எ����க�றா�.
மா�ஷ�� ‘ைமய�’ க��� மனிதைன� ப�ற�யேத.

ெபா��சா� நல� :
வள�கைள எ�வா�மிக� ச�ற�த �ைறய��உபேயாக�ப���க�றா�க� எ�பைத�
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ப�ற� ெபா�ளிய�ஆரா�க�ற�.
“ெபா��சா� நலைன எ�வா�உய���வ�” எ�பைத� ப�ற� ஆரா�க�ற�.
ெபா��சா� நல��� ��க�ய��வ�ெகா����ளதா�, ெபா��சா� நலஇயலாக
ெபா�ளிய�ஆய���.

த�றனா�� :
ஆட��மி�த�� ெச�வ இல�கண�ைத வ�ட மா�ஷ��நலஇல�கண� ச�ற�த�
எ�றா� மிைகயாகா�.
ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ��ைமய� க��தான ‘ெபா��சா� நலைன ’இலயன�இராப���
க�ைமயாக�ைற �ற�னா�.
�தலாவதாக ெபா��சா� நலைன உய���� நடவ��ைககைள ம��� ெபா�ளிய�
ஆரா�க�ற�.ஆனா� பல நடவ��ைகக�ெபா��சா� நலைன உய���வ�இ�ைல .
ஆனா�அைவ ெபா�ளிய� நடவ��ைககளாக க��க��றன�. (எ.கா.) ம�, ச�கெர�
உட� நல�த��� ேக�.
ச�ல ெபா�ளிய� நடவ��ைகக� நலைன உய���க��றனஆனா� ச�ல
நடவ��ைகக� நலைன உய���வத��ைல . (எ.கா) ம���வ�க�,வழ�கற�ஞ�க�
ம��� ந�க�க�ஆக�ேயாரி� பணிக�ெபா��சா� நலைன உய���வத��ைல
எ�றா��இவ���� நா�அத�க வ�ைல ெகா��� ெப�க�ேறா�.
ஆச�ரிய� அ�ல� நீத�பத�களி� பணிக� ப��ெபா��கைள உ�ப�த� ெச�யாததா�
இவ�களி� பணிக�ெபா�ளிய� நடவ��ைகயாக க�த�ப�வ�இ�ைல . எனேவ
இ�தவறான க��தா�� எ�� இலயன� ராப��ச���க��றா�.
Asked on: [மா�� 14 & 16;அ�. 12;ஜூைல 16]
Question: 32.
ெபா�ளாதார�ைத� ப�ற� இலயன� ராப��ச��இல�கண�ைத ஆரா�க.
Answer:
இல�கண� : “வ���ப�கேளா�� க�ைட�ப�ைம��ளமா�� வழிகளி�
பய�பட�த�க சாதன�கேளா�� ெதாட���ள மனித நடவ��ைககைள�ப�ற�
பய��க��ற அற�வ�யேல ெபா�ளியலா��.”
இராப��� இல�கண�த�� எ�ேகா�க� :
இல��க� பலவைக�ப��.இல��க� எ�றா� மனித வ���ப�க�அைவ
எ�ண�றைவ .
வள�க�வைரயைற���ப�டைவ கால�, பண�,வள�க�ஆக�யைவ
வைரயைற���ப�டைவ .
கால�, பண�ஆக�யவ�ைற நா� மா�� வழிகளி� பய�ப��தலா�. (உ.�) மனித�க�
பண� ஈ��வத�காகேவா அ�ல�ஓ�ெவ��கேவா ேநர�ைத பய�ப��தலா�.
�ற��ேகா�ட� ேத��ெத��த��ெதரி� ெச�த��ெபா�ளிய� நடவ��ைககளி�
சாரா�சமா��.

�ைறபா�க� :
மனித நடவ��ைககைள� ெபா�ளிய� சா��த நடவ��ைகக�, ெபா�ளிய� சாரா
நடவ��ைகக� எ�� இ�வைகயாக மா�ஷ��இல�கண�வைக�ப���க�ற�.
இராப��ச��இல�கண�த�� மனித��வ� காண�படவ��ைல எ�� �ைற
��க��றன�.
வ�ைல� தீ�மான� ப�ற�யஅற�வ�யலாகேவஇ�ெபா�ளியைல கா�க�ற�.ஆனா�
ெபா�ளியலான�மத���� ேகா�பா�அ�ல�வள�களி� ப�கீ�ைட வ�ட
��தலான�.
ெபா�ளிய� ம�த� ஏராளமானஅளி�ப�னா� ேதா�ற�யேதஅ�ற�
ப�றா�ைறய�னா�அ�ல. எனேவதா�இைத ‘ெச�ைமய��வ�ைம ’ எ��
வ�ணி�க�ப�க�ற�.
Asked on: [மா�� 10; ெச�. 13]
Question: 33.
ெபா�ளாதார�� ப�ற ச�கஇய�க�ட�உ�ளெதாட�ப�ைன வ�வாத��க��.
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Answer:
ெபா�ளாதார�� ப�ற ச�கஅற�வ�ய�க�� :
ெபா�ளிய� ம�ற ச�கஅற�வ��களான ச�கவ�ய�,அரச�ய�,வரலா�,அறெநற�
இய�, நீத�ெநற�ய�ய�,உளவ�ய�ஆக�யவ�ேறா� ெதாட��ைடய�.
ெபா�ளிய�� ச�தாயஇய�� :

அரச�ய��ெபா�ளிய�� ச�கஇய��ப�ரி�கெளனக�த�படலா�.
ச�தாய�த��அைன�� ப�த�கைள��வ�ள��க�ற�.ஆனா�ெபா�ளிய�
ச�தாய�த�� ெபா�ளிய� ப�த�கைள ம��ேமவ�ள��க�ற�. எனேவெபா�ளிய�
ச�தாயஇய��ஒ� ப�த�யா��.

ெபா�ளிய��அரச�ய�� :
ேதச�ய மயமா��த�, தனியா� மயமா��த, ம�வ�ல�� ஆக�யைவ ெபா�ளிய���
அரச�ய���மிக��க�யமான ப�த�யா��.
ெபா�ளிய����அரச�ய����அத�க ெதாட�� இ��பதா� ெதா�ைம�
ெபா�ளிய�அற�ஞ�க� கார� மா��� சமத�ம ெபா�ளாதார�த�� த�ைத எ��
அைழ�க�ப�க��றா�.

ெபா�ளிய��வரலா�� :
வரலா� கட�தகால ந�க��களி� பத�ேவடா��.
கட�தகால ம�களி� ச�க, ெபா�ளாதார அரச�ய� ந�ைல�ப�ற� ��வ�
வரலாறா��.
ெபா�ளிய� மாணவ��� கட�த கால ம�களி�வா��ைக�தர�,வரி வ�த��த�
வ�வாைய� த�ர��த� ேபா�றைவ ��க�யமாக க�த�ப�க�ற�.
வரலா�இ�லாத ெபா�ளிய� ேவர�ற மர� ேபா�ற�, ெபா�ளிய�இ�லாத
வரலா� கனிய�ற மர� ேபா�ற�.

ெபா�ளிய��அறஇய�� :
அறஇய�ஒ� ச�கஅற�வ�ய�,இ�ஒ��க ெநற�கைள� ப�ற� ��க�ற�.
ெபா�ளிய�,அறஇய��ைக�பாைவ எ�� மா�ஷ�க��க��றா�. மனித
வா��ைகைய ேம�ப���வேத ெபா�ளிய� எ�� க��க��றா�.

ெபா�ளிய�� ச�ட இய�� :
ச�ட இய� எ�ப�ஒ� ச�ட அற�வ�யலா��.
ெபா�ளாதார வள��ச� ேம�பா�அைடய எளிதானெதளிவானவரிவ�த��� �ைறக��
ெதாழிலாள� நல� ச�ட�க��� ேதைவ எ�� உணர�ப�க�ற�.
Asked on: [மா�� 13;ஜூ� 08, 09 & 17; ெச�. 10 & 17;அ�. 16]
Question: 34.
ெபா�ளாதார வ�த�களி� த�ைம ம�����க�ய��வ�ைத வ�வாத��க��.
Answer:
ெபா�ளிய�வ�த�களி�இய�� :

ம�ற ச�கஅற�வ�ய�கைள� ேபா�� ெபா�ளிய��அத��ரிய வ�த�கைள�
ெகா���ள�,
ஒ��ற��ப��ட ��ந�ைலய�� ெகா��க�ப�ட ந�ப�தைன���ப��, எ�ன நட�க
ேவ��� எ�������ேற வ�த�யா��.
இய�ப�ய�வ�த�க����ய�த�ைம வா��தைவயா��.ஆனா�ெபா�ளிய�
வ�த�க�இய�ப�ய�வ�த�கைள� ேபா�� ���ய�த�ைம வா��தைவய�ல (உ.�)
�வ����� வ�ைச .
பரிேசாதைன��ட�த����ேளா அ�ல�ெவளிய�ேலா மனிதன� நடவ��ைககைள�
பரிேசாத��� அற�ய��யா�.
ெபா�ளிய� மனிதைன� ப�ற��� மனிதஇன�த�� நடவ��ைகக� ப�ற���

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



ஆரா�வதா�, ெபா�ளிய�வ�த�க� ச��கலானைவ ,���ய�த�ைம அ�றைவ ஆ��.
ெபா�ளிய�வ�த�க�அைன��� ச�ல எ�ேகா�கைள� சா����ளன. ேதைவ
வ�த�ைய எ����ெகா�டா� “ம�றைவ மாறாத����� ெபா��”ஒ� ப�ட�த��
வ�ைல �ைற�� ேபா� ம�க�அ�ெபா�ைள அத�கஅளவ��வா��வா�க� எ��
��க�ற�.
�ைற�த ெச�வ�ைள�வ�த� அைனவரா�� ஏ���ெகா�ள�ப�ட ஒ�றா��.

ெபா�ளிய�வ�த�களி���க�ய��வ� :
ெபா�ளிய�வ�த�க� நைட�ைற வா��ைக�� மிக��க�யமா��.
பணஅள�� ேகா�பா� எ�லா ெபா�ளாதார அைம��க����ெபா��த���ய�
எ�� ச�ல ெபா�ளிய�அற�ஞ�க� க��க��றா�க�.
ேவளா�ைமய��உைழ�� ,�லதன�கைள இ�மட�� அத�கரி�பத��ல�
உ�ப�த�ைய இ�மட�� உய��த ��யா�.இ�வ�த� ெதாழி�சாைலக����
ெபா����ஒ�வ�த�யா��.
Asked on: [மா�� 09 & 11;ஜூ� 10, 11 & 12; ெச�. 14]
Question: 35.
ெபா�ளாதார�த�� த�ைம ம��� எ�ைலகைள வ�வாத��க��.
Answer:
ெபா�ளிய��த�ைம :

ெபா�ளிய� எ�ப�ஒ� ச�கஅற�வ�ய�இ�மனித வ���ப�கைள ப�ற���,அைவ
ந�ைற�ெச�ய�ப�வ� ப�ற���ஆரா�க�ற�.
ெபா�ளிய�ஒ� ‘ப�றா��ைற �ற��த அற�வ�யலா��’.
வ���ப�,�ய�ச� ம��� மனந�ைற�ஆக�யவ�ைற ைமயமாக� ெகா�ட�
ெபா�ளாதாரமா��.
ந��ைடயவ���ப�க� எ�ணிலட�காதைவ .ஆனா�அவ�ைற ந�ைற�ெச���
வள�க� ப�றா��ைறயானைவ .இ� ‘ெதரி� ெச�த��� ’வழிவ��க��றன.
ெபா�ளிய�� ப�ட�களி�வ�ைல எ�வா� தீ�மானி�க�ப�க��ற� எ�பைத�
ப�ற� பய��வதா� ெபா�ளியைல ஒ� ‘வ�ைல� தீ�மான�’ ப�ற�யஅற�வ�யலாக�
க�த�ப�க�ற�.

ெபா�ளிய��எ�ைல :
அற�வ�ய��உ�ைம� க��ைத அற��� ெகா�ளேவ�ைனக�ேறா�.ஆனா�
ெபா�ளிய�,உ�ைம ந�ைல அற��� ெகா�ள ம��மி�லாம�, ச�க ெபா�ளாதார�
ப�ர�சைனக��� தீ�� காண���ய�க�ற�.
அற�ைவ அற�வத�காக ம��ேம பய��வ�ெபா�ளிய�அற�ஞ�களி� ேநா�கம�ல
மாறாக ப�ர�சைனக��� தீ�� கா�பேத ெபா�ளிய����க�ய��ற��ேகாளா��.
“ெபா�ளாதார� ேகா�பா�க�” ெகா�ைக ��வ��� உடன�யாக ஏ�க���ய,
தீ�மானி�க�ப�ட ���கைள ��வ�இ�ைல .இ�ஒ�வழி�ைறேய,இ�மனத���
ஒ� சாதன�. ச��தைன�� ஒ���ப�.இதைன�ெப�ற���பவ�க�இத��ல�ஒ�
ச�ல சரியான���கைள� ெபறஉத�க�ற� எ�� கீ�� ��க��றா�.
ெஜ�மனிய�� ெபா�ளாதார மீ�ச� ஒ� ெபா�ளிய�அத�சயமா��.
Asked on: [மா�� 08, 15 & 17;ஜூ� 14; ெச�. 08 & 11]

பாட� 2: அ��பைட� ெபா�ளிய� ப�ர�ச�ைனக�
Question: 21.
எ�த ஒ� ச�தாய�த��� காண�ப��அ��பைட� ப�ர�சைனக�யாைவ?
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Answer:
எ�த ெபா�ைள உ�ப�த� ெச�வ�, எ�வள�உ�ப�த� ெச�வ�?
ப�ட�க� எ�வா� தயாரி�க�பட ேவ���.
ப�ட�க�யா��காக தயாரி�க�பட ேவ���.
Asked on: [ஜூ� 14 & 17; மா�� &ஜூைல 16; ெச�. 17]
Question: 22.
ெபா�வானெபா�ளாதார �ைறகளி� ெபய�கைள���க.
Answer:
ெபா�வானெபா�ளாதார �ைறகளாவன :

பழைம� ெபா�ளாதார�.
�தலாளி��வ /அ�கா�� ெபா�ளாதார�.
ெபா��ைடைம / க�டைள� ெபா�ளாதார�.
கல��� ெபா�ளாதார�.
Asked on:[மா�� 08, 14 & 17;ஜூ� 09, 11, 13 & 17; ெச�. 14;அ�. 12]
Question: 23.
ெபா��ைடைமய��அ��பைட� ச�ற�ப�ச�கைள ��க.
Answer:
ெபா��ைடைமய��அ��பைட ச�ற�ப�ச�க� :

ச�க நல�.
தனியா� ெசா��ரிைமய��ைம .
ைமய�த��ட�.
அ�கா�� ச�த�க�இ�ைல .
Asked on:[மா�� 08, 09, 11 & 14;ஜூ� 13; ெச�. 10, 11, 14 & 17;அ�. 16]
Question: 24.
இ�த�ய� ெபா�ளாதார� கல�� ெபா�ளாதாரமா?வ�வரி.
Answer:
ஆ�,இ�த�யா ஒ� கல��� ெபா�ளாதார�ஆ��.
அர� (ெபா�)�ைற��, தனியா� �ைற�� ேச��� ெசய�ப�க��றன.
அர� (ெபா�) ம��� தனியா� ந��வன�க�ெபா�ளாதார க���பா���காக
ைவ�க�ப���ளன.
எ�ன உ�ப�த� ெச�வ�? எ�ப�?யா��காக? எ�ற அைன�� ���க��அரேச
ேம�ெகா�க�ற�.
Asked on: [மா�� 15 & 09; ெச�. 11;அ�. 16]
Question: 25.வா���� ெசல� எ�றா� எ�ன?
Answer:
“வா���� ெசல�” எ�ப� ச�ல வா���கைள இழ�பதா� ஏ�ப�� ெசலவா��.
வா���� ெசல� எ�ப�அ��த , த��த மத���ைடய மா��� ப�ட�களி�
மத��ைபேய�ற��ப��வதா��.
கண��� ெசலவ���� ெபா�ளாதார� ெசலவ����உ�ள��க�யமான ேவ�பாேட
வா���� ெசலவா��.
Asked on:[மா�� 08, 10, 13 & 17;ஜூ� 09, 10, 12 & 14; ெச�. 08, 10, 13 & 17;அ�. 08 & 09;
ஜூைல 16]
Question: 26.
பழைம� ெபா�ளாதார� ப�ற� ச���ற��� வைரக.
Answer:
பழைம� ெபா�ளாதார� :
பைழைம� ெபா�ளாதார� ப�ைழ�பாதார� ெபா�ளாதார�ஆ��.
இ�� பைழைமக�, பழ�கவழ�க�களி�வ�த�க� ம��� நட�ைத���க�ஆக�யன
அ��பைட� ப�ர�சைனகைள� தீ��� ைவ�க�ப�க��றன.
சரியான�க��� ேதைவைய அ�உ�ப�த� ெச�� ெகா�க�ற�.
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இத�� ச��றள�உ�ப�த�ேயஇ���மாதலா� ேபரள�வ��பைன�� வா��ப��ைல .
தைல�ைற� தைல�ைறயாக ஒேர ெபா�ேளஉ�ப�த� ெச�ய�ப�க�ற�.
உ�ப�த� �ைறக�மிக�� பழைமயானைவ .
Asked on: [ெச�. 09 & 11]
Question: 27.
�தலாளி��வ�த�� ச�ற�� ப��கைள வ�ள��க. (ஏேத�����)
Answer:
அ�கா�� ெபா�ளாதார�த�� ச�ற�ப�ச�க� :
(அ) தனியா� ெசா��ரிைம :

தனி நப�க� ெசா�� வா�க��, ெசா�தமா�க�� ெகா�ள��உரிைம உ��.
அ�கா� ெபா�ளாதார�த�� வைரயைறய��ற� எ�வள�ெசா���கைள
ேவ��மானா��ைவ���ெகா�ளலா�.
ெசா�ைத ச�ட���வமாகஅவ�க�வ����க��ற வழிகளி� பய�ப��த��
ெகா�ளலா�.

(ஆ)இலாப ேநா�க� :
இலாபேநா�� ம��ேமஅ�கா�� ெபா�ளாதார�த����க�ய� ெசய�பாடா��.
‘இலாபேநா�கேம’அ�கா�� ெபா�ளாதார�த����க�ய� ச�த�யாக ெசய�ப�க�ற�.

(இ) ெதரி� ேம�ெகா����த�த�ர� :
 எ�ன ெபா�ைள உ�ப�த� ெச�வ� எ�பைத உ�ப�த�யாளேர ேம�ெகா�க�றா�.
ேம�� தீ�மானி�பத�� �த�த�ர� ெப���ளா�.
(ஈ)அ�கா�� ச�த�க� :
 அ�கா�� ச�த�களான ேதைவ ,அளி�� ம���வ�ைல ஆக�யைவ ,இ��ைறைய
ெநற��ப�����ற���க�ஆ��.
(உ)அரச���ைற�தப�ச ெசய�பா� :
 �ைற�தப�ச அளவாகஅரச�� ப�கான� ச�ல��க�யமான பணிகைள� ெச�யேவ
வைரய��க�ப���ள�. (எ.கா.)அ�கா�ைய ஒ���ப���த�, பா�கா��,அய�
நா��� ெகா�ைக , பண� ேபா�றைவக�ஆ��.
Asked on: [மா�� 08, 11 & 16;ஜூ� 12; ெச�. 13 & 14;அ�. 16]
Question: 28.
சமத�ம ெபா�ளாதார�த�� ந�ைமகைள வ�ள��க. (ஏேத�����)
Answer:
ெபா��ைடைம� ெபா�ளாதார�த�� ந�ைமக� :
(அ)வள�கைள� த�ற�பட பய�ப���த� :
 இலாபஅளைவ� கண�க�� ெகா�ளாம�வள�கைள� த�ற�பட பய�ப��த��
ச�தாய�த���� பய��ள ப�ட�கைள தயாரி�த�.
(ஆ) ெபா�ளாதார ந�ைல�த�ைம :

வணிக�த�� ஏ�ப�� ஏ�ற�தா�வ����� ெபா�ளாதார� வ��ப�க��ற�.
அர� ந�� த��டமி�வதா��,அைன��� ந�றாக ஒ��க�ைண�க�ப�டதா��,
அள��கத�கமானஉ�ப�த���, ேவைலய��ைம�� தவ���க�ப�க�ற�.

(இ) ச�தாய நல� :
அைன�� ��ம�க�� நா��� நல��காகஉைழ�க�றா�க�.ஒ�ெவா�வ��
அவரவ�ஊத�ய�ைத� ெப�க�றா�க�.
அர�ஆட�பர� ப�ட�க���� பத�லாகஅ��பைட ஆதார� ப�ட�கைளேய
உ�ப�த� ெச�வத�� க��தாகஉ�ள�.

(ஈ)���ரிைமய��ைம :
 தனியா� ெசா��ரிைம ம��க�ப�வதா���டா�ைம ம������ரிைமய��
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��க�அக�ற�ப�க��றன.
(உ)அ��பைட� ேதைவக� ந�ைறேவ�ற�ப�க��றன :
ெபா��ைடைம� ெபா�ளாதார�த��அ��பைட மனித� ேதைவகளானத�ணீ�,
க�வ� ,உட�நல�, ச�தாய� பா�கா�� ஆக�யைவ அளி�க�ப�க��றன.
மனிதவள ேம�பா�அத�கமாக� காண�ப�க�ற�.
Asked on:[ஜூ� 08; ெச�. 08 & 10;அ�. 12;ஜூைல 16]
Question: 29.கல��� ெபா�ளாதார�த�� ந�ைமக�யாைவ?

Answer:
(அ) த�றைமயானவள� பய�பா� :
 ெபா��ைடைம ம����தலாளி��வ�ைறகளி� ச�ற�ப�ய��க�இைண��
ெசய�ப�வதா�வள�க���வ�� த�றைமயானவைகய��
பய�ப��த�ப�க��றன.
(ஆ) ந��வக��க�ப�ட வ�ைல :

ேதைவ ம���அளி�� ச�த�க� ம��ேம எ�ேபா��வ�ைலைய ந��ணய��ப�இ�ைல .
க�ைட�ப�ைம ப�ட�க��� அரேசவ�ைலைய ந��ணய�ெச�வேதா�அ�லாம�
ந�யாய வ�ைல கைடக��ல�அவ�ைற வழ��க�ற�.

(இ) ச�க நல� :
கல��� ெபா�ளாதார�த�� த��டமிட�ைமய�ப��த�ப�வதா�ஒ�� ெமா�த ச�க
நல�ந�ல�க�ற�.
��தா�க�த��காக� பணியாள�க��� ெவ�மத���,ஊ�கஊத�ய��
வழ�க�ப�க�ற�.
Asked on:[மா�� 09, 10, 14, 16 & 17;ஜூ� 09, 10, 11,14 & 17; ெச�. 17]
Question: *29.
அ) கல��� ெபா�ளாதார�த�� தீைமக�யாைவ?
Answer:
(அ)ஒ��க�ைண�ப��ைம :

கல��� ெபா�ளாதார�த�� தனியா� �ைற��அர���ைற��ஒ��க�ைண��
ெசய�ப�த�அரி�.
தனியா� �ைறேயா அர���ைறயா� ஏ�ப��த�ப�ட உ�க�டைம�ைப� பய�ப��த�
அத�க லாப� ெபற�ய�ச��க��ற�.

(ஆ) ெம�வான ேவைலய�� ம�த�த�ைம�� கால�தாமத�� :
அர���ைற , த�றைமய�ற �ைறய�� ெசய�பட வா����ள�.
ேவைலய��ஊ�கமி�ைம��,ைக���� ந�க�வேதா�,உ�ப�த�ைய�ப�ற�
��ெவ��பத���, நைட�ைற�ப���வத��� கால தாமத�த��� வழிவ��க�ற�.

(இ) ெபா�ளாதார ஏ�ற�தா��க� :
கல��� ெபா�ளாதார� ெபா�ளாதார ஏ�ற�தா��கைள� ச�த��க�ற�.
தனியா�� �ைற அர�வ�த���� எ�வ�த க���பா�கைள�� ஏ��
ெசய�ப���வத��ைல .
Question: 30.
ப�றவா���� ெசலைவ உதாரண��ட�வ�ள��.
Answer:
வா���� ெசல� :

நா� ஒ��ற��ப��ட மா�ப�ட ப�ட�ைத வ����� ேபா�அ��த ச�ற�த மா�ப�ட
ப�ட�வ��ப�த� ேவ���.
“வா���� ெசல�” எ�ப� ச�ல வா���கைள இழ�பதா� ஏ�ப�� ெசலவா��.
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ேவ�வ�தமாக� ெசா�வதானா� “வா���� ெசல�” எ�ப�அ��த , த��த
மத���ைடய மா��� ப�ட�களி� மத��ைபேய�ற��ப��வதா��.
கண��� ெசலவ���� ெபா�ளாதார� ெசலவ����உ�ள��க�யமான ேவ�பாேட
வா���� ெசலவா��.

எ����கா�� :
ெதாைல�கா�ச�ய�� க�ரி�ெக�ஆ�ட�த����க�ய ந�க��கைள� பா��க
ேவ��ெமனி���தலாக ப���� ேநர�ைத இழ�க ேநரி��.
Asked on: [மா�� 13 & 15]

Question: *31.
�தலாளி��வ� எ�றா� எ�ன?அத�ந�ைமக�யாைவ?
Answer:
�தலாளி��வெபா�ளாதார�த�� “தைடய��லா ச�ைதகளி�”,�லேம ப�ட�களி�
உ�ப�த� ம��� பக��� தீ�மானி�க�ப�க�ற�.இ�அ�கா�� ெபா�ளாதார�
(அ�ல�) தைடய��லா வாணிப ெபா�ளாதார� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
அ�கா�� ெபா�ளாதார�த�� ந�ைமக� :
(அ)உ�ப�த� ெப��க�ற� :
 அ�கா�� ெபா�ளாதார�த�� ஒ�வ�வசாய�ேயா,வணிகேரா, ெதாழிலத�பேரா
தன�ெகனெசா�த�ைன� ெப��, தா�வ�����வழிய�� பய�ப��த�� ெகா�ளலா�.
(ஆ) நல�ைத� ெப���த� :
 த��டமி�த��ற� ,உ�ப�த� ம���வள�ைத� பய�ப���த��த�ற�
ேம�ப�க�ற�.ஒ�வன�த�னல� ச�தாய�த�� நல�ைத��உய���க�ற�.
(இ) ெநக���ச��ைடயஅைம�� �ைற :
 ெபா�வாக ெபா�ளாதார�த�� ‘ப�றா��ைற��’, ‘உபரி��’ ‘ேதைவ ’ ம���
‘அளி�ப��’�ல� சரி ெச�ய�ப�க�ற�.இ�வா� “வ�ைலய��இய�க�தா�”
தானாகேவஅ�ெசய�ப�க�ற�.
(ஈ)அரச�� தைல���ைம :

அர� ெபா�ளாதார� ெசய�பா�களி��ைறவான ப�க�ைனேய ெப���ள�.
ெபா�ளாதார ந��வன�க�, தானாகேவஅரச�� தைல���ற� த�னி�ைசயாக�
ெசய�ப�க��றன.

(உ)�ைற�த வ�ைல ம��� தரமானெபா��க� :
 �க�ேவா� ம���உ�ப�த�யாள�க��� ���த�த�ர�இ��பதா� தரமான
ெபா��கைள��ைறவானெசலவ�� ம���வ�ைலய��உ�ப�த� ெச�ய��க�ற�.
Question: *31.
(அ)�தலாளி��வ� எ�றா� எ�ன?அத� தீைமக�யாைவ?
Answer:
�தலாளி��வெபா�ளாதார�த�� “தைடய��லா ச�ைதகளி�”,�லேம ப�ட�களி�
உ�ப�த� ம��� பக��� தீ�மானி�க�ப�க�ற�.இ�அ�கா�� ெபா�ளாதார�
(அ�ல�) தைடய��லா வாணிப ெபா�ளாதார� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
அ�கா�� ெபா�ளாதார�த�� தீைமக� :
(அ) ஏ�ற�தா��க� :

வ�வாய�� ஏ�ற�தா��க��ெசா���க�ஒ� ச�லரிட� �வ�தைல��
�தலாளி��வ�த�� ெபரிய �ைறபாடா��.
�தலாளி��வ� ெச�வ�த�க���� ஏைழக����இைடேயஉ�ள
ஏ�ற�தா��கைள ேம��அத�கரி�க� ெச�க�ற�.

(ஆ)���ரிைம வள��ச� :
ஏ�ற�தா��க����ரிைமைய வள��ச��ற�ெச�க��றன.
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ந��வன�க�ஒ�� ேச�����டணி அைம�த� ம������ரிைம ��� ந��வன�
அைம�பத��ல�,உ�ப�த�ய�� ஈ�ப���ள ந��வன�களி� எ�ணி�ைக
�ைற�� வ��க�ற�.

(இ)���ச� / ம�த� :
அத�க� ேபா��ய�� காரணமாக� ெபா��க�அள��கத�கமாக உ�ப�த�
ெச�ய�ப�க��றன.
ெச�வ�த�க� ஏைழகைள� �ர��க�றா�க�.

(ஈ)இய�த�ரமயமாத� :
அ�கா�� ெபா�ளாதார�இய�த�ரமயமாதைல�� தானிய�க� த�ைம��
ஊ��வ��க�ற�.
ஆைகயா�உைழ�ைப அத�கமாக� ெப���ளெபா�ளாதார நா�களி�
‘ேவைலய��ைம ’ ஏ�ப�க�ற�.

(உ) நல� �ற�கணி�க�ப�த� :
 அ�கா�� ெபா�ளாதார�த�� தனியா� ந��வன�க�ெசா�� /ஆட�பர�
ெபா��கைள உ�ப�த� ெச��அத�கஇலாப� ஈ��வ�ட��ைறவாகஇலாப� த��
அ��பைட� ப�ட�க�உ�ப�த� ெச�வைத� �ற�கணி�க�ற�.
(ஊ)உைழ�� �ர�ட�ப�த� :
 ெதாழிலாள�கைள� ேதைவெய�றா�ைவ��� ெகா�வ��இ�ைலெயனி�
நீ�க�வ��த�� சாதாரணமானெசய�பாடா��.இ�� ெதாழிலாள�களி�ஊத�ய�ைத
�ைற�� உைழ�� �ர�ட�ப�க�ற�.
Question: *32.
ெபா��ைடைமய�� ச�ற�ப�ச�கைள வ�ள��க.
Answer:
ெபா��ைடைமய�� ச�ற�ப�ச�க� :
அ) ச�க நல� :
ெபா��ைடைமய��அ��பைட��ற��ேகா� ச�தாய நல�ஆ��.
ெபா��ைடைமய�� ெகா�ைக ���க� “இலாப ேநா�க�ைத ” ெகா��ரா�.
ம�களி�அத�கப�ச நல�கைள மனத�� ெகா�ேட ெகா�ைக ���க�
ேம�ெகா�ள�ப��இ�அ�கா�� ெபா�ளாதார அைம���� ேந� எத�ரானதா��.

ஆ) தனியா� ெசா��ரிைமய��ைம :
தனியா� ெசா��ரிைம வைரய��க�ப�ட�. நா���அைன�� ெசா���க��
அர��ேக ெசா�தமான�.அதாவ�ெசா�த� எ�ப�ஒ���டான�.
எனேவ�தலாளி��வெபா�ளாதார�த�� உ�ள� ேபா� எ�த ஒ� தனிநப��அத�க
அள�ெசா�� ேச��க இயலா�.

இ)ைமய�த��ட� :
ெபா�ளிய� ெகா�ைக���க� நா���ம�த�ய (ைமய) த��ட���வா�
ேம�ெகா�ள�ப�க�ற�.
ஒ�ெவா� ெபா�ளாதார� ப�ரி�� த��டமிட�ப�ட அைம�� �ைறயா�
ெநற��ப��த�ப�க�ற�.
Question: *32.
அ) ெபா��ைடைமய�� ந�ைமக�ம��� தீைமகைள வ�ள��க.
Answer:
ெபா��ைடைமய�� ந�ைமக� :
(அ)வள�கைள� த�ற�பட பய�ப���த� :

இலாபஅளைவ கண�க�� ெகா�ளாம�வள�கைள� த�ற�பட� பய�ப��த��
ச�தாய�த��� பய��ள ப�ட�கைள தயாரி�க�ற�.
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ேபா��ய�னா� எைத���ணா�காம�உ�ப�த� ��ட�ப�க�ற�.

(ஆ) ச�தாய நல� :
அைன�� ��ம�க�� நா��� நல��காகஉைழ�� அவரவ�ஊத�ய�ைத
ெப�க��றன�.
அர�ஆட�பர� ப�ட�க���� பத�லாகஅ��பைட� ப�ட�கைள உ�ப�த�
ெச�வத��அத�க கவன�ெச���க�ற�.

(இ)���ரிைமய��ைம :
தனியா� ெசா��ரிைம ம��க�ப�வதா���டா�ைம ம������ரிைமய��
��க�அக�ற�ப�க��றன.
அர�ஒ����ரிைமயாகஇ�� ெசய�ப�ட ேபாத��� தரமானெபா��கைள ேநரிய
வ�ைலய��உ�ப�த� ெச�க�ற�.

(ஈ)அ��பைட� ேதைவக� ந�ைறேவ�ற�ப�க��றன :
ெபா��ைடைம� ெபா�ளாதார�த��அ��பைட மனித� ேதைவகளானத�ணீ�,
க�வ� ,உட� நல�, ச�தாய� பா�கா�� ஆக�யைவ அளி�க�ப�க��றன.
மனிதவள ேம�பா�அத�கமாக� காண�ப�க�ற�.

(உ) ஏ�ற�தா�வ��ைம : (No Extreme Inequality)
ச�தாய நலேனஇ�த� ேநா�கெம�பதா� ெச�வ� ேச����வா��ப��ைல .
ஏ�ற�தா�� த��க�ப�க�ற�.

ெபா��ைடைமய�� தீைமக� :
(அ)ஆ�ச�யாள�களி�ஆத��க� :
ெபா��ைடைம ெபா�ளாதார� ஒ�ைமயஆத��க� ம��� க���பா�� �ைறய�னா�
இய�க�ப�க�ற�.
உய�அத�காரவ��க� பயமி�ற� உைழ�க�றா�க�.

(ஆ) �த�த�ரமி�ைம :
ெதாழி�� �த�த�ர� க�ைடயா�.
உ�ப�த� காரணிகளி�ஒ��கீ�வ�ேவகமான�ைறய�� நைடெப�வத��ைல .

(இ) ேபா��ய��ைம இ��ைறைய ெசய�த�றன�றதா��க�ற� :
இலாப ேநா�கமி�ைம .
பணி ஒேர மாத�ரியான� எனேவ�த�த�ர�இ�ைல .
Question: 33.
கல��� ெபா�ளாதார�ைத வ�ள�கமாக�ற��.
Answer:

கல��� ெபா�ளாதார� :
இ�த�யா ஒ� கல��� ெபா�ளாதார நாடா��. கல��� ெபா�ளாதார�த��
ெபா���ைற��,அர���ைற�� ேச��� ெசய�ப�க��றன.
எ�ன உ�ப�த� ெச�வ�? எ�ப�?யா��காக? எ�ற அைன�� ���க��அரேச
ேம�ெகா�க�ற�.
கல��� ெபா�ளாதார�த�� ச�ற�ப�ச�க� :
(அ) தனியா� �ைற�� ெபா���ைற��உட�ைறத� :
கல��� ெபா�ளாதார�த��அர��ைற�� தனியா� �ைற���ய��
ெசய�ப�க��றன.
அத�க ��த� ந�ைற�த ம��� ேதச�ய ��க�ய�வ�ெப���ைறக�அர��ைற��
ஒ��க�ப�க��றன.
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(ஆ)�தலாளி��வ� ம���ெபா��ைடைமய�� ந�ைமக�ஒ��க�ைண�� :
 கல��� ெபா�ளாதார��தலாளி��வ� ம���ெபா��ைடைம அைம��களி�
ந�ைமகைள ம��ேம ஏ��� ெசய�ப�க��றன.
(இ) த��டமி�த� :
ெபா�ளாதார த��டமிட� கல��� ெபா�ளாதார�த�� ம�ெறா� ச�ற�ப�ய�பா��.
த��டமிட�அர� ம��� தனியா���ைறய�� ச�ட��வஅத�கார வர��கைள அத�
ெதாட��ைடயவைகய�� ெநற��ப���க�ற�.

3. கல��� ெபா�ளாதார�த�� ந�ைமக� :
த�றைமயானவள� பய�பா�
ந��வக��க�ப�ட வ�ைல
ச�க நல�
4. கல��� ெபா�ளாதார�த�� தீைமக� :
ஒ��க�ைண�ப��ைம
ெம�வான ேவைலய�� ம�த�த�ைம�� காலதாமத��
ெபா�ளாதார ஏ�ற�தா��க�
Question: 34.
உ�ப�த� வா��� வைளேகா�ைட பட��ட�வ�ள�க��.
Answer:
���ைர :உ�ப�த� வா��� வைளேகா�,உ�ப�த� வா��� எ�ைலேகா� (அ)
ப�டமா�� வைளேகா� என��அைழ�க�ப�க�ற�
உ�ப�த� வா��� வைளேகா� :
தனிநப�கைள� ேபாலேவஒ� ச�தாய��வைரய��க�ப�ட வள�கைள�
ெப���ள�.
ப�றா��ைறய�னா� / க�ைட�ப�ைமய�னா� (scarcity) ெதரி� ெச�த� எ�க�ற�.
எனேவ எளிைமயான எ����கா����ல�இைத��ரி�� ெகா�ேவா�.இர��
ப�ட�க�ம��ேமஉ�ப�த� ெச�ய�பட� ேவ���.அைவ ஆ�ப�� ம���
ஆர��க�.
உ�ப�த� வா��� அ�டவைண
உ�ப�த� வா��� ஆ�ப��அள� (எ�ணி�ைக ) ஆர�� அள� எ�ணி�ைக
A 4 0
B 3 2
C 2 4
D 1 6
E 0 8
ேம�கா��அ�டவைணய�� ‘A’�த� ‘E’வைர எ�லா�வா���க�ஆ��.
இ�த ெபா�ளாதார�த�� 100�ஆ�ப�� ம��ேமா (அ) 100�ஆர�� ம��ேமா
உ�ப�த� ெச�யலா�.
A, B, C, D, Eஆக�யஉ�ப�த� வா���களி� ெபா�ளாதார உ�ப�த�
 ‘4’அல�ஆ�ப�ைள�� ‘0’அல�ஆர�� ‘A’வா��ப���,
 ‘0’அல�ஆ�ப���, ‘8’அல�ஆர�� ‘E’வா��ப���
 ‘2’அல�ஆ�ப���, 4அல�ஆர�� ‘C’வா��ப���
 ச�தாய� ‘L’உ�ப�த� ெச�க�ற�.
உ�ப�த� வா��� வைளேகா� :
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வ�ள�க� :
ஆர�ச��அல�க� Xஅ�ச���,ஆ�ப�ளி�அல�க� Yஅ�ச����ற��க��.
‘A’�த� ‘E’வைர பலஇைணகளி�இ� ப�ட�களி�உ�ப�த�ைய வைளேகா�
�ற��க�ற�.
உ�ப�த� வா��� வைளேகா���உ�ேள எ�த இைண���ளி�� (அதாவ� ‘U’ைவ
ேபா�) நா���வள�கைள ��ைமயாக� பய�ப���வத��ைல .
உ�ப�த� வா��� வைளேகா���ெவளிேய எ�த இைண���ளி�� (அதாவ� ‘L’)
அ�வள�உ�ப�த� ெச�வத��� ேபாத�ய வள�கைள� ெப�ற���கவ��ைல
எ�பைத��ற��க�ற�.
உ�ப�த� வா��� எ�ைல�� ெவளிேய மா�ற� ஏ�ப��அ�ெபா�ளாதார
வள��ச�ைய��ற����.

பாட� 3: �க�ேவா� ெசய�பா��� ேகா�பா�
Question: 21.
வ���ப�க��கான காரண�க�யாைவ?
Answer:
வ���ப�க� எளிய உளவ�ய� காரண�களா� ேதா��க��றன.
வ���ப�க� ச�க� காரண�களா� ேதா��க��றன.
பழ�கவழ�க�களா�வ���ப�க� ேதா��க��றன.
வ�ள�பர�களா�வ���ப�க� ேதா��க��றன.
Asked on: [மா�� 13 & 16;ஜூ� &அ�. 12]
Question: 22.
ப�ட�களி�வைகக�யாைவ?
Answer:
இ�ற�யைமயாத ப�ட�க�
வசத�� ப�ட�க�
ஆட�பர� ப�ட�க�
Asked on: [மா�� 15 & 17;ஜூ� 08, 10 & 13]
Question: 23.
இ�த�ந�ைல பய�பா�� வ�த�ய��இல�கண�ைத வைரய��க��.
Answer:
“ஒ�வரிட� உ�ளஒ� ப�ட�த��இ�����க��ற ெபா��ஒ�ெவா���த�
அலக������ க�ைட��� பய�பா��ைறக�ற�” எ�� மா�ஷ�இ�வ�த�ைய
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வ�ள��க�றா�.

Asked on: [ஜூைல 16]
Question: 24.
சமேநா�� வைள�ேகா��� ப��க�யாைவ?

Answer:
எ�லா சமேநா�� வைள�ேகா�க��வல��றமாக, கீ�ேநா�க�� ெச���.
சமேநா�� வைளேகா�க��வ��த ந�ைலய��அைம��.
இர�� சமேநா�� வைள�ேகா�க�ஒ�ைற ஒ�� ெவ��� ெகா�ளா�.
Asked on:[மா�� 08, 09, 10, 11 & 14;ஜூ� 17; ெச�. 08, 11, 14 & 17;அ�. 16]
Question: 25.
மா�ஷ������ப� ‘�க�ேவா� உபரி’-ைய���க.
Answer:
மா�ஷ��இல�கண�ப��வ�மா� “ஒ�ெபா�ைள வா�காம�இ��பைதவ�ட,
வா��வேத ந�ல� எ�� ���ெச��, ெகா��க ந�ைன���வ�ைல���,�க�பவ�
உ�ைமய�� ெகா��த வ�ைல���உ�ள ேவ�பா��க�ேவா� எ�ச� என�ப��” என
இல�கண�த���ளா�.
Asked on: [ஜூ� 09 & 14; ெச�. 08, 09, 10 & 13]

Question: 26.
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Question: 27.
�ைற�� ெச� பய�பா�� வ�த�ய�� எ�ேகா�க�யாைவ?
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Answer:
எ�ேகா�க� :
�கர�ப�� ப�ட�த��அள� ஏ���ெகா�ள�த�க தரமானஅல�களா�
அளவ�ட�ப����கேவ���.ஒ��வைள ேதனீ�,ஒ�அல��ளி�பான�.
�கர�ப�� ப�ட�த�� எ�லா அல�க��ஒ�த த�ைம ெகா�டைவயாகஇ��க
ேவ���.
ப�ட�கைள �க��ெபா�� காலஇைடெவளிய��ற� ெதாட��� �கரேவ���.
�க�� கால�த���க�ேவார� �ைவ��� பா�� , பழ�கவழ�க�க�ம���
வ�மான� மாறா� ந�ைல�� இ��க ேவ���.
பய�பா�ைட அளவ�ட ����.
Question: 28.
�ைற�� ெச� பய�பா�� வ�த�ய����க�ய��வ�ைத எ��க.
Answer:
��க�ய��வ� :
ெபா�ளிய��பலவ�த�க��� இ�த�ந�ைல� பய�பா�� வ�த� அ��பைடயானதா��.
ேதைவ வ�த� ,இ�த�ந�ைல�பய�பா�� வ�த�ய�� ெசய�பா��னா� ேதா�ற�யதா��.
�ைற�� ெச�இ�த� ந�ைல�பய�பா�� வ�த� பண�த���� ெபா����. ஏ�கனேவ
ஏராளமான பண�ைத� ெப���ளெச�வ�த� ஒ�வ� ேம�� ேம��வ�மானமாக�
பண�ைத ���� ெகா�ேட ெச�றா��, பண�த��இ�த�ந�ைல� பய�பா�
�ைற��.
இ�வ�த� பண�கார�க��� அத�க வரிவ�த��க ஒ�ஆ�தமாக ந�த� அைம�ச���
உத�க�ற�.
உ�ப�த�யாள�க��� அவ�க�அற�யாமேலேயவழிகா��யாகஇ�த� ந�ைல
பய�பா�� வ�த� ெசய�ப�க�ற�.
Question: 29.
சம-இ�த� ந�ைல� பய�பா���வைரயைறகைள �ற��ப��க.
Answer:
ெபா��களி� ப��படஇயலாைம :
 இ�வ�த� வ�வ�ழ�க� காரண� ச�ல ெபா��க� - கா�,�� ேபா�றவ�ைற ச��
ப�ரி�களாக� ப�ரி�க , ப��க இயலா�.
பண�த��இ�த�ந�ைல� பய�பா� ந�ைலயான�அ�ல :
 இ�ேகா�பா�, பண�த��இ�த�ந�ைல� பய�பா� மாறா� எ�ற எ�ேகாளி�
அ��பைடய��அைம���ள�.ஆனா�,உ�ைமய��அ�வா�மாறாம�
இ��பத��ைல .
பய�பா�ைட அளவ�ட ��யா� :
 பய�பா� எ�ப�அக�சா��ததாகஇ��பதா�அதைன அளவ�ட ��யா�.
பய�பா�க�ஒ�ைற ஒ�� சா��தைவ :
 இ�வ�த�ய�� ெபா��க��/அவ�ற�� பய�பா�க��த�னி�ைசயான�என
கணி�க�ப�க�ற�.ஆனா�அ�றாட வா�வ�� ெபா��க� பத����
ப�ட�களாகேவா உட��ப�ட�களாகேவா இ��க����.
Question: 30.
சமேநா�� ெதா��� வைரபட�உதவ��ட��க�ேவா� சமந�ைலைய வ�ள��க.
Answer:
சமேநா�� வைளேகா�வழியாக �க�ேவா� சமந�ைல :

�க�ேவா� வைரய��க�ப�ட வ�மான�ைதேய ெப�ற���பதா�அத�க
மனந�ைறைவ� ெபற�த�க வைகய��அவ� ெசலவ�ட �ய�ச��பா�.
�க�ேவா� பல ப�ட�களி� ெசலவ�ன� ேம�ெகா�வத��ல�அத�க மனந�ைறைவ
ெப��ேபா�அவ� சமந�ைலைய அைடக�றா�.
இ�த�ந�ைல� பய�பா� சமமாகஇ����ேபா�அவ�உ�சஅள�மனந�ைறைவ�
ெப�க�றா�.
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�க�ேவா� சமேநா�� வைளேகா�� ெதா�த� :
ஒ���� ேம�ப�ட பல சமேநா�� வைளேகா�கைள ெகா�ட� சமேநா��
வைளேகா�� ெதா�த� ஆ��.
ஒ��க�ேவாரி� சமேநா�� ந�ைல ப�ட� X ம��� Y-ைய �ற��க�ற�.
வல� ப�க�உ�ள சமேநா�� வைளேகா�க�அத�க ம���இட� ப�க�உ�ள
சமேநா�� வைளேகா�க��ைற�த மனந�ைறைவ��ெப��.
�க�ேவா� ப��தற�வாளனாகஇ��பதா�அவ� X ம��� Y
ப�ட�க��க�ைடேயயான ேம�ேநா�க�� ெச��� சமேநா�� வைளேகாைடேய
ெதரி� ெச�வத��ல�அத�க மனந�ைறைவ அைடக�றா�.

Question: 31.
மனித வ���ப�களி� ப��க�யாைவ?
Answer:
வ���ப�களி�இய��க� :
வ���ப�க� எ�ண�றைவ :
ஒ�ெவா� மனித��வ���ப�களி� ெதா��பாகஉ�ளா�.
மனித வ���ப�க� எ�ைலய�றைவயா��.
வ���ப�க� ந�ைறேவற���யைவ :
 ெபா�வாகவ���ப�க� எ�ண�றைவ .அைன�� வ���ப�க�� ந�ைறேவற�
��யைவய�ல.
வ���ப�க� ேபா��ய��பைவ :
வ���ப�க� எ�ண�றைவ .வள�க��, ந�மிைடேயஉ�ள ேநர��
வைரய��க�ப�டைவ .
எனேவவ���ப�கைள ந�ைற�ெச�ய�ய��ேபா�,அைவ ஒ�ேறாெடா��
ேபா��ய��க��றன. (எ.கா.) ராஜு �. 20ைவ�த���பதாக ெகா�ேவா�. ப�த�ரி�ைக
வா��வதா ,அ�ல�கா�கற�க�வா��வதா எ�பைத அவ�ெதரி�
ெச�யேவ����ள�.
வ���ப�க�ஒ�ைற ஒ�� சா����ளன :
 ச�ல வ���ப�க� சா��� த�ைம ெகா�டைவ .அதாவ�அவ�ைற ஒ�றாகேவ
ந�ைற�ெச�ய����. (எ.கா.) ‘எ�த ேவ���’ எ�ற வ���ப�, எ��� காக�த�,
ேபனா ம���ைம இவ�ைற உ�ளட�க�யதா��.
வ���ப�க�மா��� ெபா�ளா� ந�ைற�ெப�பைவ :
இர��அ�ல�அத�� ேம�ப�ட ப�ட�களா��,இர��அ�ல� ேம�ப�ட
�ைறகளா��ஒ�வ���ப�ைத ந�ைற�ெச�யலா�. (எ.கா.)�டான பான�அ��த
வ���ப�னா� காப� அ�ல� ேதனீ� அ��தலா�அேத ேபா�� நா�வ�����
இட�க���� ெச�ல, ேப��� அ�ல�ெதாட�வ��ைய பய�ப��த�� ெச�லலா�.
நம�வ���ப�ைத� பலவழிகளி� ந�ைற�ெச��� மா���ப�ட�க�அ�ல�
மா���ைறக� ‘பத��க�’ எ�� அைழ�க�ப�க��றன.
வ���ப�க� பழ�க�களாக��,வழ�க�களாக�� மாற���யைவ :
 வ���ப� ெதாட��� ஒ� ப�ட�தா� ந�ைறேவ�ற�ப�மானா�அ� பழ�கமாக
மாற�வ��க�ற�. (எ.கா.) காப�, ேதனீ� அ���த� ேபா�ற வ���ப�க� பழ�கக�களாக
மா�க��றன.
Asked on: [மா�� 11;ஜூ� 08, 09, 10 & 17; ெச�. 13]
Question: 32.
�ைற�� ெச� பய�பா�� வ�த�ய�ைன பட�வைர�� வ�ள�க� த�க.
Answer:
���ைர :
�ைற��ெச�இ�த�ந�ைல� பய�பா�� வ�த� �க�ேவாரி� சாதாரணஅ�பவ�ைத
வ�ள��க�ற�.
�க�ேவா� ேம�� ேம��ஒ� ப�ட�ைத �க�வதா�,அத����� க�ைட���
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��த� பய�பா��ைற�� ெகா�ேட ெச���.
ஆ�ப�ர� மா�ஷ� தா�இ�க��ைத ஒ�வ�த�யாக மா�ற�னா�.
இல�கண� :
 ‘‘ஒ�வரிட� உ�ளஒ� ப�ட�த��இ�����க��ற ெபா��ஒ�ெவா���த�
அலக������ க�ைட��� பய�பா��ைறக�ற�’’ எ�� மா�ஷ�இ�வ�த�ைய
வ�ள��க�றா�.
எ�ேகா�க� :
�கர�ப�� ப�ட�த��அள�தரமானஅல�களா�அளவ�ட�ப����கேவ���.
ப�ட�க��க��ெபா�� காலஇைடெவளிய��ற� ெதாட��� �கரேவ���.
�ைவ��� பா�� , பழ�கவழ�க�க�,வ�மான� மாறா� ந�ைலயாகஇ��க
ேவ���.
பய�பா�ைட அளவ�ட ����.

அ�டவைண : ெமா�த ,இ�த�ந�ைல� பய�பா�� ப��ய�
வ�ள�க� :
இ�த�ந�ைல�பய�பா��ைற�� ��ஜிய�ைத அைட�� ப��� எத��கணய�
ெச�க�ற�.
வைரபட வ�ள�க� :
X-அ�ச��ஆ�ப��� Y-அ�ச�� ெமா�த�பய�பா� ம���இ�த�ந�ைல� பய�பா�
�ற��ப�ட�ப���ள�.
TU - ெமா�த பய�பா�, MU -இ�த�ந�ைல�பய�பா�.
இ�த�ந�ைல� பய�பா���ஜியமாகஇ����ேபா� ெமா�த பய�பா�உ�ச�ைத
அைடக�ற�.
இ�த�ந�ைல� பய�பா� எத��கணிய�த��� ெச���ெபா��ெமா�த
பய�பாடான��ைற�� ெகா�ேட ெச�க�ற�.
Asked on:[மா�� 08 & 10;ஜூ� 08 & 14; ெச�. 14 & 17;அ�. 12 & 16]
Question: *33.
�க�ேவா� உபரிைய பட�வைர�� வ�ள��க.
Answer:
(அ)�க�ேவா� எ�ச�-ெபா�� :
�க�ேவா� எ�ச� எ�ப�, ப�ட�களி�, பய�பா���அ�பவ�ைத� சா��ததா��.
உ��, ெந��� ெப��, தபா� ம��� ப�த�ர�க� ேபா�ற ெபா��க��� ெகா��க
ந�ைன���வ�ைல���,உ�ைமய�� ெகா��� வா���வ�ைல���உ�ள
ேவ�பாேட�க�ேவா� எ�ச� என�ப��.(உ.�)ஒ��க�ேவா� �. 250�� ஒ�
ச�ைடைய வா�க ந�ைன�க��றா�.ஆனா�அவ��. 200ஐெகா��� ஒ� ச�ைடைய
வா��வதாகைவ���ெகா�டா�, மீத��ள�. 50�க�ேவா� எ�ச� எ��
அைழ�க�ப�க�ற�.
(ஆ)இல�கண� :
 மா�ஷ��இல�கண�ப��வ�மா� “ஒ�ெபா�ைள வா�காம�இ��பைதவ�ட,
வா��வேத ந�ல� எ�� ���ெச��, ெகா��க ந�ைன���வ�ைல���,�க�பவ�
உ�ைமய�� ெகா��த வ�ைல���உ�ள ேவ�பா��க�ேவா� எ�ச� என�ப��”என
இல�கண�த���ளா�.
(இ) எ�ேகா�க� :
ப�ட�களி� பய�பா���அளவ�ைன� பண�த���ல�அளவ�ட����.
வ�மான�, �ைவ , மாத�ரிகளி� வ��த�யாச�இ�ைல .
ப�ட�களி� ேதைவயான�,அவ�ற��வ�ைலைய ெபா��ேத அைம��.

(உ)வ�ள�க� :
X-அ�ச�� ப�ட�களி�அல�க��, Y-அ�ச��இ�த�ந�ைல� பய�பா� ம���
வ�ைல���ற��ப�ட�ப���ள�.
CS - எ�ப��க�ேவா� எ�சமா��.
OM -அள� ப�ட�ைத வா���ேபா� OAEMஅள�வ�ைலைய ெகா��க
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வ����க�றா�.ஆனா��க�ேவா� OPEMஅள� பண�ைத ெகா��ேத அ�ெபா�ைள
வா��க��றா�. எனேவ�க�ேவா� எ�ச� எ�ப�
Asked on:[மா�� 09, 13, 14 & 16;ஜூ� 12; ெச�. 10;ஜூைல 16]
Question: *33.
அ)�க�ேவா� உபரி���க�ய��வ� ம��� த�றனா��கைள எ��க.
Answer:
��க�ய��வ� :
�க�ேவா� எ�சமான�, ந�த�யைம�ச��� வரிவ�த��� வ�த�க��� மிக��உதவ�யாக
உ�ள�.
இ��க�ேவாரி�,�க�� எ�சஅ��பைடய�����ரிைம� ேபா��ய��அ�கா�ய��
வ�ைல ஏ�ற�த��� உதவ�யாகஉ�ள�.
�க�ேவா� எ�சமான�, ப�ேவ� ப�த�களி� (அ) நா�களி�வா�� ம�களி�
வா��ைக தர�ைத ஒ���� ெச�வத�� உதவ�யாகஉ�ள�.
த�றனா�� :
பய�பா�அளவ�ட���ய� எ�ப�மா�ஷ��க���.ஆனா�உளவ�ய�
அ��பைடய�� பய�பா�இ��பதா�, பய�பா�ைட அளவ�ட ��யா�.
பண�த�� “இ�த�ந�ைல�பய�பா�”ந�ைலயான�எ�ற மா�ஷ��க���
உ�ைம�றதா��.
Question: 34.
சமேநா�� வைள�ேகா���அ���ைறகைள வ�வரி�க��.
Answer:
(அ)���ைர :
 ேபராச�ரிய� J.R.ஹ��� , ம��� ேபராச�ரிய�ஆல� ேபா�ேறா� இ�ேகா�பா�ைட
ம�ஆ��ெச�தா�க�.
(ஆ) சமேநா�� வைளேகா�க� :
 “சமேநா�� வைளேகா� எ�ப�இர�� ப�ட�களி� ப�ேவ�இைண��களி�
�ல� க�ைட��� மன ந�ைறவான� சமஅளவாகஉ�ள�.”
(இ)இல�கண� :
 “இ� ப�ட�களி� ெவ�ேவ�அள�களி�ஒ�மி�த �க�வ�� சமஅள�
ந�ைறைவ�த�� ��ளிகளி��வ�ய�டேம” சமேநா�� வைள�ேகா� என�ப��.
(ஈ) எ�ேகா�க� :
�க�ேவா� ப��தற��உ�ளவ�;ஆகேவ�ைறவானெபா��கைள� கா����,
மி�த�யானெபா��க��ேக ���ரிைம அளி�க�றா�.
�க�ேவா� X, Y எ�ற இ� ப�ட�கைள ம��ேமவா��க�றா�.
ப�ட�த��� �க�ேவா� அளி���வ�ைலயான�,அத����� அவ� ெப��
பய�பா�ைட��ற��க�ற�.
�ைவக�,வ�மான�,���ரிைமக� ம��� பழ�கவழ�க�க�மாறாம�
இ��க�ற�.

(உ)அ�டவைண வ�ள�க� :
ப��க��களி� எ�ணி�ைக அத�கரி��� ேபா�,�க��வாைழ�பழ�களி�
எ�ணி�ைக �ைறக�ற�.
ஒ��க�ேவா� A, B, C, D ம��� E எ�ற இைண��களி��ல� சமந�ைல
ெப�க��றா�.

(ஊ) சமேநா�� வைள�ேகா��� பட� :

(எ)வ�ள�க� :
ப�ேவ�இைண��கேளா����யஇ�வ�தமான ப�ட�களி� ேகா�ட�ப���ள
ேகா�கைள ஒ�றாகஇைண��� ேபா�, சமேநா�� வைளேகா� க�ைட�க�ற�.
IC சமேநா�� வைளேகாடா��.
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(ஏ)���ைர :
 சமேநா�� வைள�ேகா���� “ISO பய�பா���வைள�� ேகா�” எ�ற ெபய��
உ��.
Asked on: [மா�� 15]
Question: 35.
சமேநா�� வைள�ேகா���ெதா��ப�ைன வைர�� அத�ைடய ப��கைள
வ�ள��க.

Answer:
சமேநா�� வைள�ேகா��� ப��க� :

எ�லா சமேநா�� வைள�ேகா�க��வல��றமாக, கீ�ேநா�க�� ெச���.
சமேநா�� வைளேகா�க��வ��த ந�ைலய��அைம��.
இர�� சமேநா�� வைள�ேகா�க�ஒ�ைற ஒ�� ெவ��� ெகா�ளா�.

எ�லா சமேநா�� வைளேகா�க��வல��றமாக கீ�ேநா�க� ெச��� :
கீ�ேநா�க�� சரி�� ெச��� சமேநா�� வைளேகா�,�க�ேவா� X ப�ட�த���
பத�லாக Y ப�ட�த�ைன� பத���� ப�டமாக ெதரி�� ெச�க��றா�.
Y ப�ட�ைத அத�கரி�� X ப�ட�ைத �ைற�க�றா� என��ெபா��ப��.
அைன�� சமேநா�� வைளேகா�க�� ேதா��வா� ேநா�க� �வ��� காண�ப�� :
இ�த�ந�ைல பத���� �த� (DMRS)அத�கரி���ேபா� சமேநா�� வைளேகா�க�
ேதா��வா� ேநா�க� �ழியாக காண�ப��.
இ�த�ந�ைல பத���� �த� (DMRS)�ைற�� ெகா�ேட ெச�க�ற�.
எ�த இ� சமேநா�� வைளேகா�க��ஒ�ைற ஒ�� ெவ���ெகா�ளா� :
��றாவ� எ�ேகா�இர�� சம ேநா�� வைளேகா�க� எ�ேபா��ஒ�ைற ஒ��
ெவ��� ெகா�ளா� எ�பதா��.
இர�டாவ� சமேநா�� வைளேகா��� (IC2)உ�ள ��ளி A�தலாவ�
வைளேகா���, (IC1)உ�ள ��ளி B-ைய வ�ட அத�க மனந�ைறைவ �க�ேவா����
த�க�ற�.
சமேநா�� வைளேகா�க� எ�ேபா��ஒ�ைற ஒ�� ெவ���ெகா�ளா�.
Asked on: [ெச�. 08; மா�� 17]

பாட� 4:. ேதைவ��,அளி���
Question: 21.
ேதைவ எ�ப� எ�ன?
Answer:
ேதைவ எ�ப�அ�ெபா�ைள வா��வத�கானவ���ப�ைத�� ேபாத�ய வா���
ச�த�ைய��,வா�க�வ�ட ேவ��� எ�க��ற ��ைவ���ற����.
வ�ைம�ேகா���� கீ�இ����ஒ� எளிய நப� ‘கா�’ஒ�ைற வா�க ேவ���
எ�ப�ெவ��வ���பேம.ஆனா� பண�கார� ஒ�வ� தன�� கா� வா�க ேவ���
எ�� வ�����ேபா�அ� ேதைவ எனக�த�ப��.
வ���ப�ேதா���யவா��� ச�த�ேய ‘ேதைவ ’ எ�� அைழ�க�ப�க�ற�.
Asked on: [மா�� 13;ஜூ� 10; ெச�. 08;அ�. 16]
Question: 22.
ேதைவைய தீ�மானி��� காரணிகைள வைக�ப���க.
Answer:
ேதைவைய தீ�மானி�����க�ய காரணி வ�ைல என�ப��.
ப�ற காரணிகளானவ�மான�, �ைவ , ேத��ெத��த�,�க�ேவாரி� ெச�வ� ம���
ப�ற ெபா��களி�வ�ைல ேபா�றைவயா��.
Dx = F(Px, Ps, Y, T, W)
Asked on: [ஜூ� 11, 12 & 13]
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Question: 23.
ேதைவ�ேகாடான� ஏ� கீ�ேநா�க� வ�க�ற�?
Answer:
ேதைவ�ேகா� சரிவத�கான காரண� ‘�ைற��� ெச�இ�த�ந�ைலபய�பா�� வ�த� ’
ஆ��.
இ�த வ�த�யான�, ப�ட�க���தலாக�க�வதனா�, பய�பாடான��ைற��
ெச�க�ற� எ�பைத வ�ள��க�ற�.
எனேவ�க�ேவா� ஒ� ெபா�ைள �ைற�த வ�ைல� ெகா��ேத வா�க
ேவ����ள�.
இதைன பத���� வ�ைள� எ���அைழ�கலா�.
Asked on:[மா�� 09, 11, 14 & 17;ஜூ� 09 & 14; ெச�. 09 & 13;அ�. 12;ஜூைல 16]
Question: 24.
க�ஃப� �த�ைர�ப�ற� - ச���ற��� எ��க.
Answer:
ச� இராப�� க�ஃப� எ�பவ� ஏைழ , எளிய ம�க� கீ�ந�ைல� ப�ட�களி�வ�ைல
அத�கரி�தா�,அத�ைடய ேதைவ அள�அத�கரி��� எ���,வ�ைல �ைற�தா�
ேதைவ அள���ைற�� எ���வ�ள��க�றா�.
(எ.கா.) ஏைழ ம�க�வ�மான�த�� ெப�� ப�க�ைன உய�வைகய�ற (க��, ேக�வர�,
ேசாள� ேபா�றைவ) தானிய�கைள வா�க���ைற�த அளேவஅரிச� வா�க��
ெசலவ��க�றா�க�.இ�ேவக�ஃப��ர�பா� எ�றைழ�க�ப�க�ற�.
Asked on:[மா�� 08, 12, 14 & 16;ஜூ� 17; ெச�. 08, 10, 14 & 17]
Question: 25.
ேதைவ ெநக���ச�ய��வைகக�யாைவ?
Answer:
ேதைவ ெநக���ச�ைய 3வைகயாக ப�ரி�கலா�.
வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச�
வ�மான ேதைவ ெநக���ச�
���� ேதைவ ெநக���ச� (அ) ப��னிய ேதைவ ெநக���ச�ஆ��.
Asked on: [மா�� 15 & 10; ெச�. 11]
Question: 26.
ேதைவ மா�ற�, ம��� ேதைவ இட� ெபய��ச�ைய வ�ள��க.
Answer:
ேதைவய�� மா�ற� (ேதைவ� ெப��க� , ேதைவ� ���க�) :
ேதைவ வைள�ேகா��� ந�ைலய�� எ�தவ�தமான மா�ற�� ந�கழவ��ைல .
ஒ�ெபா�ளி�வ�ைலய��அள��ைற��ேபா�,அ�ெபா��க��கான ேதைவய��
அள���க�ற�.இைத ேதைவ ெப��க� எ���,வ�ைல ���ெபா�� ேதைவ
�ைறவைத ேதைவ ���க� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
ம�றைவ மாறாம����� ேபா�வ�ைலய�� ம��� மா�ற� ஏ�ப�டா�அைத ேதைவ
ெப��க� ம��� ேதைவ ���க� எ�க�ேறா�.

வைரபட வ�ள�க� :
OP -வ�ைல
OQ - ப�ட�த�� ேதைவ
‘P’ (வ�ைல)அத�கரி�தா� ‘Q’ ேதைவ �ைற��.
‘P’ (வ�ைல)�ைற�தா� ‘Q’ ேதைவ அத�கரி���.
(P)வ�ைல��� (Q) ேதைவ��� தைலகீ�உற�உ��.

ேதைவய�� மா�ற� : (ேதைவ உய��, ேதைவ��ைற�)
“ம�றைவ மாறாத���க��றன” எ�ற ெபா�ளாதார எ�ேகாளி�அ��பைடய��
அைம���ள�.
ம�ற காரணிகளானெச�வ�,வ�மான�, �ைவ , ம�க�ெதாைக , ேபா�றைவ
மா��ெபா�� ேதைவேகா�இட�ெபய��.
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இவ�ைற ேதைவ இட�ெபய�த� எ�க��ேறா�.

ேதைவயான� DDய��இ��� D2D2 �� வல��றமாகஅத�கரி�� ெச�க�ற�.
ேதைவ வைளேகா� DDய��இ��� D1D1 �� இட��றமாக நக��� ெச�க�ற�.
ேதைவ உய�� ம��� ேதைவ��ைறைவ ேதைவ இட�ெபய��ச� எ�க�ேறா�.
Question: 27.
ேதைவ ெநக���ச�ய��வைககைள -வ�வரி.

Answer:
ேதைவ ெநக���ச�ைய 3வைககளாக� ப�ரி�கலா�.

வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச�
வ�மான�ேதைவ ெநக���ச�
����� ேதைவ ெநக���ச� (அ) ப��னிய� ேதைவ ெநக���ச�

வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச� :
 “வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச� எ�ப�,ஒ� ப�ட�த�� ேதைவய�� ேதா���
மா�ற�த��வ���கா��ைன ,அ�ப�ட�த��வ�ைலமா�ற வ���கா�டா�வ��க
க�ைட��� ஈ�வ�ைல� ேதைவ ெநக���ச� எ�க�ேறா�.”

வ�மான� ேதைவ ெநக���ச� :
 வ�மான�த�� ஏ�ப�� மா�ற� ேதைவய��அளவ�� எ�தைகய மா�ற�ைத
ஏ�ப���க�ற� எ�பேதவ�மான� ேதைவ ெநக���ச� என�ப��.

����� ேதைவ ெநக���ச�ைய (அ�ல�) ப��னிய� ேதைவ ெநக���ச� :
 உற�ைடய� ப�ட�களாக�ய, பத����� ப�ட�களி�வ�ைலய�ேலா அ�ல�
உட��ப�ட�களி�வ�ைலகளிேலா ஏ�ப��வ�ைல மா�ற� ப�ட�த��
ேதைவய�� எ�வள�மா�ற�ைத ஏ�ப���க�ற� எ�பேத���� அ�ல� ப��னிய�
ேதைவ ெநக���ச� என�ப��.

Asked on: [மா�� 15]
Question: 28.
ேதைவ ெநக���ச�ய����க�ய��வ�ைத���க.

Answer:
(அ)வ�ைல பா�பா� :

���ரிைமயாள� ப�ேவ�வ�ைலகைள ப�ேவ� ச�ைதகளி� ந��ணய��பா�.
வ�ைல�பா�பா�வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச�யா�உ�டாவதா��.

(ஆ)வரி வ�த��� :
 ேதைவ ெநக��வ�ற ப�ட�க� மீ�வரி வ�த��தா�அ�அர��� அத�க வ�வா�
ெப��� த��.
(இ)அய� நா�� வாணிப�
 உலகஅ�கா�ய��,இ� நா���� சாதகமானவாணிப ந�ைல ந�லவ ேவ��மானா�,
அ�நா��� ஏ��மத�க��� ெநக���ச� அ�ற ேதைவ இ��க ேவ���.
(ஈ)உ�ப�த� அளவ�ைன� தீ�மானி�த� :
 ேதைவ ெநக���ச�ய�றதாகஇ����ேபா�உ�ப�த�யாள�அத�க வ�ைல ெப���
ெகா��தைல� பய�ப��த� த�உ�ப�த�ைய அத�க�ப��த�� ெகா�வா�.
(உ) ெசழி�ப�� ஏ�ைம :
 ேதைவ ெநக���ச�யான�ெசழி�ப�� ‘ஏ�ைம ’ எ�ற �த�ைர ,�ர�பா�ைட வ�ள�க�
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ெபரி��உத�க�ற�.
Asked on: [மா�� 15]
Question: 29.
அளி�� வ�த�ைய பட�வைர�� வ�ள�க� த�க.

Answer:
அ)வ�ள�க� :

ஒ��ற��ப��ட கால�த��,�ற��ப��ட வ�ைலய��வ��பைன ெச�ய�ப��
ப�ட�களி�அளேவஅளி�� எனெபா��ப��.
வ�ைல அளி�ைப தீ�மானி�����க�ய காரணி ஆ��.

ஆ)இல�கண� :
“ஒ�ெபா���கானஅளி�� எ�ப�ஒ��ற��ப��ட வ�ைலய�� ஒ�வ��பைனயாள�
எ�வள�வ��க ��வ�க�றா� எ�பைத��ற����.”
அளி�� வ�த�யான�,வ�ைல���,அளி�����உ�ள ேநர�யானெதாட�ப�ைன
வ�ள��க��ற�.

இ) தனிநப� அளி�� அ�டவைண ம���அளி��� ேகா� :
 தனிநப� அளி�� ப��ய� எ�ப�வ�ைலக�ம���வ��க�ப�� ப�ட�களி�
அளவ�ைன கா��க�ற�.
அளி�� அ�டவைண
வ�ைல (�பா�) உ�ப�த� அள� (டஜனி�)
4 3
6 6
8 9
10 12

 வைரபட வ�ள�க� :
SS-அளி���ேகா�வ�ைல���,அளி�����உ�ள ேநர� ெதாட�ைப வ�ள��க�ற�.
அளி���ேகா� ேம�ேநா�க� உய��� ெச�க�ற�.
X-அ��அளி�ப��அளைவ��, Y-அ��வ�ைலைய���ற����
Question: 30.
அளி�� ெநக���ச� எ�றா� எ�ன?
Answer:
அளி�� ெநக���ச� :
அளி�� வ�த�யான�,அளி�ப��அள�,வ�ைலய�� மா�ற�ைத ெபா����ள�என
��க�ற�.
அளி�� ெநக���ச� எ�ப�வ�ைலய�� ஏ�ப�� மா�ற�த��வ�ைளவாகஅளி�ப��
அளவ�� ஏ�ப�� மா�ற� எ���றலா�.

Question: *30.
அ)அளி�� ெநக���ச�ய��வைககைள பட��ட�வ�வரி�க��.
Answer:
அளி�� ெநக���ச� வைகக� :
ஐ�� வைகயானஅளி�� ெநக���ச�க�உ�ளன.அைவ ப��வ�மா� :
��ைம ெநக���ச���அளி�� : es = α
அளி�ப�� ெநக���ச�ய�� ெக�ந�ைல ��வ��லாத ந�ைலய��இ����.
வ�ைலய�� ச�ற�தளேவா (அ) மா�றேமா இ�லாத ேபா��,அளி�ப�� ெபரியதான
மா�ற� ந�க��.
மிைக ெநக���ச� அளி�� : (es > 1)
 அளி�ப�� ெநக��வான�,ஒ�ைற� கா����ெபரியதாக உ�ள�.
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ஒ�ைம ெநக���ச� அளி�� : (es = 1)
 அளி�ப�� ெநக��வான�ஒ���� சமமானதாகஅைம��அதாவ� (es = 1).
�ைறவானெநக���ச� அளி�� : (es < 1)
 அளி�ப�� ெநக��வான�ஒ���� �ைறவாகேவஅைம��.அதாவ� (es < 1).
��ற��� ெநக���ச�ய�ற அளி�� : (es = 0)
 அளி�ப�� ெநக���ச� ந�ைலயான�,��ஜிய�த��� சமமாகஉ�ள�. (es = 0).

Question: 31.
ேதைவ வ�த�ய�ைன -வ�வரமாக எ��க.
Answer:
(அ)���ைர :
 ஒ�ெபா���கான ‘ேதைவ ’ எ�ப�,அ�ெபா�ைள வா��வத�கான
வ���ப�ைத��, ேபாத�ய வா��� ச�த�ைய��வா�க�ட ேவ��� எ�ற ��ைவ��
�ற����.
(ஆ) ேதைவ வ�த� :
 வ�ைல��, ேதைவ�� எத��மைற� ெதாட��ைடயனஎ�பைத ேதைவ வ�த� ��க�ற�.
(இ)இல�கண� :
 ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ������ப� “ந�ைறய ப�ட�கைள வ��க ேவ��மாய��,
வ�ைல �ைறவாகஇ��க ேவ���அ�வா�வ�ைல �ைறவாகஇ��தா�தா�
அ�ப�ட�ைத� பல��வா��வ�. ேவ�வ�தமாக��ற�னா�,வ�ைல �ைறவதா�
ேதைவ�ப�� ப�ட�த��அள���க�ற�.வ�ைல ��வதா� ேதைவ �ைறக�ற�.”
(ஈ) எ�ேகா�க� :

�க�ேவாரி�வ�மான�த�� மா�ற�இ�ைல .
�க�ேவார� �ைவய��� ேத��ெத��த���மா�ற�இ�ைல .
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ப�ற ெபா��களி�வ�ைலய�� மா�ற�இ�ைல .

(உ) ேதைவ�ப��ய� :
 ேதைவய��அளைவ கா��க��ற அ�டவைணேய ேதைவ�ப��ய� எ�பதா��.
அ�டவைண
வ�ைல (�) ேதைவ அள� (க�.க�.)
5 10
4 20
3 30
2 40
1 50
(ஊ) ேதைவ வைளேகா� :இ�த அ�டவைண�ல� ேதைவ வைளேகா�ைட வைரயலா�.

DD-எ�ப� ேதைவ�ேகா�ஆ��.
ேதைவ�ேகா�இடமி��� வலமாக சரி�� ெச�க�ற�.
(எ) ேதைவ வைளேகா� கீ�ேநா�க� சரி�� ெச�வ� ஏ�?
 ேதைவ வைளேகா� சரிவத��� காரண��ைற��� ெச�இ�த�ந�ைல பய�பா��
வ�த� ஆ��.
Asked on:[மா�� 08, 10, 13, 14 & 16;ஜூ� 08, 10, 14 & 17; ெச�. 08, 13 & 17;அ�. 12, 16;
ஜூைல 16]
Question: 32.
வ�ைல� ேதைவ ெநக���ச�ய�ைன அளவ����ைறகைள வ�வரமாக வ�ள��க.
Answer:
ேதைவ ெநக���ச� வ�த� :
ேதைவ வ�த�யான�,வ�ைல மா�ற�த�னா� ேதைவ மா�க�ற� எ�� வ�ள�க�ய�.
ஆனா�வ�ைல மா�ற�த��வ�ைளவாக, ேதைவய�� ஏ�ப�க��ற மா�ற�த��
அளவ�ைன அளவ�டவ��ைல .
ேதைவ ெநக���ச�ய�� க��ைத ‘ஆ�ஃப�ர� மா�ஷ�’அற��க�ப��த�னா�.
இல�கண� :
 ேதைவ ெநக���ச�யான�, “ஒ��ற��ப��ட வ�ைல உய�� காரணமாகஅ�கா�ய��
ஒ� ப�ட�த��கான ேதைவ அத�கமாக,அ�ல��ைறவாக மா�வைத ேதைவ
ெநக���ச� மிைகயான�அ�ல��ைறவான�எனலா�” எனஆ�ப�ர� மா�ஷ�
��க�றா�.
வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச�ைய அளவ��த� :
 இ�நா�� �ைறகளி�அளவ�ட�ப�க�ற�.
வ���கா��ைற
��ளி �ைற (அ�ல�) சரி��ைற
ெமா�த ெசல��ைற
வ���ைற எ�பைவயா��.
வ���கா�� �ைற :
 ஒ���டள� ேதைவ மா�ற�ைத ஒ���டள�வ�ைல மா�ற�தா�வ��பத�
வாய�லாக�� ேதைவ ெநக���ச�ைய அளவ�டலா�.
��ளி �ைற (அ�ல�) சரி��ைற :
 ேநராகஅைம���ள ேதைவ�ேகா��� மீ�உ�ளஒ��ற��ப��ட ��ளிய��,
வ�ைல� ேதைவ ெநக���ச�ைய� கண�க�டலா�.
 ��ளி �ைறய��,
ெமா�த ெசல��ைற :
 ஒ� ப�ட�த��வ�ைல மா�ற�த�னா�, ஏ�ப�� மா�ற�த�ைன� ெகா��
வ�ைல�ேதைவ ெநக���ச�ைய கண�க�டலா�.
வ���ைற :
 ஒ� ேதைவ வைளேகா���இர�� ��ளிக��க�ைடேயஉ�ள ப�த�ேயவ��
என�ப��.
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Asked on: [மா�� 09, 11 & 17;ஜூ� 12; ெச�. 10 & 14]
பாட� 5 : சமந�ைல வ�ைல
Question: 21.
சமந�ைல வ�ைல எ�றா� எ�ன?
Answer:
ஒ��ற��ப��ட வ�ைலய��வா��பவ�களி�வ���ப�� (அள��)வ��பவ�களி�
வ���ப�� (அள��) சமமா��.
சமந�ைலய�� ேதைவ��அளி��� சமமாகஇ����.
சமந�ைல எ�ப�ஒ��ற��ப��ட இைணய��உ�ளவ�ைல ம���அளைவ�
�ற��பதா��.
இ�வ�ைலேய “சமந�ைல வ�ைல” எ�� அைழ�க�ப�க�ற�.
Asked on:[மா�� 08, 10, 11, 12, 14 & 17;ஜூ� 08, 10, 14 & 17; ெச�. 09, 10, 13, 14 & 17;அ�.
10 & 12;ஜூைல 16]
Question: 22.
ேதைவய�� மா�ற�, ேதைவ�ேகா�இட� ெபய�த� ேவ��ைம�ப���க.
Answer:
ேதைவய�� மா�ற� ேதைவ�ேகா�இட� ெபய�த�
(i)ஒேர ேதைவ வைளேகா��� நக��� ெச���. (i) �த�ய ேதைவ ேகா�ைட இட�
ெபயர�ெச���.
(ii)வ�ைலய�� ம��� மா�ற� ஏ�ப��. (ii)வ�ைல தவ�ர ப�ற காரணிகளான
வ�மான�, �ைவ , பா�� ஆக�ய காரணிக� மா��.
Asked on:[மா�� 15;ஜூ� 13; ெச�. 08]
Question: 23.
அளி���ேகா�இட�ெபய�த��கான காரணிக�யாைவ?

Answer:
வ�ைலதா�அளி�ைப� தீ�மானி�����க�ய காரணியா��.
உ�ப�த�� காரணிகளான ந�ல�,உைழ��ஆக�யவ�ற��வ�ைல �ைற�� ெபா��
உ�ப�த�� ெசல���ைற��இ�ந��வன�களி�அளி�ைப அத�கரி�க
ஊ�கமளி���.
ேம��இ�அளி��� ேகா�ைட SS-���� S1S1�� இட� ெபயர� ெச���.
Asked on: [மா�� 10, 13 & 16; ெச�. 08;ஜூைல 16]
Question: 24.
நீ�டகால�,��க�ய கால� ேவ�ப���க.

Answer:
நீ�ட கால� ��க�ய கால�
(i)அைன�� காரணிக��மா��. (i) ஏேத��ஒ�உ�ப�த� காரணிக� ம��� மா��.
ம�ற காரணிக� மாறா�.
(ii)அளி�� அத�க ெநக���ச� உைடய�. (ii)அளி�� ெநக���ச� அ�ற�.
(iii)வ�ைல தீ�மானி�பத��அளி�� ��க�ய ப�� வக��க�ற�. (iii)வ�ைல
தீ�மானி�பத�� ேதைவ ��க�ய ப�� வக��க�ற�.
Asked on:[மா�� 08, 09, 11, 12, 14, 15 & 17;ஜூ� 09, 10, 11, 12, 13, 14 & 17; ெச�. 8, 11, 13 &
17;அ�. 16]
Question: 25.
அ�கா�� கால� ச���ற��� வைரக.
Answer:
அ�கா�� கால� மிக ��க�ய கால� எ�� அைழ�க�ப�க�ற�.
அளி�� ந�ைலயான�.
மிக ��க�ய கால� எ�ப�ஒ� மணி ேநர�,ஒ� நா� ம���ஒ� மாத�ைத �ற����.
அ��� ப�ட�களான�, கா�, கனி ேபா�றைவ அ�கா�� கால�த��� ச�ற�த
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எ����கா��களா��.
Asked on:[மா�� 09 & 13;ஜூ� 08, 09 & 12; ெச�. 09, 10, 13 & 14;அ�. 10, 11, 12 & 16]
Question: 26.
ேதைவ�ேகா�இட� ெபய�தைல வைரபட��ட�வ�ள��க.
Answer:
ேதைவைய பாத���� ம�ற காரணிகைள ேதைவைய� தீ�மானி��� காரணிக�
எ����றலா�.
ப�ற காரணிகளான�க�ேவாரி�வ�மான�, �ைவ ,வ���ப�, பத�����
ப�ட�களி�வ�ைலக� ேபா�றைவ மா��ெபா�� ேதைவ�ேகா�இட� ெபய��.
�க�ேவாரி�வ�மான�அத�கரி�தா�,வ�ைல �ைற�தா��,��னா���க�ேவா�
அத�க அள� ப�ட�கைள வா��வா�க�.
வ�ள�க�
X -அ�� ப�ட�த�� ேதைவய��அளைவ��, Y -அ��வ�ைலைய���ற����.
�க�ேவானி�வ�மான��ைற��ெபா�� ேதைவ� ேகா� DDய����� D1D1��
�ைறக�ற�.இ��த�ய சமந�ைலைய E-�இ��� E1- �� மா��க�ற�.
அேத ேபால�க�ேவாரி�வ�மான�அத�கரி��� ெபா�� ேதைவேகா�
D1D1ய����� D2D2�� இட� ெபயராக�ற�.

Asked on:[மா�� 09, 12 & 13;ஜூ� 08, 09, 10, 12 & 17; ெச�. 11 & 14;அ�. 16]
Question: 27.
அளி���ேகா�இட� ெபய�தைல வைரபட��ட�வ�ள��க.
Answer:
அளி�ப�� மா�ற� :
ம�றைவ மாறாத�����ெபா��வ�ைல���,அளி�ப��அளவ����உ�ள
ெதாட�ைப அளி���ேகா�வ�ள��க�ற�.
வ�ைலதா�அளி�ைப� தீ�மானி�����க�ய காரணியா��.
உ�ப�த�� காரணிகளான ந�ல�,உைழ��ஆக�யவ�ற��வ�ைல �ைற��ெபா��
உ�ப�த�� ெசல���ைற��.இ�ந��வன�களி�அளி�ைப அத�கரி�க
ஊ�கமளி���

வ�ள�க�
X -அ��அளைவ��
Y -அ��வ�ைலைய���ற����.
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உ�ப�த� காரணிகளி�வ�ைல ஏ�ற�உ�ப�த�� ெசலைவ அத�கரி��
அளி���ேகா�ைட SS-ய����� S2S2�� இட� ெபயர� ெச���.
இர�� ந�ைலகளி�� சமந�ைல E-�இ��� �ைறேய E1அ�ல� E2 �� இட�
ெபய�க�ற�.
இ�த இட�ெபய��ச� வ�ைல தவ�ர ப�ற காரணி மா�ற�தா� ஏ�ப�க�ற�.

Asked on: [ெச�. 10; மா�� 17]
Question: 28.
அ�கா�� கால�த�� சமந�ைல வ�ைல எ�வா� தீ�மானி�க�ப�க�ற�?
Answer:
அ�கா� கால� எ�ப�, ேதைவய�� ஏ�ப�க��ற மா�ற�க��ேக�ப,அளி�ப��
எ�வ�த மா�ற��ெச�யஇயலாத ந�ைலைய��ற����.
அளி�ப��அளவ�� மா�ற� ந�கழா�.
அ�கா�� கால�த�� சமந�ைல வ�ைலயான� ேதைவ மா�ற�த�னா��, ந�ைலயான
அளி�ப�னா�� ந��ணய��க�ப�க�ற�.
இ�� ேதைவய�� மா�ற� ஏ�ப��.
வ�ள�க�
X -அ��அளைவ��ற��க�ற�.
Y -அ��வ�ைலைய��ற��க�ற�.
SMP - எ�ப�அ�கா�� கால�� அளி���ேகா�.
SMP-ெச���� அளி���ேகா�. ேம��இதைன ெநக���ச�ய�ற அளி�� வைளேகா�
எனலா�.
கா�கற�க�, பழ�க�, மல�க� ேபா�ற அ���ெபா��க�அ�கா� கால�த���
ச�ற�த எ����கா��களா��.
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Asked on:[மா�� 08, 11, 14 & 16;ஜூ� 11 & 14; ெச�. 11, 12, 13 & 17]
Question: 29.
��க�ய கால�த�� ேதைவ�ேகா��அளி���ேகா�� எ�வா�வ�ைலைய�
தீ�மானி�க�ற�. எ�பைத வைரபட��ட�வ�ள��க.
Answer:
��க�ய கால� :
��க�யகால� எ�ப� ஏ�ெகனேவ�ற��ப����ள�ப�,ஒ�உ�ப�த� காரணிய��
உ�ளீ� ம��� மாறாம�இ����.
மாற���யஉ�ளீ�களி� மா�ற�த��� ஏ�ப அளி�பான� சரி ெச�� ெகா�க�ற�.
அளி�� மா�ற�த�னா� சமந�ைல வ�ைல தீ�மானி�க�ப�க�ற�.
வ�ள�க� :
SSP எ�ற ேகாடான���ற��� ெநக����ள��க�ய காலஅளி��� ேகா�ஆ��.
மா�� காரணிகளி�உ�ளீ��� மா�ற�த�னா�,அளி�பான� SMPய��இ��� SSP
�� அத�கரி�க�ற�.
வ�ைல Pய����� P1அள����, ேதைவ Dய����� D1 ���அத�கரி��
ெச�க�ற�.
��க�ய கால�த�� ேதைவ��அளி���வ�ைலய��மீ� த�க�ைடயஆத��க�ைத
ெச��த� , சமந�ைல வ�ைலைய தீ�மானி�க��ற�.
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Asked on: [மா�� 10]
Question: 30.
நீ�டகால த�ைட அளி��� ேகா�ைட வ�ள��க.
Answer:
நீ�ட கால� :
நீ�ட கால�த��,அைன��� காரணிக��மாற���யைவ .
மா�� ம��� மாறா உ�ளீ� மா�ற�த��� ஏ�ப அளி�ப��அள�� மா��.
அளி�ப�� மா�றமான�, ேதைவய�� எ�த ஒ� மா�ற�ைத�� ச�த����.
நீ�டகால�த�� ெதாழி�சாைல இய�த�ர�க� ம���ெதாழி���ப�களி�
மா�ற�ைத ஏ�ப����.
வ�ள�க� :
SMP -அ�கா�� கால ெச���� அளி���ேகா�ஆ��.
SSP -��க�யகாலஅளி���ேகா� த�ைடயாக சரிக�ற�.
SLP - நீ�ட�காலஅளி�� ேகா���ற��� ெநக��ச� த�ைம உைடய�.
ேதைவ அத�கரி�பதனா� (D - D1)வ�ைல Pய����� P1-�� வ�ைல அத�கரி�க�ற�.
நீ�டகால சமந�ைல வ�ைலைய தீ�மானி�பத��அளி�� �ற��ப�ட�த�க ப�ைக
வக��க�ற�.
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Asked on: [மா�� 13;அ�. 09]

Question: 31.
சமந�ைல வ�ைல எ�வா� தீ�மானி�க�ப�க�ற� எ�பைத வைரபட��ட�வ�ள��க.
Answer:
ஒ��ற��ப��ட வ�ைலய��வா��பவ�களி�வ���ப�� (அள��)வ��பவ�களி�
வ���ப�� (அள��) சமமா��.
சமந�ைல வ�ைல ேதைவ வைளேகா��,அளி�� வைளேகா��ஒ�ைற ஒ�� ெவ���
(ச�த����) ��ளிய�� ேதா���.
சமந�ைல எ�ப�ஒ��ற��ப��ட இைணவ��உ�ளவ�ைல ம���அளைவ�
�ற��பதா��.
மா�ற�த��கான�ழ� காண�படாத ந�ைலைய� ெபா�வாக� ‘சமந�ைல ’ எ�க�ேறா�
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வ�ள�க� :
PE எ�ப� சமந�ைலவ�ைல .இ�� ேதைவ��அளி��� சமமா��. [D=S=E]
சமந�ைல வ�ைல��� ேம� PE -ய����� P1 �� வ�ைல உய��ேபா�, ேதைவ
�ைற��,அளி�ைப அத�கரி�க�ற�. S>D −இைத மிைக அளி�� எ�க�ேறா�.
சமந�ைல வ�ைல�� கீ� PEய����� P2 �� வ�ைல �ைற��ேபா� ேதைவ
அத�கரி�� அளி�� �ைறக�ற�.இதைன மிைக� ேதைவ எ�பா�. D > S எ�க�ேறா�.
Question: 32.
�ற���: ேமேல��ள��� மத��ெப�வ�னாவ��உ�ள பாட�கைள பா��� ப����
ெகா���க� .இ�த வ�னாவ��� ம���.
வைரபட��ட�வ�ள��க.
Answer:
(அ) ச�ைத�காலவ�ைல /அ�கா�� கால�
(ஆ)��க�யகாலவ�ைல
(இ) நீ�டகாலவ�ைல
(அ)அ�கா�� கால� :

அ�கா� கால� எ�ப�, ேதைவய�� ஏ�ப�க��ற மா�ற�க��ேக�ப,அளி�ப��
எ�வ�த மா�ற��ெச�யஇயலாத ந�ைலைய��ற����.
அ�கா�� கால�த�� சமந�ைல வ�ைலயான� ேதைவ மா�ற�த�னா��, ந�ைலயான
அளி�ப�னா�� ந��ணய��க�ப�க�ற�.
கீ�கா��வைரபட�அ�கா�� கால சமந�ைல வ�ைலய�ைன வ�ள��க�ற�.

வ�ள�க� :
X-அ��அளைவ��, Y-அ��வ�ைலைய���ற��க�ற�.
SMP - எ�ப�அ�கா�� கால�� அளி���ேகா�.
SMP -��ற��� ெநக���ச�ய�ற ெச���� அளி���ேகா�ஆ��.
ேதைவ DD-ய����� D1D1 �� அத�கரி���ேபா�,வ�ைல Pய����� P1��
அத�கரி���.
ேதைவ D2D2�� �ைற��ேபா�,வ�ைல P2 �� �ைறக�ற�.
கா�கற�க�, பழ�க�, மல�க� ேபா�ற அ���ெபா��க�அ�கா� கால�த���
ச�ற�த எ����கா��களா��.

(ஆ)��க�யகாலவ�ைல :
��க�யகால� எ�ப� ஏ�ெகனேவ�ற��ப����ள�ப�,ஒ�உ�ப�த� காரணிய��
உ�ளீ� ம��� மாறாம�இ����.
இைத வைரபட�த���ல�வ�ள�கலா�.

வ�ள�க� :
SSP எ�ற ேகாடான���ற��� ெநக����ள��க�ய காலஅளி��� ேகா�ஆ��.
Xஅ�ச��அளைவ��, Yஅ�ச�� வ�ைலைய���ற����.
SMP எ�ப�ெச���� அளி���ேகா�ஆ��.
மா�� காரணிகளி�உ�ளீ��� மா�ற�த�னா�,அளி�பான� SMPய��இ��� SSP
�� அத�கரி�க�ற�.
வ�ைல Pய����� P1அள����, ேதைவ Dய����� D1 ���அத�கரி��
ெச�க�ற�.
��க�ய கால�த�� ேதைவ��அளி���வ�ைலய��மீ� த�க�ைடயஆத��க�ைத
ெச��த� , சமந�ைல வ�ைலைய தீ�மானி�க��ற�.

(இ) நீ�டகாலவ�ைல
நீ�ட கால�த��,அைன��� காரணிக��மாற���யைவ .
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மா�� ம��� மாறா உ�ளீ� மா�ற�த��� ஏ�ப அளி�ப��அள�� மா��.
அளி�ப�� மா�றமான�, ேதைவய�� எ�த ஒ� மா�ற�ைத�� ச�த����.
நீ�டகால�த�� ெதாழி�சாைல ,இய�த�ர�க� ம���ெதாழி���ப�களி�
மா�ற�ைத ஏ�ப����.
இதைன கீ��கா��வைரபட�த���ல� காணலா�.

வ�ள�க� :
X-அ�ச��அள��, Y-அ�ச�� வ�ைல���ற��க�ப���ள�.
SMP -அ�கா� கால ெச���� அளி���ேகா�ஆ��.
SSP -��க�யகாலஅளி���ேகா� த�ைடயாக சரிக�ற�.
SLP - நீ�ட�காலஅளி�� ேகா���ற��� ெநக��ச� த�ைம உைடய�.
ேதைவ அத�கரி�பதனா� (D - D1)வ�ைல Pய����� P1-�� வ�ைல அத�கரி�க�ற�.
P1அ�கா�� காலவ�ைல ஆ��.அ�கா� காலவ�ைல ��க�ய காலவ�ைல (P2)
ம��� நீ�டகாலவ�ைல (P3)ைய வ�ட அத�க�ஆ��.
OP எ�ப� சமந�ைல வ�ைல ஆ��.
நீ�டகால சமந�ைல வ�ைலைய தீ�மானி�பத��அளி�� �ற��ப�ட�த�க ப�ைக
வ�ள��க�ற�.

பாட� 6:உ�ப�த�
Question: 21.
பய�பா���வைககைள���.
Answer:
வ�வ� பய�பா�
இட� பய�பா�
கால� பய�பா�
உைடைம� பய�பா�
Asked on:[மா�� 11, 12 & 14;ஜூ� 08, 12, 13, 14 & 17; ெச�. 08, 10, 14 & 17;அ�. 10 & 12]
Question: 22.
உைழ�� எ�றா� எ�ன?
Answer:
உ�ப�த�� பாைதய��உைழ�� எ�ப�மனிதஇ�ெபா��ஆ��. “ஒ� பணிைய
ஒ�வ� ெச�த��வதா�,அவ���� க�ைட��� மனந�ைறேவா� ம��மி�ற� அதைன
ெச�வத�காகைகமா� எத��பா��� மனித� த�உட�அ�ல�அற�ைவ
��ைமயாகேவா , ப�த�யாகேவா பய�ப��த� ேம�ெகா���க���ய�ச�ேய
உைழ�பா��” எனஆ�ஃப�ர� மா�ஷ���க�றா�.

Asked on:[மா�� 08, 10, 12, 13 & 15 ;ஜூ� 08 & 10; ெச�. 09;அ�. 16]
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Question: 23.
ேவைல�ப��� �ைற எ�பத�ெபா��யா�?
Answer:
ஒ�உ�ப�த��ைறைய ந�� வைரய��க�ப�ட ெவ�ேவ�உ�ப�ரி�களாக� ப�ரி��
அ�த உ�ப�ரி�க�ஒ�ெவா�ைற��ஒ�ெவா� தனி�ப�ட உைழ�பாளி அ�ல�
உைழ�பாள� ��வ�னரிட� ஒ�பைட�தேல ேவைல�ப��� �ைற என�ப��.ஓ�
அ�கா�ய��வ�ரி� ேவைல�ப��� �ைறய��அளைவ தீ�மானி�க��ற�.

Asked on:[மா�� 11 & 17;ஜூ� 09, 11 & 14; ெச�. 13 & 14;அ�. 11;ஜூைல 16]
Question: 24.
�லதன�த��வ�வ�க�யாைவ?
Answer:
ப�ம� ெபா���லதன� (அ) ெபா��சா��லதன�.
பண�லதன� (அ) பணவ�ய�வள�க�/ஆதார�க�.
மனித�லதன� (அ) மனித� த�ற�வள�க�.
Asked on:[மா�� 09, 13, 15 & 17;ஜூ� 09;அ�. 09, 10, 11 & 12; ெச�. 09, 10 & 12]
Question: 25.
உ�ப�த� சா�� எ�றா� எ�ன?வைக�ப���க.
Answer:
உ�ப�த�� சா�� எ�ப�ஒ� ந��வன�த��உ�ளீ� ெவளி��க��� இைடேயஉ�ள
இய�பானெதாட�பா��.உ�ளீ� எ�ப�உ�ப�த���� பய�ப�� ந�ல�,உைழ��,
�லதன�ெதாழிலைம��ஆக�யஆ�க� பணிகளா��.
உ�ப�த� எ�பைத இ�வைககளாக� ப�ரி�கலா�.
��க�ய காலஉ�ப�த�� சா��
நீ�ட காலஉ�ப�த�� சா��
Asked on:[மா�� 08, 10, 14 & 16;ஜூ� 10, 11, 12, 13 & 17; ெச�. 08 & 17;அ�. 09 & 16;
ஜூைல 16]
Question: 26.
ேவைல�ப��� �ைறய�� ச�ற��கைள��,�ைறகைள��வ�ள��க.
Answer:
ஆட��மி� ‘ேவைல�ப��� �ைறைய ’ தன� “நா�களி� ெச�வ�” எ�ற���
�ல�அற��க�ப��த���ளா�.
ேவைல�ப��� �ைறய�� ந�ைமக� :

ஒ�ெதாழிலாளி மீ���, மீ���ஒ�ைற ம��� ெச�வதா�அ�ெதாழி��ைறய��
அவ�ைடய த�றைம அத�கரி�க��ற�.
ேவைல�ப��� �ைற ந�னஇய�த�ர�கைள உ�ப�த�ய��அத�கமாக
பய�ப���வத�� வழி வ��க�ற�. எ.கா. க�ப�ய�லா� த�த�ய�� க��ப����.
கால���ல� ெபா��க��மிக� த�றைமயாக� பய�ப��த�ப�க��றன.

ேவைல ப��� �ைறய�� தீைமக� :
ஒேர ேவைலைய த���ப� த���ப ெச�வதா� �ைவய�ற, களி�ப�ற ேவைல
த�ைமைய� தா�,அவ�அைடக�றா�.இ�மனித� த�ைமைய அழி�க�ற�.
ஒ� ப�த� பணிைய ம��� ெச�வத�� மிக�� ேத��ச�� ெப�ற ெதாழிலாளி
உ�ைமய�� ஒ���க�ய ேத��ச�ைய ம��� ெப�றவனாக� வ��க�றா�.இத�
வ�ைளவாக, ேவைல வா��ப��ைம ெப�க��� ந�ைல ஏ�ப�க�ற�.
ைகவ�ைன� ெபா��க�வள��ச�ய�ைன , ேவைல� ப����ைற அழி�க�ற�.ஒ�
ெபா�ைள ��ைமயாகஉ�வா�க�ய மனந�ைறவ�ைன ,ஒ�ெதாழிலாளி
அைடவத��ைல .
Asked on:[மா�� 12, 16;ஜூ� 12; ெச�. 08, 10 & 11;அ�. 09, 10, 11 & 12]
Question: 27.
�லதன�த�� ப��கைள வரிைச�ப��த� வ�ள��க.
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Answer:
�லதன�ஒ�ெசயல�ற உ�ப�த� காரணி ஆ��.
�லதன�மனித�ய�ச�யா�உ�வா�க�ப�ட�.
�லதன�ஒ�இ�ற�யைமயாதஉ�ப�த� காரணி இ�ைல .�லதன�இ�லாம�
உ�ப�த� நைடெப��.
�லதன�அத�க�இய��� த�ைம ெகா�ட�.
�லதன�த��அளி�� ெநக���த�ைம��ள�.
�லதன�ஆ�க�ைடய�.
�லதன� பலஆ��க� நீ����.
Asked on: [மா�� 11 & 16;ஜூ� 08 & 13;ஜூைல 16; ெச�. 17]
Question: 28.
ெதாழி��ைனேவாரி� பணிக�யாைவ?
Answer:
இலாபகரமான�த��� வா���கைள அைடயாள� க�� ேத��ெத��த� :
 ெதாழி��ைனேவாரி��த�ைம� பணியான�அ�கா�ய�� ந�லவ��� �த�ய
க����கைள��, சவா�கைள�� ஏ��இலாபகரமாக� பய�ப��த�� ெகா�வ�
எ�வா�? எ�பைத ஆரா�வதா��.
உ�ப�த� அலக��அளைவ� தீ�மானி�த� :
 ஒ�ெதாழி��ைனேவா�உ�ப�த� அலக��அளைவ தீ�மானி�க�றா�
உ�ப�த� அலக��இட�ைத� ேத��ெத��த� :
 ஒ� ச�ற�த ெதாழி��ைனேவா� தன�உ�ப�த� ெச���இட�ைத காரணி�
ச�ைத���,இ�த� ந�ைல ச�ைத���அ�க�ேலேய ேத��ெத��பா�.
உ�ப�த�� காரணிகளி�உ�தமஒ��க�ைண�ைப� க�டற�த� :
 ஒ� ��ெதாழிைல� ெதாட�க� தீ�மானி�த ந�ைலய��,அவ�உ�ப�த��
காரணிகைள உ�ப�த�ய�� ஈ�ப���� பணிய�ைன ெதாட��க�றா�.
��தா�க�பணி :
 ��அ�கா�கைள� க�டற�த��, �� ெதாழி� ��ப�கைள�ைகயா�வ�ேம
ெதாழி��ைனேவாரி� ��தா�க� பணி என ேபராச�ரிய�ஷ����ட���க�றா�.
Asked on:[மா�� 09, 10, 14 & 17;ஜூ� 08, 09, 11, 14 & 17; ெச�. 13 & 14;அ�. 16]
Question: 29.
மா��வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த���� மாறா வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த����உ�ள
ஒ��ைமகைள��, ேவ��ைமகைள��வ�ள��க.
Answer:
��க�ய கால மா��வ�க�த வ�ைள�வ�த���� நீ�ட கால மாறா வ�க�த அள�
வ�ைள�வ�த����உ�ள ேவ�பா�க�.

மா��வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� மாறா வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த�
1.�ைற�தகாலஉ�ப�த�� சா��. 1. நீ�டகாலஉ�ப�த�� சா��.
2. எ�லா� காரணிக��மாறாத����� ேபா�ஒேர ஒ� காரணி ம��� மாற���ய�.

2.அைன��� காரணிக��மாற���யன.
3.உ�ப�த�� காரணிகளி�வ�க�த�க� மாற���ய�. 3.உ�ப�த�� காரணிகளி�
வ�க�த�க� மாற���யத��.அத�அள�மா��.
4.உ�ப�த�� காரணிக�ஒ��ற��ப��ட வ�க�த�த�� ஒ�உ�ப�த�� ெபா�ைள
உ�ப�த� ெச�வத��இ�வ�த� ெபா��தா�. 4.உ�ப�த�� காரணிக�ஒ�
�ற��ப��ட வ�க�த�த�� ஒ�உ�ப�த� ெபா�ைள உ�ப�த� ெச�வத��இ�வ�த�
ெபா����.
5.உய��� ெச�வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� ,உ�ப�த�� காரணி களி� ப�படா�
த�ைமயா��,உைழ�ப�� ச�ற�ப�ய�பா�� ஏ�ப�க�ற�. 5.வள���ெச�வ�க�த
அள�வ�ைள�வ�த� ,வ�ைள�� ச��கன�தா� ஏ�ப�க�ற�.
Asked on: [மா�� 08;ஜூ� 10]
Question: 30.
உ�ப�த�யாள� சமந�ைலைய சமஅள�உ�ப�த�� ேகா�கைள� ெகா�� வ�ள��க.
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Answer:
உ�ப�த�யாள� சமந�ைல :

ஒ� ச�ற�த உ�ப�த�யாள�, ெகா��க�ப�ட காரணிகளி�உ�ப�த� ெசலவ��,அத�க
அள�உ�ப�த�ைய ெபற�ய�வா�.
�ைற�த அள�காரணி� கலைவகைள� பய�ப��த� ஒ��ற��ப��ட அள�
ெவளி����உ�சலாப�ைத உ�ப�த�யாள� ெப�க�றா�.

‘E’ சமந�ைல� ��ளி ஆ��. சமஉ�ப�த� ெசல��ேகா� ‘AB’ சமஅள�உ�ப�த��ேகா�
IQ2-�� ெதா�ேகாடாக உ�ள�.
‘AB’வர� ெசல� ேகா�ஆ��.
P, N, F ��ளிக�உ�ப�த�யாள�அைடய��யாத ந�ைலய��உ�ள�. IQ2வ��உ�ள ‘E’
��ளிைய வ�ட சமஅள�உ�ப�த��ேகா� IQ2உ�ள R ம��� S ��ளிக��ைற�த
அள�உ�ப�த�ையேய த��.
உ�ப�த�யாளரி� ‘சமந�ைல ந�ப�தைன எ�ப�,

Question: 31.
ந�ல� எ�றா� எ�ன? ந�ல�த�� ச�ற�ப�ய��கைள வ�ள��க.
Answer:
(அ) ந�ல� :

உ�ப�த�� காரணியான ‘ந�ல�’இய�ைக வள�க�அைன�ைத��அ�ல�இய�ைக
மனித��� இலவசமாக ெகா��த����� ெகாைட அைன�ைத���ற��பதா��.
ந�ல�பர��, நீ�, கா��, கனிமவள�க�, கா�க�,ஆ�க�, ஏரிக�, கட�க�, மைலக�,
சேீதா�ண�ம��� காலந�ைல ஆக�யஅைன��� ‘ந�ல�’ எ�பத�ெபா��ஆ��.
மனிதனா�உ�வா�க�படாதஅைன��� ெபா��க�� ந�ல�த��அட���.

(ஆ) ந�ல�த�� ச�ற�ப�ய��க� :
ந�ல�இய�ைகய�� ெகாைட ஆ��.
ந�ல�த��அளி�� ந�ைலயான�.
ந�ல�அழிவ��லாத�.
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ந�ல�அைசவ�ற�.
ந�ல� ெசழி���த�ைம ம���இடவைம��களி� மா�ப�� த�ைம�ைடய�
ந�ல� ெசய�பா�� (Passive)உ�ப�த�� காரணியா��.

(இ)���ைர :
 இய�ைகய�� ெகாைடயாக ந�ல�இ��பதா� ந�ல�த��அளி��வ�ைல ‘��ய�’
ஆ��. எனி��,உ�ப�த���� பய�ப��ேபா�அத�� ப�றா��ைற ஏ�ப�க�ற�.
எனேவ, ஏ�ற ஒ�வ�ைலைய அ�ெப�க�ற�.
Question: 32.
உைழ�� எ�றா� எ�ன?உைழ�ப��இய��கைள வ�ள��க.

Answer:
(அ)உைழ�� :
 உ�ப�த�� பாைதய��உைழ�� எ�ப�மனிதஇ�ெபா��ஆ��. “ஒ� பணிைய
ஒ�வ� ெச�த��வதா�,அவ���� க�ைட��� மனந�ைறேவா� ம��மி�ற� அதைன
ெச�வத�காகைகமா� எத��பா��� மனித� த�உட�அ�ல�அற�ைவ
��ைமயாகேவா ப�த�யாகேவா பய�ப��த� , ேம�ெகா���க���ய�ச�ேய
உைழ�பா��” எனஆ�ப�ர� மா�ஷ���க�றா�.
(ஆ)உைழ�ப�� ச�ற�ப�ய��க� :

உைழ�� அழிய���ய�.
உைழ�� உ�ப�த�ய����க�ய காரணியா��.
உைழ�� ஒேர சரீானத�ல. (not homogeneous) த�றைம�� ேத��ச��� நப��� நப�
மா�ப�க��ற�.
உைழ�ைப ‘உைழ�பாளரிடமி���’ ப�ரி�க இயலா�.
உைழ�� இட� ெபயர���ய�.�ைறவானஊத�ய� ெப��ெதாழி���� அத�கமான
ஊத�ய� ெப��ெதாழி��� இட� ெபய�க�றா�க�.
தனி உைழ�பாளரி� ேபர� ேப��ஆ�ற��ைற�. ெதாழிலத�பரிட�அத�க
ஊத�ய�த��காகேவா அ�ல� ந�ல ேம�ப�ட பணிந�ைல�காகேவா அவ� ேபாராட
இயலா�. எனி�� பணியாள�க� த�க����ஒ��க�ைண�� ெதாழி� ச�க�
அைம�� ேபாரா�வத��ல�அவ�களி� ேபர� ேப��ஆ�ற�அத�கரி�க�ற�.

(இ)���ைர :
 உைழ�� பலதர�ப�ட�. சாதாரணஉைழ�� எ�ப��மிைய ேதா��த�, க�
உைட�த�, �ைம���த� ேபா�றைவ .ஆனா�உைழ��,அத�க த�ற�ெப�ற,
ேமலாள�க�, ெபாற�யாள�க�, ெதாழி� ��ப வ��ந�க� ேபா�றவ�கைள��
உ�ளட�க�யதா��.
Question: 33.
வ�க�த அள�உ�ப�த�ய����� ந�ைலகைள வ�ள��க.
Answer:
நீ�டகாலஉ�ப�த� சா�� -வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� :

நீ�ட கால�த��அைன�� உ�ப�த�� காரணிக��மாற���ய�.
உ�ப�த�� காரணிக��அ�ல�உ�ளீ�க��மா��ேபா� ெவளி���� ஏ�ப��
மா�றேமவ�க�த அள�வ�ைள�வ�த�யா��.

வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த�ய����� ந�ைலக� :
வள���ெச�வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� :
அைன�� உ�ப�த�� காரணிகைள��உய����ேபா�அ�த வ�க�த அளவ���
ேமலாகஉ�ப�த� ெப��வைத ,வள��� ெச�வ�க�த அள�வ�ைள� எ�க�ேறா�.
உ�ளீ�க� 5வ���கா�உய��ேபா� ெவளி��க� 5வ���கா�க��� ேம�
உய�க�ற�.அதாவ� 10வ���காடா��.
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மாறா வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� :
ெகா��க�ப�ட வ�க�த அளவ��அைன��� காரணிகைள��உய����ேபா�,
ெவளி���அேதவ�க�த�த�� உய��.
உ�ப�த�� காரணிக�� 5�உய��ேபா�அேதஅள�வ���கா� சமவ�க�த அளவ��
ெவளி��க��உய��.
�ைற�� ெச�வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த� :
அைன�� உ�ப�த�� காரணிகைள��உய����ேபா�அேதவ�க�த அளைவவ�ட
�ைறவாகஉ�ப�த�� ெப�க�னா�,அ�ேவ�ைற�� ெச�வ�க�த அள�வ�ைள�
வ�த�யா��.
அைன�� உ�ப�த�� காரணிக�� 5வ���கா�உய��ேபா� ெவளி��க� 5
வ���கா���� �ைறவாகஉய�க�ற�அதாவ� 3வ���கா�.
வைரபட வ�ள�க� :
இ�த�ந�ைல உ�ப�த� உய��ேபா� (AB) ெமா�த உ�ப�த� ��தலானவ�க�த�த��
உய�க�ற�.
(BC), ெமா�த உ�ப�த� மாறாத வ�க�த�த�� உய�� ேபா�உ�ள ந�ைல மாறாத வ�க�த
அள�வ�ைள�வ�த� எனஅைழ�க�ப�க�ற�.
இ�த�ந�ைல உ�ப�த�� �ைற�� ேபா� (CMP), ெமா�த உ�ப�த� �ைறவான
வ�க�த�த��அத�கரி�க�ற�.
Question: 34.
கா� - ட�ல���உ�ப�த��சா�ைப வ�ள��க.
Answer:
கா� - ட�ல�உ�ப�த�� சா�� :

ெபா�ளிய�� எளிைமயான��, பரவலாக� பய�ப��த�ப��உ�ப�த��சா�� கா�-
ட�ல�உ�ப�த�� சா��ஆ��.
உ�ப�த��சா�ைப அளி�தவ�க� ேபராச�ரிய�க� C.W. கா� ம��� P.H. ட�ல�
ஆவா�க�.
கா�-ட�ல�உ�ப�த��சா�� ப��வ�மா�
இத��

 Q =உ�ைம ெவளி��
 L =உைழ��
 C =�லதன�
 b =உைழ�ப�� எ�ணி�ைக அள�
 1-a =அ��� வ�தஅள��லதன�
 a =அ��� வ�தஅள�உைழ��
கா�-ட�ல�உ�ப�த�� சா�� மாறாத வ�க�த அள�வ�ைள�வ�த�ைய ம���
வ�ள��க�ற�.
உ�ப�த�� சா�ப��அ��� வ�தஅளவ����த�மாறாவ�க�த அள�வ�ைள�
வ�த�ய�� தர�ைத��ற��க�ற�.
 a + b > 1 :வள��� ெச�வ�க�த வ�ைள�வ�த�
 a + b = 1 : மாறாத வ�க�த வ�ைள�வ�த�
 a + b < 1 :�ைற�� ெச�வ�க�த வ�ைள�வ�த�
Question: 35.
மா��வ�க�த வ�ைள�வ�த�ைய��ற� வ�ள��க.
Answer:
��க�ய காலஉ�ப�த�� சா��
���ைர :
ஒ� உ�ப�த� காரணி ந�ைலயாகஇ���� ேபா�, ஏைனயஉ�ப�த�� காரணிகளி�
அளைவ மா�ற�னா� மா��வ�க�த வ�ைள�வ�த� ஏ�ப�க�ற�.
இல�கண� :
‘ஓ� உ�ப�த� காரணி’ மாறாம����� ேபா� ம�ைறயஉ�ப�த�� காரணிகளி�
அள�மாற�னா�ஆர�ப�த��இ�த�ந�ைல வ�ைள�அத�கரி���. ப���
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மாறாம�����,இ�த�ய�� உ�ப�த� �ைற�� ெச���.
எ�ேகா�க� :

ஒேர ஒ�உ�ப�த�� காரணிம��� மா��ேபா� ஏைனயஉ�ப�த� காரணிக�
மாறாம�இ����.
ஒ�ேவைள எ�லா உ�ப�த�� காரணிக��ஒேர வ�க�த�த�� மா�ப�டா�இ�வ�த�
ெபா��தா�.
உ�ளீ�களி�வ�ைலக�மாறாம�இ����.
ஒ��ற��ப��ட கால�க�ட�த�� ெதாழி� ��பந�ைல மாறா�. (அ)ஒேர ந�ைலயாக
இ����.
�த�ந�ைல :வள��� ெச�வ�ைள�வ�த� :
 �த� ந�ைல ��வைட�� ேபா�, சராசரி உ�ப�த� உ�சந�ைலைய அைடக��ற�.
இத�� ெமா�த உ�ப�த� , சராசரி உ�ப�த� ம���இ�த�ந�ைல உ�ப�த� அத�கரி���
ெகா�ேட ெச�க�ற�.
இர�டா� ந�ைல :�ைற�த ெச�வ�ைள�வ�த� :
இத���வ��இ�த� ந�ைல உ�ப�த�� த�ற���யமா��.
ெமா�த உ�ப�த� �ைற�� ெச���வ�க�த�த�� உய�க��ற�.
இ�த� ந�ைல உ�ப�த� ��ய�ைத�� ெமா�த உ�ப�த� உ�சந�ைலைய��
அைட�த�ட�இர�டாவ� க�ட����� ெப�க�ற�.
��றா� ந�ைல : எத��கணியஉ�ப�த� :
 எத��கணியஉ�ப�த� இத��இ�த�ந�ைல உ�ப�த� எத��மைறயா�� ேபா� ெமா�த
உ�ப�த� ம��� சராசரி உ�ப�த� இர��� சரிய� ெதாட��க��றன.
Question: 36.
சமஅள�உ�ப�த�� ேகா�க� எ�றா� எ�ன?அத�இய��கைள வ�ள��க.
Answer:
உ�ப�த�� சா���, சமஅள�உ�ப�த�� ேகா�க�� :
 சமஅள�உ�ப�த�� ேகா�களி� ப��பா��,இர�ேடா அ�ல�அத��� ேம�ப�ட
உ�ப�த��காரணிகைள பலவைகய�� ஒ��க�ைண�� ஒ��ற��ப��ட அள�
ெவளி��உ�ப�த� ெச�வத�� பய�ப�வதா��.

சமஅள�உ�ப�த��ேகா���இய��க� :

இடமி��� வலமாக ேம���� கீ�ேநா�க�� ெச���.
“இ�த�ந�ைல ெதாழி���ப பத���� வ�க�த�தா�” (MRTS) சமஅள�உ�ப�த��ேகா�
ேதா��வாைய ேநா�க� �வ��� காண�ப�க�ற�.

இ�த�ந�ைல ெதாழி���ப பத���� வ�த� எ�ேபா���ைறவதா� சமஅள�
உ�ப�த�� ேகா� எ�ேபா�� ேதா��வாைய ேநா�க� �வ��� காண�ப�க�ற�.
சமஅள�உ�ப�த��ேகா�உயர� ெச�ல� ெச�ல உ�ப�த� ெவளி���உய���
ெகா�ேட ெச���.
சமஅள�உ�ப�த��ேகா�க�ஒ�ைற ஒ�� ெவ��� ெகா�ளாததாக��உ�ள�.
Question: 37.
ெபா�ளாதார ச��கன�களி�வைககைள வ�ள��க.
Answer:
ெபா�ளாதார� ச��கன�க� :

ச��கன� எ�ப� ந�ைமக�. ‘அள�’ எ�ப�அல�களி�அளைவ��ற����.
ந�ைமக� ேபரள�உ�ப�த�ய���ல� க�ைட�பதனா�இதைன ெபா�ளாதார�
ச��கன�க� எனஅைழ�க�ேறா�.

ெபா�ளாதார� ச��கன�க�இ�வைக�ப��
 (அ)அக� ச��கன�கள
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 (ஆ) �ற� ச��கன�க�
(அ)அக� ச��கன�க�
 ந��வன�த���ேளேய ெபற�ப�� ந�ைமக�அக� ச��கன�க�
எ�றைழ�க�ப��.
ெதாழி���ப� ச��கன�க� :
 ந��வன�த��அள�ெபரிய அளவாகஇ��பதா�, க�ைட����லதன��
அத�கமாகஇ����.
ந�த�� ச��கன�க� :
 ெபரிய ந��வன�க� ச�ைதய�� ப�� வ��பைன �ல��லதன� ெப��க�ைத
ஏ�ப��த�னா�, ச�� ந��வன�க��லதன�த��காக கட�வா��� ேபா�, ெபரிய
ந��வன�களி��லதன�ைத� ெபற����.
ேமலா�ைம� ச��கன�க� :
 ேபரள�உ�ப�த�ய��வ�ைள�தா� ேவைல� ப��� �ைற . ேவைல� ப����ைற
இ��தா� சரியான மனித�க� சரியான�ைறய��இ��பா�க�.
உைழ��� ச��கன�க� :
 ேபரள�உ�ப�த� ேவைலப����ைற�� வழிவ��த�.இதைன ‘ச�ற�� உைழ��’
எனலா�.
ச�ைதய�� ெதாட��த���பத� ச��கன�க� :
 ெபரிய ந��வன�க� ப�ேவ�உ�ப�த�கைள� ெகா����கலா�.

(ஆ) �ற� ச��கன�க� :
 அத�க ந��வன�க�ஒ��ற��ப��ட ப�த�ய�� வ�ரிவைட�� ெகா������ ேபா�
அதாவ�ெதாழி� வள��ேபா�அைவ அத�க ந�ைமகைள� ெப�க�ற�.இதைன�
�ற� ச��கன�க� எ�க�ேறா�.
ேம�ப�ட ேபா��வர�� வசத�க�
வ�க� ெசய�பா� சா��த வசத�க�
நாகரகீ வள��ச�
தகவ� ம���ெதாைல�ெதா ட�� வள��ச�

 ெதாழி�சா� ப�த�களி� ேம�கா�வசத�க�அைன��� எளித�� க�ைட�க��ற�.

பாட� 7 : ெசல��வ�வா��

Question: 21.
��க�ய ம��� நீ�டகால�த��� உ�ள ேவ�பா�யா�?

Answer:
��க�ய கால� நீ�ட கால�
1. ஏேத��ஒ�உ�ப�த� காரணிக� மா�� ம�றைவ மாறா�.
1.அைன�� உ�ப�த� காரணிக��மா��.
2.ஓரா���� உ�ப�ட�. 2.ஓரா���� ேம�.
3.வ�ைல� தீ�மானி�பத�� ேதைவ ��க�ய ப�� வக��க��ற�.

3.வ�ைல தீ�மானி�பத��அளி�� ��க�ய ப�� வக��க��றன.
Asked on:[மா�� 08, 09, 11, 12, 14, 15 & 17;ஜூ� 09, 10, 11, 12, 13 & 14; ெச�. 8, 11 & 13;
அ�. 16]
Question: 22.
வா���� ெசல� எ�றா� எ�ன?

Answer:
ஒ� ப�ட�த�� ச�ற�த பய�பா� ேத��ெத��க�ப�வதா�,அத�ைடயஅ��த
ச�ற�த பய�பா�வ���� ெகா��க�பட ேவ����ள�.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



எ����கா�டாக ேகா�ைமைய பயரி��உழவ� த�னிட��ளஅேதஉ�ப�த��
காரணிகைள� பய�ப��த� உ�ைள�க�ழ�ைக சா�ப� ெச�யலா�.ஒ��வ��டா�
ேகா�ைமய�� ப�றவா���� ெசல�யாெதனி�வ����த�த உ�ைள�க�ழ�க��
உ�ப�த� அளேவயா��.
Asked on:[மா�� 08, 10 & 11;ஜூ� 17; ெச�. 08, 09, 10 & 11;அ�. 16]
Question: 23.
ெபா�ளாதார� ெசல� எ�றா� எ�ன?

Answer:
ெவளி��ெசல�க�, ம��மி�ற� உ�ளா��த ெசல�கைள�� ேச��த ெமா�த�
ெதாைகேய ெபா�ளாதார� ெசலவா��.
த��ைடய �யஉைழ��,�ய�ச�, ச��தைன ம��� தன��� ெசா�தமான
காரணிகைள ஒ�ெதாழி��ைனேவா� உ�ப�த�ய�� பய�ப���வதா�அ��ய
ேசைவ�கானெவ�மத�ேயஉ�ளா��த ெசலவா��.
இத�� மைற�த����� ெசல� எ�ற ெபய��உ��.

Asked on:[மா�� 08, 12, 13, 15 & 17;ஜூ� 09, 10 & 12; ெச�. 09 & 13]
Question: 24.
இ�த�ந�ைல� ெசல� எ�றா� எ�ன?

Answer:
ஒ�அல�உ�ப�த� அத�கரி�ப�னா� ெமா�த ெசலவ�� ஏ�ப����க��ற ந�கர அள�
ெசலேவஇ�த�ந�ைல ெசல� எ�� வைரயைற ெச�ய�ப�க��ற�.
எ����கா�டாக ஒ� ந��வன� 100அல�க�உ�ப�த� ெச�க�ற�.
அ�ந��வன� 99அல�கைள உ�ப�த� ெச�ய�.9000 ெமா�த ெசலவாக�ற� எ��
ைவ��� ெகா�டா�, 100அல�க�உ�ப�த�ைய ெச�ய�.10,000 ெசலவா�� ேபா�,
(10000 – 9000) =�.1000/-இ�த�ந�ைல ெசலவா��.
இ�த�ந�ைல� ெசல� ‘�’வ�வ�த��இ����.
 
Asked on:[மா�� 10, 13 & 16;ஜூ� 08, 09, 10 & 17; ெச�. 09, 10 & 17;அ�. 12 & 16;ஜூைல
16]
Question: 25.
MC ம��� AC-���இைடேய��ளஉற�கைள���க.

Answer:
இ�த�ந�ைல ெசல� சராசரி ெசலைவவ�ட �ைறவாகஇ����ேபா�, சராசரி ெசல�
�ைறக��ற�.
இ�த�ந�ைல ெசல� சராசரி ெசலைவவ�ட அத�கமாகஇ����ேபா�, சராசரி ெசல�
அத�கரி�க��ற�.
இ�த�ந�ைல ெசல�வைளேகா� சராசரி வைளேகா��� தா��த (�ைற�த) ��ளிய��
கீழி���� ெவ�ட ேவ���.இ�வா� சராசரி ெசலவ�� (AC)�ைற�த ��ளிய��MC,
AC �� சமமாகஇ����.
Asked on:[மா�� 09, 11, 12 & 17;ஜூ� 11 & 13; ெச�. 10, 11 & 12;அ�. 12;ஜூைல 16]

Question: 26.
நீ�டகால சராசரி� ெசல�வைள�ேகா� ப�ற� �ற��� வைரக.

Answer:
நீ�ட கால�த��அைன��� காரணிக��மாற���யைவ .
நீ�டகால சராசரி ெசல�வைளேகா�-ெவளிய��உ�ப�த����, நீ�டகாலஉ�ப�த�
ெசலவ���மிைடேயஉ�ளெதாட�ப�ைன வ�ள��க�ற�.
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SAC1, எ�ப� ச�ற�ய அளவ�லான ந��வன�த����, SAC2 ந��தர அளவான
ந��வன�த����, SAC3 ெபரிய அளவான ந��வன�த���� ெபா����.

��க�ய கால�த��, ேதைவ�ப��உ�ப�த� OAஆகஇ����ெபா��,அ�ந��வன�,
��க�யஅளவ�லானஉ�ப�த�ைய ெதரி� ெச���.
உ�ப�த� அள� OBைய கா����அத�க அளவாகஇ����ெபா��அ�ந��வன�
ந��தர உ�ப�த�ைய ெதரி� ெச��, சராசரி ெசலவான���க�யகாலஅளைவவ�ட
அத�கமாகஇ����.
அேதஅளவானெவளி����� ODைய� கா����அத�க அள�உ�ப�த� ெச�வத��
அ�ந��வனமான�, ெப�மள�உ�ப�த�ைய ெதரி� ெச���.
SAC3��க�ய கால�த�� ந��வனமான�ெகா��க�ப�ட ஒ� ெதாழிேலா�
இைண�க�ப���ள�.ஆனா� நீ�டகால�த��அ�ந��வன�ஒ�
ெதாழி�சாைலய����� ம�ெறா�ற��� மா�க�ற�.
நீ�டகால சராசரி� ெசல�வைளேகா� த��ட வைளேகா� எ���உைறவ�வ
வைளேகா� எ��� பட�வைளேகா� எ���, பல��க�ய கால� ெசல�ெசல�
எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
Asked on:[மா�� 09, 13 & 15;ஜூ� 09, 10 & 12; ெச�. 08, 10 & 13;அ�. 16]

Question: 27.
AR ம���MR ேகா�களி�இைடேயயானஉற�க� எ��க.

Answer:

சராசரி வ�வா� (வ�ைல) ந�ைலயாகஇ����ேபா�இ�த�ந�ைல வ�வா��
ந�ைலயாகஇ��� இர���ஒேர வைளேகா��� ேச��� வ���.

சராசரி வ�வா� AR�ைற��ேபா� (வ�ைல) MR-�இ�த�ந�ைல வ�வா���ைற��.
இ�த�ந�ைல வ�வா� சராசரி வ�வாையவ�ட��தலாக��ைற��.
இ�த�ந�ைல வ�வா� சராசரி வ�வா��� கீ�அைம��வ���.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Asked on:[மா�� 08, 10, 11, 12 & 16;ஜூ� 08, 11 & 17; ெச�. 10, 11 & 17;அ�. 12;ஜூைல
16]
Question: 28.
��க�யகால சராசரி வைள��ேகா�ைட வ�வரி�க��.

Answer:
(அ) சராசரி மாறா� ெசல� : (AFC)

சராசரி மாறா� ெசல� எ�ப�உ�ப�த�ய��ஒ�அலக��கான மாறா� ெசலவா��.
ெமா�த மாறா� ெசலவ�ைன உ�ப�த� அல�களா�வ����ேபா� க�ைட��� ஈவா��.

(ஆ) சராசரி மா�� ெசல� (AVC) :
சராசரி மா�� ெசல� எ�ப�உ�ப�த�ய��ஒ�அலக��கான மா�� ெசலவா��.
ெமா�த மா�� ெசலவ�ைன உ�ப�த� அல�களா�வ����ேபா� க�ைட��� ஈவா��.

(இ) சராசரி ெமா�த ெசல� (அ) சராசரி ெசல� : (AC)
சராசரி ெமா�த ெசல�, சராசரி ெசல� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
இ� TC/Q எ��� (அதாவ�) ெமா�த ெசலைவ உ�ப�த� அல�களா�வ����ேபா�
க�ைட��� ஈவா��.

ஆர�ப�த��, சராசரி மாறா ெசல�� ம��� சராசரி மா�� ெசல���ைற�� ெச���.
ஆகேவ சராசரி ெசல� சரி�� ெச�க�ற�.
��க�ய கால�த�� AC, MC, AVC ‘U’வ�வ�த��இ����.
Asked on: [மா�� 09, 12, 15 & 17]
Question: 29.
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இ�த�ந�ைல� ெசலவ�ைன சரியானவ�ள�க��ட���க.

Answer:
இ�த�ந�ைல� ெசல� :

இ�த�ந�ைல ெசல� எ�ப�,ஒ�அல�உ�ப�த� அத�கரி�ப�னா�, ெமா�த ெசலவ��
ஏ�ப����க��ற ந�கர அள�ெசலேவஇ�ந�ைல ெசல� என�ப��.
எ.கா.ஒ� ந��வன� 100அல�க�உ�ப�த� ெச�க�ற�.இ�த�ந�ைல ெசல� எ�ப�
100அல�க�உ�ப�த� ெச�யஆ��ெமா�த ெசலவ����� 99அல�க�உ�ப�த�
ெச�யஆ��ெசலவ�ைன கழி�த க�ைட�பேதஆ��.

இ�த�ந�ைல வைளேகா� Uவ�வ�ைத� ெகா���ள�.இ�வ�வ�ைத மா��வ�க�த
வ�ைள�வ�த� தீ�மானி�க�ற�.

���ைர :
வள��� ெச�வ�ைள�வ�த�ய��இய�க�த�னா�இ�த� ந�ைல வைளேகா�
சரி��வ���.�ைற�� ெச�வ�ைள�வ�த� இய��வதா��உ�ப�த� அளவ��
ச��கனமி�ைமயா��,இ�த�ந�ைல வைளேகா�அத�கரி�க�ற�.
Asked on:[மா�� 08, 11 & 17;ஜூ� 11; ெச�. 11 & 13ஜூைல 16]
Question: 30.
SAC ம�� SMC-���உ�ளஉறவ�ைன ��க.
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Answer:
��க�ய�கால சராசரி வைளேகா�������க�ய�காலஇ�த�ந�ைலெசல�
வைளேகா�����இைடேயஉ�ளெதாட�� :இைவக��க�ைடேயஉ�ளெதாட��
கணித ரதீ�ய�� வ�ள��த� எளிதாகஅைம���ள�.

இவ�ற��ெதாட�ப�ைன� கீ�க�டவா�அளி�கலா�

இ�த�ந�ைல ெசல� சராசரி ெசலைவவ�ட �ைறவாகஇ����ேபா� ேபா�, சராசரி
ெசல��ைறக��ற�.
இ�த�ந�ைல ெசல� சராசரி ெசலைவவ�ட அத�கமாகஇ����ேபா�, சராசரி ெசல�
அத�கரி�க��ற�.
இ�த� ந�ைல ெசல�வைளேகா� சராசரி வைளேகா��� தா��த (�ைற�த) ��ளிய��
கீழி��� ெவ�ட ேவ���.இ�வா� சராசரி ெசலவ�� (AC)�ைற�த ��ளிய��MC,
AC�� சமமாகஇ����.
Asked on:[மா�� 10, 13 & 16;ஜூ� 08, 09, 10, 12 & 17; ெச�. 08 & 17;அ�. 12 & 16]

Question: 31.
ஒ� ந��வன� ேம�ெகா��� ப�ேவ�ெசல�கைள வ�ள��க. (ஏேத�� 5
வைககைள வ�ள��க)

Answer:
(அ) பண�ெசல� :
 பண�ெசல�ெபயரள�� ெசல� எ�� அைழ�க�ப�க��றன.ஒ�ெதாழி�
ந��வன�ஒ�ெபா�ைள உ�ப�த� ெச�ய பணமாக� ெசலவ���அைன���
ெதாைகைய�ேம பண�ெசல� எ�� அைழ�க�ேறா�.
 எ.கா.

�ல�ெபா���கான� ெசல�
உைழ�ப��கான��, ம��� ச�பள�
இய�த�ர�க�, ப��பா���� ெசல� ேபா�றைவ ஆ��.

(ஆ)உ�ைம� ெசல� :
 உ�ைம� ெசல� எ�ப� த�உ��ண�� சா��த க��தா��.
ஒ�ெபா�ைள உ�ப�த� ெச�வத�� ஏ�ப����ப� ம��� த�யாக�ைத இ�
�ற����.
ஊத�ய�களி� ெமா�த� பண�ெசல� என�ப��.

(இ) ப�றவா���� ெசல� :
ஒ� ப�ட�த�� ச�ற�த பய�பா� ேத��ெத��க�ப�வதா�அத�ைடயஅ��த
ச�ற�த பய�பா�வ���� ெகா��க�பட ேவ����ள�.
எ.கா. ேகா�ைமைய பய�ரி��உழவ� த�னிட��ளஅேதஉ�ப�த�� காரணிகைள�
பய�ப��த� உ�ைள�க�ழ�ைக சா�ப� ெச�யலா�.

(ஈ) ேபேர�� ெசல� / ெவளி��� ெசல� :
ஒ� ப�ட�ைத உ�ப�த� ெச�ய ஒ�ெதாழி��ைனேவா� உ�ப�த�� காரணிக���
அளி���ஊத�ய�க�ம��� க�டண�க�ேமெவளி��ெசல�க� என�ப��.
கண�க��� ெசல� எ�ப�உ�ப�த�யாள� ேநர�யாக ெச���� (அ)அவேர
கண�க��� ெசல�க�ஆ��.

(உ) ெபா�ளாதார� ெசல� :
 ெவளி��ெசல�க�, ம��மி�ற� உ�ளா��த ெசல�கைள�� ேச��த ெமா�த�
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ெதாைகேய ெபா�ளாதார� ெசலவா��.

(ஊ) தனியா�� ெசல� :
தனியா� �ைற ந��வன�த��உ�ப�த��கா�� ெசல� தனியா� ெசல�ஆ��.
ெவளி��ெசல�க�ம���உ�ளா��த ெசல�களி����� ெதாைகேய தனியா�
ெசலவா��.

(எ) ச�க� ெசல� :
 ச�க� ெசல� எ�ப�உ�ப�த� ந��வன�த��உ�ப�த�� ெசல�அ��.அ�
ச�தாய�த��இ���� ம�ற ம�க��� ஏ�ப�ட ெசலவா��.
 (எ.கா.)ஒ� எ�ெண���த�கரி�� ஆைல ெவளிேய��� கழி�� ெபா��க�ஆ��
நீ�ட� கல�� அத����ைம� ேக� ஏ�ப���வத��ல� ஏ�ப�� ெசல�ஆ��.
Question: 32.
TC, AC ம���MC ேகா�க� ப�ற� வ�ள��க.

Answer:
(அ) ெமா�த� ெசல� : ெமா�த� ெசல� எ�ப�ெமா�த மாறா� ெசலைவ��ெமா�த
மா�� ெசலைவ�����ய ெமா�த� ெதாைகயா��.

��க�ய கால சராசரி ெசல�வைளேகா�களாவன :
(ஆ) சராசரி மாறா� ெசல� (AFC) : சராசரி மாறா� ெசல� எ�ப�உ�ப�த�ய��ஒ�
அலக��கான மாறா� ெசலவா��. ெமா�த மாறா� ெசலவ�ைன உ�ப�த� அல�களா�
வ����ேபா� க�ைட��� ஈவா��.

(இ) சராசரி மா�� ெசல� (AVC) : சராசரி மா�� ெசல� எ�ப�உ�ப�த�ய��ஒ�
அலக��கான மா�� ெசலவா��. ெமா�த மா�� ெசலவ�ைன உ�ப�த� அல�களா�
வ����ேபா� க�ைட��� ஈவா��.

(ஈ) சராசரி ெமா�த ெசல� (அ) சராசரி ெசல� : சராசரி ெமா�த ெசல�, சராசரி ெசல�
எ���அைழ�க�ப�க�ற�.இ� TC/Q எ�ற ெமா�த ெசலைவ உ�ப�த� அல�களா�
வ����ேபா� க�ைட��� ஈவா��.

(உ)இ�த�ந�ைல ெசல� :
 இ�த�ந�ைல ெசல� எ�ப�,ஒ�அல�உ�ப�த� அத�கரி�ப�னா�, ெமா�த ெசலவ��
ஏ�ப����க��ற ந�கர அள�ெசலேவஇ�ந�ைல ெசல� எ�� வைரயைற
ெச�ய�ப�க��ற�.

Question: 33.
TR, AR ம���MR ேகா�க� ப�ற� வ�ள��க.

Answer:
(அ)வ�வா� :
 தா�உ�ப�த� ெச�த ப�ட�ைத ,ஒ��ற��ப��ட வ�ைலய��அ�கா�ய�� வ��பைன
ெச�வத��ல�ஒ� ந��வன�ெப�க��ற வ�மானேம ந��வன�த��வ�வா�
என�ப��.
(ஆ) ெமா�த வ�வா� : (TR)

ெமா�த வ�வா� எ�ப�, தா�உ�ப�த� ெச�த ப�ட�கைள வ���அதனா�
க�ைட�க��ற ெமா�த வ�மானேம ெமா�த வ�வா� எ�� �ற��ப�ட�ப�க�ற�.
கணிதவாய�லாக TR =ஞ�.இ�� TR எ�ப�ெமா�த வ�வா� P எ�ப�வ�ைல Q
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எ�ப�வ��பைன அள�.
ெமா�த வ�வா�, 1000 ×�. 10 =�. 10,000/- எ�� கண�க�ட�ப�க�ற�.

(இ) சராசரி வ�வா� : (AR)
 சராசரி வ�வா� எ�ப�ஒ�ெபா�ைள வ��பைன ெச�வத�னா� க�ைட���
வ�வாயா��.
(ஈ)இ�த�ந�ைல வ�வா� : (MR)இ�த�ந�ைல வ�வா� எ�ப�ெமா�த வ�வாய��
ஏ�ப�ட ��த�வ�வாயா��.

சராசரி வ�வா� (AR)இ�த�ந�ைல வ�வா� (MR)வைளேகா�க����இைடேய
உ�ள�ெதாட�� : சராசரி வ�வா� (வ�ைல) ந�ைலயாகஇ����ேபா�இ�த�ந�ைல
வ�வா�� ந�ைலயாகஇ��� இர���ஒேர வைளேகா��� ேச��� வ���.

 AR�ைற��ேபா�MR-��ைற��.ஆனா�இ�த�ந�ைல வ�வா� சராசரி
வ�வாையவ�ட��தலாக��ைற��.

Question: 34.
இலாப�உ�சமா�த�அளவ��தைல பட�வைர�� வ�ள�க� த�க.

Answer:
ஒ� ந��வன�த��இலாப� எ�ப�ெமா�த வ�வா���� ெமா�த ெசலவ����
இைடேயஉ�ள ேவ�பா�ஆ��.
இலாப� = ெமா�த வ�வா� – ெமா�த ெசல�உ�சஇலாப� ெப�வேதஒ�
ந��வன�த�� ேநா�க�ஆ��.
இலாப�உ�சமயமா��த� :
 ஒ� ந��வன�ெவ�ேவ�அளவ�லானஉ�ப�த�ய�� ஈ��ய லா�ைத வைரபட�
�ல�வ�ள��க�ற�.இத�லாப� OMஅளவ�லானஉ�ப�த�ய�� உ�சஅளவாக
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TRவைளேகா����� TCவைளேகா�����உ�ளஇைடெவளி அத�கப�சமாக
இ����. (TR=TC)இ���ளிகளி� ந��வன�த��� இலாப��இ�ைல ந�ட��
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இ�ைல . எனேவ S+Q ��ளிக� சம�ற��� ��ளிக� எ�றைழ�க�ப��.

பாட� 8 :அ�கா�அைம���,வ�ைலந��ணய��
Question: 21.
அ�கா�ய�� ப��க�யாைவ?

Answer:
அ�கா�ய�� ப��க� :

ப�ட�கைள வா��ேவா��,வ��ேபா��இ��பா�க�.
வா��ேவா��,வ��ேபா�� த�க����ேள ேநர� ெதாட�� ெகா�ள
ேவ��யத��ைல .
வா��ேவா��,வ��ேபா��ஒேர வைகயான ப�ட�ைதேயா (அ) பலவைகயான
ப�ட�ைதேயா வ��கேவா (அ)வா�கேவா ெச�வா�க�.
அ�கா�ய�� வ��க�ப�� ம���வா�க�ப�� ெபா��க��� ஒ�வ�ைல இ��த�
ேவ���.
Question: 22.
அ�கா�ய��அ��பைட ேபா��கைள வைக�ப���க.

Answer:
ேபா��ய��அ��பைடய��அ�கா�ய��வைககைள கீ�கா�மா�வைக�ப��தலா�.

Question: 23.
ந�ைற�� ேபா�� அ�கா�ய����� ந�ைமகைள எ��க.

Answer:
ந�ைற�� ேபா��ய�� ந�ைமக� :

ந�ைற�� ேபா��ய���க�ேவாேர அரசராவா�.அ��க�ேவா� ப��தா�� த�ற�
பைட�தவ�.
இ�ேபா��ய�� வ�ைல�� சமமாக, சராசரி ெசல�இ��பதா��க�ேவா�
பயனைடக��றா�.
ப�ட�க�ஒ�ைம த�ைமயானதாகஉ�ளதா�அ�கா�ய��உ�வா��வ�ைலைய
ஏ�� ெகா�வதாக ந��வன�உ�ள�.
Question: 24.
வ�ைல ேபத�த��இர�� ந�ப�தைனக�யாைவ?

Answer:
ேதைவைய ,வ�ைல அத�கமானஅ�கா�ய����� வ�ைல �ைறவானஅ�கா���
மா�ற இயலா�, ெச�வ�த�க�அத�க வ�ைல��ளஆட�பரமான ��தக�பத��ைப
வா�காம� ப�ரபலமான�ைற�த வ�ைல��ள ��தக�பத��� ெவளிவ��வைர
கா�த���பா�களானா� தனியா� ேபத� கா��த� ேதா�வ�யைட��.
ெதாழி�அத�ப� அவ��� க�ைட��� ம�வானமி�சார�ைத ��� உபேயாக�த���
பய�ப��த�னா�வாணிக ேபத� கா��த� ேதா�வ�யைட��.
Question: 25.
வ�ைல ேபத�த�ைன எ����கா����ல�வ�ள��க.

Answer:
வ�ைல ேபத� எ�ப� ேபத� கா������ரிைம எ���வழ�க�ப�க�ற�.ஒ�
���ரிைமயாள� ஒேர ப�ட�ைத ப�ேவ��க�ேவா��� ப�ேவ�வ�ைலகளி�
வ��க�றா�.இ�த ெசய��� வ�ைல ேபத� கா��த� எ�� ெபய�.
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(எ.கா)ஒேர த�ைர�பட�த���, ப�ேவ�த�ைர அர��க�, ப�ேவ� ந�ைல ம�கைள
க��த�� ெகா�� ப�ேவ�க�டண�கைள வ���பதா��.

Question: 26.
அ�கா�ய��வைககைள ���கமாக வ�ள�க��.

Answer:
அ�கா�ய��வைகக� :
(அ)இட�ைத ெபா��த அ�கா� :

உ���அ�கா�
வ�டார அ�கா�
ேதச�ய அ�கா�
ப�னா�� அ�கா�

(ஆ) ேநர� சா��த அ�கா� :
மிக ��க�ய�கால�
��க�ய�கால�
நீ�டகால�

(இ) ேபா��ய��அ��பைடய��அ�கா�க� :
ேபா��ய��அ��பைடய��அ�கா�ய��வைககைள கீ�கா�மா�வைக�ப��தலா�.

Asked on: [மா�� 14 & 16]
Question: 27.
ந�ைற�� ேபா��ய��இய��கைள வ�ள�க��. (ஏேத��ஐ��)

Answer:
இய��க� :

எ�ண�ற வா��ேவா�,வ��ேபா� :
இ�வைக அ�கா�ய�� வா��ேவா��வ��ேபா�� எ�ண�றஅளவ��உ�ளன�.
இ�� வ�ைலய�� மீ� எவ��ஆத��க� ெச��த ��யா�.
வ�ைலயான�அ�கா�ய��இர�� ச�த�களாக�ய ேதைவ ம���அளி�ப�னா�
தீ�மானி�க�ப�க�ற�.
ஒ�த த�ைம�ைடய ப�ட�க� :
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எ�லா வ��பைனயாள�க��,உ�ப�த� ெச�ய�ப��அைன�� ப�ட�க��
ஒ�ததாக,ஒ�ைம த�ைம��, தர�� ெகா�டைவயாகஇ��க ேவ���.
அதாவ�ெபா�ளி� தர�,அள�, �ைவ ஒேர� த�ைம�ைடயதாகஇ��த� ேவ���.
அ�கா�ய�� ந�ைல ப�ற� ��ைமயாகஅற��த���த� :
வ��பைனயாள���க�ேவா��அ�கா�ய�� ந�ல��,வ�ைலைய ��ற��மாக
அற��த���பா�க�.
ஆகேவ�க�ேவா���த�வ�ைலைய அளி�கேவா (அ�ல�)வ��பைனயாள�
�ைற�த வ�ைலைய� ெப��� ெகா�ளேவா மா�டா�க�.
உ���த��, ெவளிேய�த�� தைடய��ைல :
ெதாழி�சாைல��� �த�ய ந��வன�க�உ���த����,இ��க��ற ந��வன�க�,
ெவளிேய�த���� தைடேய�மி�ைல .
அத�க லாப� ெப��வா��� இ����ேபா� �� ந��வன�க�உ�ப�த� ெச�ய
உ�ேள�ைழக��றன.
இழ�� ஏ�ப��ேபா� ஏ�கனேவஇய�க�வ�த ந��வன�க�ெதாழி�சாைலைய வ���
ெவளிேய�க��றன.
உ�ப�த� காரணிக�இட� ெபய�� :
உ�ப�த�� காரணிக�ஒரிட�த����� ம�ெறா�இட�த��� மிக�� எளிதாகஇட�
ெபய�க��றன.
அத�கமானவ�மான� க�ைட���ேபா�ஒ�ெதாழி�சாைலய����� ம�ெறா�
ெதாழி�சாைல�� இட� மா��.
ேபா��வர�� ெசல�இ�ைல :
அ�கா���வத���ஒேர வ�ைல ந�ல�வதா�,இ�� ேபா��வர�� ெசல�இ�ைல .
ெதாைலவ��உ�ள ந��வன�கைளவ�ட அ�கா�ய��அ�காைமய��உ�ள
ந��வன�க��� ேபா��வர�� ெசல�இ�ைல .
அரச�� தைல��இ�ைல / ம�தன����ைம :
உ�ப�த� ம���வ�ைலைய ,அர� தைலய��� க���ப��த இயலா�.�க�ேவா�,
வ��ேபாரிைடேய����த�ைம இ�ைல .
அ�கா�ய�� ந�ல��வ�ைலயான� ேதைவ ,அளி���� ஏ�ப தானாகேவ மா�ற��
ெகா���.
Asked on:[மா�� 08 & 17;ஜூ� 08, 11, 14 & 17; ெச�. 14;அ�. 12]
Question: 28.
���ரிைமைய� க���ப����வழி�ைறக�யாைவ?

Answer:
வரி வ�த��த� :
���ரிைமய�� ச�த�ைய �ைற�பத�ேகா , த��பத�ேகா வரி வ�த��தா���டஒ�
க���ப�����ைறயா��.
அர� கணிசமானெதாைகைய வரியாக வ�த��கலா�.
வரி வ�த��த�வ�ைளவாகஇலாப��ைற�� அத�ெபா�ளாதார வ�ைம �ைற��.
நா��ைடைமயா��த� :
 ெபரிய ���ரிைம ந��வன�க� நா��ைடைமயா��வதா�,�க�ேவாைர �ர��
வா�� ந��வன�கைள அரேச ஏ�� நட�தலா�.
�க�ேவா� ச�க�க� :
 �க�ேவா� ச�க�கைள அைம�கஊ��வ��பத�வாய�லாக �க�ேவார�
ேபரச�த�ைய அத�க�ப��தலா�.
Asked on:[மா�� 09, 10 & 13; ெச�. 10, 11, 13 & 17;ஜூைல &அ�. 16]
Question: 29.
ப�ட�கைள ேவ�ப���த� - ச���ற��� எ��க.

Answer:
ப�ட ேவ�பா� :
ப�ட�கைள ேவ�ப���வ����ரிைம ேபா��ய��ைமய�க��தா��.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



ப�ட�க�ஒ��ேபா� ேதா�ற�னா��,உ�ைமய��அைவ ஒ�� அ�ல.ஒ��
அ�ல�அத�� ேம�ப�ட வ�த�களி� ப�ட�களி� மா�பா�க�இ����.
ப�ட ேவ�பாடான�
 (அ) ெபா�� ேவ�பா�
 (ஆ) தர ேவ�பா�
 (இ) க�பைன ேவ�பா�
 (ஈ)வா��ேவா� நல ேவ�பா�
 என�பலவைககளி�ைகயாள�படாலா� ேவைல�த�ற� ம��� நீ�ட நா�
பய�ப���� த�ற�இவ�ற�� ேவ�பா�க��ட ப�ட ேவ�பா��ைன ஏ�ப����.
Asked on:[மா�� 15;ஜூ� 10]
Question: 30.
���ரிைமயாள� ேபா��ய�� ��ெசல�கைள� ப�ற� வ�ள��க.

Answer:
���ரிைம� ேபா��ய����ெசல�க� :

ேவைலய��ைம :
 ���ரிைமயாள� ேபா��ய�� ந��வன�க�,உ�தமஉ�ப�த� அளவ�ைன வ�ட
�ைறவாகஉ�ப�த� ெச�வதா�வள�கைள ��ைமயாக பய�ப���வத��ைல .
உபரி ச�த� :
 உபரி ச�த� எ�ப�உ�தமஅள�உ�ப�த����உ�ைம உ�ப�த����உ�ள
ேவ�பா�ஆ��.
வ�ள�பர� :
 ���ரிைம அ�கா� ேபா��ய��உ�ளவ�ள�பர� ெசல���ெசலவாக
க�த�ப�க�ற�.
ப�ேவ�வ�தமான ப�ட�க� :
 ப�ட�களி�அள�, மாத�ரி,வ�ண�, மன�ஆக�யவ�ைற மா��� ேபா�ஒேர
வ���ப�ைத ந�ைறேவ�ற ப�ேவ�வைகயானெபா��க�உ�ப�த�
ெச�ய�ப�க��றன.
உ���த��, ெவளிேய�த�� தைடய��ைல :
 ���ரிைம ேபா��ய�� ெசய�த�ற��ைற�த ந��வன�க�,இ�த�ந�ைல
ெசலைவ� கா����,��தலானவ�ைலைய வ�த��க��றன.
Asked on: [ஜூ� 08 & 12; ெச�. 08]

Question: 31.
��க�ய கால�த�� ந�ைற�� ேபா��ய��,வ�ைல , ப�ட�த��அள� எ�வா�
ந��ணய��க�ப�க��றன?

Answer:
(அ) ந�ைற��ேபா�� :
 ந�ைற��ேபா�� எ�ப� எ�ண�ற வ��பைனயாள�கைள� ெகா�ட ஒ�
அைம�பா��. எ�த ஒ�வ��பைனயாள��வ�ைலய�� மீ�ஆத��க� ெச��த
��யா�.
(ஆ)வ�வா�வைளேகா��� த�ைம :

ந�ைற�� ேபா��ய��அ�கா� வ�ைலயான� ேதைவ ,அளி�� ஆக�யஇர��அ�கா�
ச�த�களா� தீ�மானி�க�ப�க�ற�.
சராசரி வ�வா�வைள�ேகா� ந�ைலயாகஇ��பதா�இ�த�ந�ைல வ�வா�
வைள�ேகா�� ந�ைலயானதாக�� சராசரி வ�வா�வைள��ேகா�ேடா�இைண��
ெச�க�ற�.
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(இ) ந�ைற�� ேபா��ய����க�ய கால�த�� வ�ைல , ப�ட�த��உ�ப�த� ந��ணய� :
ஒ� ந��வன�வ�ைல ஏ�பவராக உ�ளதா� தன�உ�ப�த� ெவளி��ைட அத��
ஏ�றா� ேபால சரி ெச��உ�சஇலாப�ைத அைடக�றா�.
��க�ய கால�த�� �த�ய ந��வன�க�உ�ேள�ைழவேதா அ�ல� பைழய
ந��வன�க�ெவளிேய�வேதா சா�த�யமி�ைல ��க�ய கால�த��
ந�ைற��ேபா��ய�� ந��வனமான�உ�சஇலாப�ைதேயா ஏ�க ேநரி��.

(ஈ)உ�சஇலாப� :

வைர�பட வ�ள�க� :
OP எ�ப�அ�கா�ய��ந�ல��வ�ைலயா�� PL எ�ப� சராசரி வ�வா�.
OMஉ�ப�த�ய��, ME, எ�ப� சராசரி வ�வா�MF எ�ப� சராசரி ெசலவா��இலாப�
எ�ப�வ�வா���� ெசல����உ�ள ேவ�பா� (ME–MF=FE)ஆ��.
ஒ�ெபா���கானஇலாப� எ�ப� FEஆககண�க�ட�ப�க�ற�.
HFEP எ�ப� ந��வன� ஈ���உ�சஇலாபமா��.
Asked on:

[மா�� 09 & 14;ஜூ� 09, 10, 11 & 14; ெச�. 09 & 13]
Question: *32.
���ரிைமைய வ�வரி�க , ேம�����ரிைமய�� ப��கைள வ�ள��க.

Answer:
���ரிைம :
ஒ� ப�ட�ைத ஒ�வேர உ�ப�த� ெச��,வ��பைன ெச�தா�அ����ரிைம
என�ப��.இ�த உ�ப�த� ப�ட�த��� மிக�� ெந��கமான பத����� ப�ட�க�
இ�ைல இதனா� �த�ய ந��வன�க�உ�ேள�ைழவத�� தைடக�உ�ளன.
���ரிைமய��இய��க� / ப��க� :

ஓேர வ��பைனயாள� :
இ�� ஒேர ஒ�வ��பைனயாள�இ��பதா�அளி�ைப (அ�ல�)வ�ைலைய
க���ப��த ��க�ற�.
வா��பவ�க� பலராகஇ��பதா� த�க�ைடய ப�ட�த��கான ேதைவைய
அவரா� க���ப��த ��யா�.
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ெந��க�ய பத����� ப�ட�க�இ�ைல :
 உ�ப�த� ப�ட�க��� சரி சமமான பத���� ப�ட�க����ரிைமய��இ�ைல .
வ�ைல :
���ரிைமயாள�அளி�ைப க��ப��த� வ�ைலைய உய���க�றா�.
���ரிைமயாள� வ�ைல அ�ல�உ�ப�த� ெச�ய�ப�� ப�ட அள�ஆக�ய
இர���ஒ�ைற�தா� ந��ணய��க ����.
��த��ைம :
���ரிைம உரிம� ெப���ளதா� ப�ற உ�ப�த�யாள�க�அ�கா�ய���ைழவத��
வா��ப��ைல .
காரண�தைடக�ெபரியதாக��வ�ைம��ளதாக��உ�ளதா� ெதாழி��
��தைல த��க ச�ட�க�, ெதாழி���ப�, ெபா�ளாதார ம���இய�ைக தைடக�
ேபா�றைவ ஏராளமாகஉ�ள�.
ந��வன�, ெதாழி�சாைல :
���ரிைமய�� ந��வன�த����, ெதாழி�சாைல��� ேவ�பா�இ�ைல .
ஒேர ந��வன�உ�ளதா�அ�ந��வனேமெமா�த ெதாழி�சாைல�� சமமாக
க�த�ப�க�ற�.
Question: *32
அ)���ரிைம�கான காரண�கைள வ�ள��க.

Answer:
இய�ைக :
ச�லஇய�ைக காரண�களா����ரிைம ேதா��க��ற�.
ச�ல �வ� அைம�� ப�த�களி�தா� ச�ல கணிமவள�க� க�ைட�க��றன.
(எ.கா)ைவரஉ�ப�த�ய�� ெத�ஆ�ப�ரி�கா ���ரிைம ெப�க�ற�.
ெதாழி� ��ப� :
ெதாழி���ப காரண�களா����ரிைம ச�த�ய�ைன ஒ� ந��வன�ெபற����.
�ல� ெபா��க�, ெதாழி���ப அற��, ச�ற�� ேத��ச�,அற�வ�ய�இரகச�ய�க�
ம������ச� �ைறக� ேபா�றவ�ற�� மீ�ஒ� ந��வன�ெகா���ளக���பா�
���ரிைம ந��வன�த���ஆ�றைல ெப�� த�க�ற�.
 (எ.கா.) ேகாேகா ேகாலா
ச�ட� :
ெபா�ைள வ�வைம���உரிைம ,வணிக,வழ�கா��� ெபய�,வணிகஉரிைம
அைடயாள�க�வாய�லாகஉ�ப�த�யாள��� ���ரிைம ச�த� க�ைட�க��ற�.
இ�ேவ ச�ட ���ரிைம என�ப��.
ேபரள��த�� :
ச�ல ப�ட�க�உ�ப�த�� ெச�ய ேபரள��த�� ேதைவ�ப�க�ற�.
ேபரள��த�� எ�ப����ரிைம ேதா�ற வா��பளி�க�ற�.
(எ.கா)இ��� எஃ� ெதாழி�சாைல .
அர� :
ச�ல ப�ட�க�உ�ப�த� ெச��,வ���� தனி�ப�ட உரிைம அர� ம��ேம
ெப���ள�.
(எ.கா.) மி�சார உ�ப�த� ,இ���� பாைத ேபா��வர�� , சைமய� எரிவா��த�ய
ெபா�பய�பா�களா��.
Question: 33.
���ரிைமய��வ�ைல ம��� ப�ட� எ�வா� தீ�மானி�க�ப�க��ற� எ�பைத
வ�வரி�க��.

Answer:
���ரிைமய��வ�ைல ,உ�ப�த� தீ�மான� :

ந�ைற�� ேபா��ைய� ேபா�ேற ���ரிைமயாள��இலாப�ைத உ�சமா�க
வ����க��றன�.
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ஒ����ரிைம ந��வனமான� கீ�ேநா�க� சரி�� ேதைவ வைள�ேகா�ைட
எத��ெகா�க�ற�.இ�அ�ந��வன�த�� சராசரி வ�வா�வைள�ேகாடா��.
வ�ைலைய �ைற�தா� ம��ேமஒ����ரிைமயாள�அத�க�வ��க���� எ�பைத
ேதைவ�ேகா� ெதரிவ��க�ற�.
���ரிைம ந��வன�த�� சராசரி ெசல�வைளேகா� ‘U’வ�வ�த��இ����.
(MC = MR)ஆ��ேபா�அ�ந��வன� சமந�ைலயைட��.
இ�த� ந�ைல� ெசல�� ேகாடான� (MC),இ�த�ந�ைல வ�வா� (MR) கீ� இ���
ேம�ேநா�க� ெச��� ேபா�அ�ம�ட�த�� ெவ��க�ற�.

வைரபட வ�ள�க� :
X-அ�ச�ய�� உ�ப�த���, Y-அ�ச�ய�� ெசல� ம���வ�வா���ற��க�ப���ள�.
AR எ�ப� சராசரி வ�வா� ம���MRஇ�த�ந�ைல வ�வா�வைளேகா�ஆ��.
இ�த�ந�ைல வ�வா�வைளேகா� (MR) சராசரி வ�வா�வைளேகா���� கீ�
அைம���ள�.
OMஅள�உ�ப�த�ய��, சராசரி வ�வா�ஆ�ஆக��, சராசரி ெசல�ஆஞஆக��
ஏ�ப�க�ற�.
ெபா���கானஇலாப� எ�ப� சராசரி வ�வா����, சராசரி ெசல����உ�ள
ேவ�பாடா��. MS–MT = TS
ஒ�ெபா���கானஇலாப�ைத OMஅள�உ�ப�த�ய��அளவ�னா�
ெப����ேபா�அ�ந��வன�த�� ெமா�த இலாப� HTSP ேகா�ட�ப�ட ெச�வக
ப�த�ேயஆ��.
Asked on:

[மா�� 08, 10, 11 & 17;ஜூ� & ெச�. 08;அ�. 12]
Question: 34.
���ரிைமய�� ந�ைம ம��� தீைமகைள ஆரா�க.

Answer:
���ரிைமய�� பய�க� :

���ரிைமய�� ந��வன�க� ேபரள�உ�ப�த� வா��� ெப���ளதா�,அக�
ச��கன�க��, �ற�ச��கன�க�� ேதா�ற���ளன.இத�வ�ைளவாகஉ�ப�த�
ெசல��ைறக�ற�.உ�ப�த� ப�ட�கைள �ைறவானவ�ைலய��வ��பைன�
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ெச�யலா�.
���ரிைம ந��வன�க�அத�க ந�த�வசத�� ெகா�டைவயாகஇ��பதனா�,
ஆரா��ச� வள��ச� ம��� ��தா�க� �ைனவத�� உத�க�ற�.
ெதாழி�சாைலய��அத�கமான ந�வைட�த ந��வன�க�உ�ளன.அைவ ஒ��
ேச��� ���ரிைமயாகஉ�வாக ேபா��ைய எத��ெகா�ளலா�.இத��ல�அ�கா�
வ�ரிவைட��.

���ரிைமய�� தீைமக� :
���ரிைமயாள� எ�ேபா��அத�க வ�ைலேய ந��ணய��க��றன�.இதனா�
�க�ேவா��ர�ட�ப�க��றா�க�.
���ரிைமயாள�அத�க இலாப� ெப�வைதேய�த�ைம ேநா�கமாக
ெகா���ளா�க�இத�காரணமாகஉ�ப�த�ய��அளைவ க���ப��த� ,வ�ைலைய
உய���க��றா�.
���ரிைமயாள� ஒேர மாத�ரியான ப�ட�க��� ெவ�ேவ�வ�ைல ந��ணய��பத�
�ல�வ�ைல ேபத�ைத ஏ�ப��த� அத�க வ�ைலைய வ���க�றா�.
���ரிைமயாள� ேபரள�உ�ப�த�ைய��அத�க அள�வள�கைள�� பய�ப��த�
த�னல�ைத உய��த�ட ம��ேம�ய�ச��க�றா�.
���ரிைமயாளரி�ஆத��க� ந�ைற�த நா���, ெச�வ� (ெசா��)ஒ� ச�லரிடேம
�வ��� காண�ப�க�ற�.இ�வ�மான ஏ�ற�தா�வ��� வழி வ��க��ற�.
Asked on:

[மா�� 12 & 15]
Question: 35.
ந�ைற�� ேபா�� ம������ரிைமைய ேவ�ப���க.

Answer:
���ரிைம ந�ைற��ேபா�� -ஒ��ைம :

இர��அ�கா�க�ேமஅத�கப�ச இலாப� ஈ��வைதேய��க�ய ேநா�கமாக
ெகா���ள�.
இர��அ�கா�க�ேம ச�ைதய�� சமந�ைல அைட�� ேபா�இ�த�ந�ைல ெசல��,
இ�த� ந�ைல வ�வா�� சமசமாகேவஇ����. MC = MR = E.
கீ�க�டவா� ேவ��ைமைய அ�டவைண�ப��தலா�.

வ.எ� ந�ைற�� ேபா�� ���ரிைம
1. சராசரி வ�வா�வைள�ேகா� (AR) X -அ���� இைணயான
ப��ைக�ேகாடாகஅைம���ள�.இ�� இ�த�ந�ைலவ�வா�� (MR) சராசரி
வ�வா��வ�ைல�� சமமாகஇ����. MR = AR = P
1.சராசரி வ�வா�வைள�ேகா��இ�த�ந�ைல வ�வா�வைள�ேகா�� கீ�ேநா�க�
சரி�� ெச�க��றன.இ�த� ந�ைல வ�வா�, சராசரி வ�வா� ம���வ�ைலைய வ�ட
கீ�ம�ட�த�� உ�ள�.

2. சமந�ைலய�� ேபா�இ�த�ந�ைல ெசல�,இ�த�ந�ைல வ�வா��� சமமாக��,
ேம��அ� சராசரி வ�வாயாக�ய வ�ைல�� சமமாக��அைம���ள�.ஆகேவ
வ�ைல ,இ�த�ந�ைல உ�ப�த� ெசல��� சமமாகஉ�ள�.
2. சமந�ைலய��இ�த�ந�ைல ெசல�இ�த�ந�ைல வ�வா��� சமமாகஉ�ள�.
ஆனா�இ�த� ந�ைல வ�வா�, சராசரி வ�வாயாக�ய வ�ைலையவ�ட �ைறவாக
உ�ள�.அதாவ�MC = MR < ARவ�ைலயான�இ�த�ந�ைல ெசலைவவ�ட அத�கமாக
உ�ள�.

3. ந�ைற�� ேபா��ய�� ஒ� ந��வன�, நீ�டகால�த�� சமந�ைலைய அைடய
நீ�டகால சராசரி ெசல�வைள�ேகா���அ�ம�ட�த��அைம��.
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3. ���ரிைமய��,ஒ� ந��வன� நீ�ட கால சமந�ைலய���டஉய�வான
சராசரி ெசலவ�ைன ேம�ெகா���.

4. உ�ப�த�யள�அத�கமாக��வ�ைல �ைறவாக��இ����.
4. உ�ப�த� �ைறவாக��வ�ைல அத�கமாக��இ����.

5. ந�ைற�� ேபா��ய�� ந��வன�இய�� இலாப�ைத நீ�ட கால�த��அைட��.
உ�சஇலாப�ைத ��க�ய கால�த��அைட��.
5. உ�சஇலாபமான���க�ய கால�த��� ம��� நீ�ட கால�த���அைட��.

Question: 36.
���ரிைம ேபா��ய�� வ�ைல , ப�ட�க� தீ�மானி�க�ப�வ� எ�வா� எ�பைத
வ�ள��க.

Answer:
���ரிைம� ேபா��ய�� வ�ைல ம��� ப�டஅளைவ ந��ணய��த� :

���ரிைம� ேபா��ய�� ந��வன� சமந�ைல அைடயஇ�த�ந�ைல வ�வா��,
இ�த�ந�ைல ெசல�� சமமாகஇ��த� ேவ���.அதாவ� E = MC = MR
���ரிைம ேபா��ய�� ஒ�ெவா� ந��வன�� எ�த வ�ைலய��உ�ப�த� ந�ைலய��
அத�கப�ச இலாப� க�ைட��ேமா அதைனேயெதரி� ெச��ெகா�வா�.
கீ�க�ட வைரபட� ஒ��ற��ப��ட ந��வன� எ�வா� சமந�ைல அைட�� எ�பைத
வ�ள��க�ற�.

வைரபட வ�ள�க� :
MC, AC எ�பன��க�யகாலஇ�த�ந�ைல� ெசல� ம��� சராசரி ெசல�
வைள�ேகா�களா��.
ARஎ�க�ற சராசரி வ�வா�, MRஎ�க�ற இ�த�ந�ைல வ�வா�வைளேகா��
கீ�ேநா�க� சரி�� ெச�க�ற�.
�எ�ற சமந�ைல ��ளிய��MR = MCஆகஅைம��.
OM எ�ப� சமந�ைல உ�ப�த�யளவா��.
OP எ�ப� சமந�ைல வ�ைலயாக ந��ணய��க�ப�க�ற�.
இலாப� எ�ப� சராசரி வ�வா����, சராசரி ெசல����உ�ள ேவ�பாடா��.
ஆ�எ�ப� சராசரி வ�வா�, MS எ�ப� சராசரி ெசல�அதாவ� QM – MS = SQ.
SQ எ�ப�ஒ�ெபா���கானஇலாப�
ஒ� ெபா���கானஇலாப�ைத OM எ�ற ப�ட உ�ப�த�ய��அளவ�னா� ெப��க

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



அ�ந��வன�த�� PQ SR எ�ற ேகா�ட�ப�ட ெச�வகவ�வ�லானஇலாப� க�ைட���.
எனேவ��க�ய கால�த��அ�ந��வன� OMஅள�உ�ப�த� ெச��அவ�ைற OP
வ�ைல�� வ���அத�கப�ச இலாப�ைத ெப�க�ற�.
Asked on:[ஜூ� 12 & 17; ெச�. 10, 14 & 17; மா��,ஜூைல &அ�. 16]

பாட� 9:இ�த�ந�ைல உ�ப�த�� த�ற� பக���� ேகா�பா�

Question: 21.
இ�த�ந�ைல உ�ப�த�� த�ற� ேகா�பா��� எ�ேகா�க�யாைவ?

Answer:
எ�ேகா�க� :

ந�ைற�� ேபா�� ந�ல�க�ற�.
உ�ப�த�� காரணிக�அைன���ஒேர த�ைம�ைடயன.
ஒ� காரணி��� பத�லாக ம�ெறா� காரணிைய� பய�ப��தலா�.
இ�ேகா�பா��ைற�� ெச�வ�ைள�வ�த�ைய அ��பைடயாக� ெகா�ட�.இ�
வாணிப�த���� ெபா����.
Asked on: [ஜூ� 13; ெச�. 11 & 17; மா�� 16]
Question: 22.
மா��ஊத�ய� எ�ப�யா�?

Answer:
ந�னெபா�ளிய�அற�ஞ�க�வார�ைத வ�ள�க , ‘மா�� வ�வா�’ எ�ற பத�ைத
பய�ப���க��றன�. மா�� வ�வா� எ�ப�ஒ�உ�ப�த� காரணிைய அ��த
ச�ற�த உ�ப�த�ய�� ஈ�ப����ெபா�� க�ைட���வ�வாயா��.இ�த�ேபாைதய
பணிய�� ப�றவா���� ெசலைவ��ற����. த�ேபா� பணிமா��� ந��வன�த�ேல
இ��த�� ெகா�ளஒ� காரணி�� வழ�க ேவ��யஊத�யேம ப�றவா����
ெசலவா��.

Asked on:[மா�� 12 & 13; ெச�. 08;அ�. 13]
Question: 23.
உ�ைம������, பண������உ�ள ேவ�பா�யா�?

Answer:
வ எ� பண��� உ�ைம���
1. பண���எ�ப�ெபயரள���எ�� அைழ�க�ப�க�ற�.
1.உ�ைம��� எ�ப� பண�தா� ெபற���ய ப�ட�க�ம��� பணிகைள
�ற����.
2. பண�த��வா��� ச�த�ைய� ெபா��� அைம��. 2.ெதாழிலாள�களி�
வா��ைக� தர�அவ�க�உ�ைம���ைய� ெபா��� அைம��.
Asked on:[மா�� 11 & 17;ஜூ� 08, 10 & 11]
Question: 24.
வா��ைக தர��� ேகா�பா� எ�ப�யா�?

Answer:
வா��ைக� தர����ேகா�பா� எ�ப�ெதாழிலாள�களி�வா��ைக� தர�ைத
அ��பைடயாக ெகா�ட� எ����க��ற�.

Asked on: [மா�� 09;ஜூைல &அ�. 16]
Question: 25.
நீ�ைம வ���ப� ேகா�பா������ ேநா�க�க�யாைவ?
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Answer:
��� ேநா�க�க��காக ம�க� த�க� பண�ைத ெரா�கமாகைவ�த���க
வ����வ� எ�� கீ�� ��க�றா�.அைவ
(i) பரிமா�ற ேநா�கம
(ii)��ென�சரி�ைக ேநா�க�
(iii)ஊகவாணிப ேநா�க�

Asked on:[மா�� 10, 14 & 17;ஜூ� 11, 12, 14 & 17; ெச�. 13 & 14]

Question: 26.
மா�ஷ��ேபா�வார� ேகா�பா��ைன வ�வரி.

Answer:
ேபா�வார� :

மா�ஷ� ‘ேபா�வார�’ எ�ற க��ைத இய�த�ர�க� ம��� மனிதனா�
உ�வா�க�ப�ட க�வ�கேளா� ெதாட��ப��த� ��க��றா�.
இய�த�ர�களி�����உ�ப�த��காக மனிதனா�உ�வா�க�ப�ட
க�வ�களி�����ெபற�ப��வ�மான� ேபா�வார� என�ப�� எ�� மா�ஷ�
��க��றா�.
இைவ ��க�ய கால�த�� ேதைவேயா�ஒ�ப��� ேபா�அளி�ப�� ெநக���ச�
அ�றைவயாகஇ����.
உதாரணமாக ஒ��ற��ப��ட ப�வ கால�த�� மீ�க��கான ேதைவ அத�கரி���
ெபா�� பட�க��கான ேதைவ��அத�கரி���.ஆனா�ஓரிரவ��அத�கரி�க
��யா�.
பட�களி�அளி�� அத�கரி�க�ப�� ெபா��இ�த� ேபா�வார� மைற��வ���.
Question: 27.
ப�ைழ�� ம�ட ��� ேகா�பா�ைட ப�ற� ச���ற��� வைரக.

Answer:
ப�ைழ�� ம�ட���� ேகா�பா� :

ப�ைழ�� ம�ட���ேகா�பா��� ெதாழிலாளி�� ெகா��க�ப����யான�
அவர�அ��பைட� ேதைவைய ம��ேம���த� ெச�வதாகஇ����.
ப�ைழ�� ம�ட���ைய வ�ட �ைறவாகவழ�க�னா�, ப��னியா�இற�க ேநரி��.
இ�உைழ�ப��அளி�ைப �ைற�க�ற�.

�ைறபா� :
இத���க�ய �ைறபா�யாெதனி�,��ைய அத�க�ப���� ெபா��ம�க�
ெதாைக��அத�கரி��� எ�ற எ�ேகாைள� சா����ள�.
ேதைவ� ப�க�த�� ெசய�ப�� காரணிகைள இ�தவ����வ��ட�.
இ� ேகா�பா� தவறானஅறெநற�� க����கைள அ��பைடயாக� ெகா�ட�.
Question: 28.
����� தவ���� அ�ல�கா�த���த�வ��� ேகா�பா� ப�ற� வ�வாத��க��.

Answer:
����� தவ���� அ�ல�கா�த���த�வ��� ேகா�பா� :

நாசா சனீியரி��க��� தவ���� ேகா�பா��� ப�,வ�� எ�ப�ெச�வ�ைத
உடன�யாக�க�வத����� வ�லக�ய�����அ�ல�கா�த����� ெசய����
ெகா��க�ப�� ெவ�மத�யா��.
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ம�க� ேசமி�க�றா�க� எ�றா�உடன��க�ைவ தவ���க�றா�க� எ�ப�
ெபா�ளா��.
ேசமி�ைப����வத�காக� ெகா��க�ப�� ெவ�மத�ேயவ��யா��.
இைதேய தவ���த��� பத�லாக கா�த���த� எ�� மா�ஷ���க�றா�.
Question: 29.
இய�� ந�ைல இலாப� ேகா�பா��ைன ���கமாக��க.

Answer:
இய��ந�ைல இலாப� ேகா�பா� :

ேபராச�ரிய� க�ளா�� இய��ந�ைல இலாப� ேகா�பா���ஆச�ரிய�ஆவா�.
ச�தாய�த�� ஏ�ப����க�ய மா�ற�த��வ�ைளவாக� ேதா��வேதஇலாப�ஆ��.
ம�க�ெதாைக அள�,�லதன�த��அளி�ப��அள�, ெதாழி���ப�, ெதாழி�
அைம�� ம���வ���ப�க�ஆக�யவ�ற�� ஏ�ப�� மா�ற�களி�வ�ைளவாக�
ேதா��வேதஇலாப�ஆ��.
��க�ய கால�த�� எத��பா���� ம��� எத��பா��க ��யாத மா�ற�களி�
ேவ�பா�ைட� �ற�கணி��வ��ட�.
Question: 30.
����டரி�இலாப� ேகா�பா��ைன வ�வரி.

Answer:
��தா�க இலாப� ேகா�பா� :

��தா�க� �ைனவத�கானெவ�மத�ேயஇலாப� எ�� ����ட� க��க��றன�.
��தா�க� �ைனத� எ�ப� �த�ய க��ப���ைப வ�ட ச�ற�ததா��.
�த�ய க��ப����க�ெதாழி� நடவ��ைககளி� ���த�ப�� ெபா�� ��தா�கமாக
மா�க�ற�.
��தா�க நடவ��ைககளா�, ெபா�ளாதார ��ேன�ற�� ச�தாய மா�ற�க��
ஏ�ப�க��றன.
எனேவ தா� ��தா�க�த��� இலாப�ைத ெப�க�றா�.

�ைறபா�க� :
இலாப� ேதா��வத��� ��தா�க� ஒ���க�ய காரணமாகஇ��தா��,இ�
ஒ�� ம��ேம காரணம�ல.
இ�� இட�தா��� பணிைய� �ற�கணி�பேத��க�ய �ைறபா�ஆ��.
Asked on: [ெச�. 17]

Question: 31.
இ�த� ந�ைல உ�ப�த� த�ற� பக���� ேகா�பா��ைன வ�வரி�க��.

Answer:
(அ)இ�த�ந�ைல உ�ப�த�ற� பக���� ேகா�பா� :

இ�த�ந�ைல உ�ப�த�ற� பக���� ேகா�டபா� எ�ப�உ�ப�த�� காரணிகளி�
ெபா� பக���� ேகா�பாடா��.
ந�ைற�� ேபா��ய��,உ�ப�த�� காரணிகளி�ஊத�ய� எ�வா�
தீ�மானி�க�ப�க�ற� எ�பைத இ�ேகா�பா�வ�ள��க�ற�.
காரணிகளி�வ�ைல , ச�ைதய��அைவகளி� ேதைவ ம���அளி��களினா�
தீ�மானி�க�ப��
(உ.�.)��க���� ேதைவய���தா� தா�����க��� ெதாழி��
ெதாழிலாள�க��� ேதைவ இ����.
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(ஆ)இலாப�ைத உ�சமா��த� :

(இ) ந�ைற�� ேபா��� ச�ைதய����ந��ணய� :

Asked on: [மா�� 08, 10 & 15]
Question: 32.
ரி�கா�ேடாவ��வார� ேகா�பா�ஆரா�க.

Answer:
(அ) ரிகா�ேடாவ��வார� ேகா�பா� :

19���றா�ைட� ேச��த ெதா�ைம� ெபா�ளிய�அற�ஞரான ரிகா�ேடாவ��
ெபயரா�இ�ேகா�பா�அைழ�க�ப�க�ற�.
“வார� எ�ப� ந�ல�த��உ�ைமயான��அழி�க ��யாத�மான ச�த�கைள�
பய�ப��த�� ெகா�வத�காக ந�ல�த��வ�ைள�ச����� ஒ� ப�த�ைய ந�ல
உரிைமயாள���� ெகா��பேதஆ��’’ எ�� ரிகா�ேடா வார�ைத
வைரய����ளா�.
ந�ல�த��உ�ைம� ச�த�கைள� பய�ப��த�� ெகா�வத�� ெகா��க�ப�வ�
வாரமா��.
ந�ல�அைம���ளஇட�த�� ச�ற��� த�ைமைய� ெபா����வார� எ�� (உ.�.)
ச�ைத�� அ�காைமய�� ச�ல ந�ல�க�.
ம�க� �த�யஇட�த����ேய��ெபா��,�த��ெச�ைமயான ந�ல
ந�ல�த�ேலேய பய�� ெச�வ�அத�க ம�க�அ�வ�ட�த�� ��ேய��ெபா�� ந�ல�த��
ேதைவ அத�கரி���.

(ஆ)வ�ள�க� :
Xஅ�ச�� ந�ல�த�� தர��
Yஅ�ச�� ந�ல�த��உ�ப�த��� கா�ட�ப���ள�.
ந�ழ��ட ப�த� வார�ைத��ற����.
�த� தர ந�ல��இர�டா� தர ந�ல��வார�ைத� ெப�க��றன.��றா� தர ந�ல�
வார� ெபறவ��ைல .
ஆகேவஇ�வாரமி�லா ந�ல� எ���இ�த�ந�ைல ந�ல� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.

(இ) த�றனா�� :
�த� தரமான ந�ல�ைதேய�த�� பய�� ெச�ய�ப�வதாக ரிகா�ேடா க�த�னா�.
ஆனா�இத�� எ�தவ�தமான சா���இ�ைல .
ந�ல�உ�ைமயான��அழி�க ��யாத�மான ச�த�ைய� ெகா���ளதாக
ரிகா�ேடா க��க�றா�.ஆனா�அ�ந�ல�த�� ெதாட��� பய��ெச�வதா� ந�ல�த��
ெச�ைம �ைற��.
ந�ைற�� ேபா��ய��அ��பைடய�� ரிகா�ேடாவ��வார� ேகா�பா�அைம���ள�.
ந�ல�� நைட�ைறய�� எ��� ந�ைற�ைற� ேபா��ேய ந�ல�க�ற�.
Asked on:[மா�� 11, 12, 14 & 17;ஜூ� 09, 11 & 14; ெச�. 08;அ�. 12]
Question: 33.
கட� ந�த� வ��� ேகா�பா��ைன வ�வரி.

Answer:
(அ) கட� ந�த�� ேகா�பா� :

K.வ��ெச� ம���ெட�னி� ராப��ச� ம��� பல�இ�ேகா�பா�ைட
அளி���ளன�.
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ெதா�ைம வ��� ேகா�பா�ைட வ�ட கட� ந�த�� ேகா�பா��� எ�ைல வ�ரிவானதா��.
ந�க�காலவ�மான�த����� ேசமி�� ம��ம�லா�,வ�க� கட�, ப��க�ப�ட
�த��ைட ெவளி�ெகாண�த� ம����த��ெச�வைத மீ�ட�ஆக�ய
அைன�ைத��உ�ளட�க�ய� கட� ந�த�யா��.
வ�� எ�ப��த��ைட�� ேசமி�ைப�� சா��த�.
கட� ந�த�� ேகா�பா��� ப�வ�� �தமான� நா�� மாற�கைள� சா��த�.
 r = எ�ப�வ�� �த� r = f ( I, S, M, L)
 I = எ�ப��த��
 S = எ�ப� ேசமி��
 M = எ�ப�வ�க�� கட�
 L = எ�ப� ப��க அ�ல�ெரா�கமாகைவ�த���க வ����� பண�.

(ஆ)வைரபட வ�ள�க� :
S -வைளேகா� ேசமி�ைப��,ஆவைளேகா�வ�க�� கடைன�� (ப��க�,�த��,
�த�யவ�ற��இ��� மீ�க�ப�ட ெச�வ��ற��க�ற�)
S + Mவைள�ேகா� ேவ�ப�ட வ�� �த�த��அளி�க�ப�� ெமா�த கட� ந�த�ைய�
�ற����.

(இ) ேதைவ�ப�க�த�� :
Iவைளேகா��த����கான ேதைவைய��ற����.
Lவைளேகா� பயன�ற ெரா�க இ��� அ�ல� ப���வத�கான பண� ேதைவைய�
�ற����.
I + Lவைளேகா� ப�ேவ�வ�� �த�த�� ேதைவ�ப�� ெமா�த கட� ந�த�ைய�
�ற����.
ச�ைத வ�� �தமான rm, S + Mவைளேகா��, I + Lவைள�ேகா�� ச�த����
��ளிய�� தீ�மானி�க�ப�க�ற�.
இ�வ�� �த�த�� கட� ந�த��கானெமா�த ேதைவ��அளி��� ஒ���ெகா��
சமமாகஇ����.
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(ஈ) த�றனா�� :
 கட� ந�த��ேகா�பா� ெதா�ைம வ�� �த� ேகா�பா�ைட வ�ட ேம�ப�ட� எ�பத��
ஐயமி�ைல .
Asked on: [மா�� 09 & 13;ஜூைல 16]
Question: 34.
கீ���வ��� ேகா�பா��ைன வ�வாத��க��.

Answer:
(அ) கீ�ச�� நீ�ைம வ���ப� ேகா�பா� :

ெரா�க� எ�ப� நீ�ைம� த�ைம�ைடய ெசா�� ஆ��.
“ஒ��ற��ப��ட கால�த��� ெரா�கமாகைவ�த���பைத� தவ���பத�காக�
ெகா��க�ப�� ெவ�மத�ேயவ��” எ�� கீ�� ��க��றா�.

(ஆ)��� நீ�ைம வ���ப ேநா�க�க� :
பரிமா�ற ேநா�க� :
 பரிமா�ற ேநா�க� எ�ப�அ�றாட ெசல�ைகள ேம�ெகா�ளைவ�த�����
ெரா�க பணமா��.
��ென�சரி�ைக ேநா�க� :
 எத��பாரா ெசல�கைள� சமாளி�க ம�க�ெரா�கமாக பண�ைத ைவ�த���க
வ����வ�இ�ேவ��ென�சரி�ைக ேநா�க பணமா��.
ஊகவாணிப ேநா�க� :
 ச�ைதய�� எத��கால�த��, எ�ன நட��� எ�பைத ஊக��தற���,இலாப
ேநா�க�த��காக� ெசய�ப�வ�ஊகவாணிப ேநா�கமா��.www.Padasalai.Net
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(இ)வைரபட வ�ள�க� :
‘L’ எ�ப� நீ�ைம� த�ைம ெகா�ட பண�ைத�� ‘M’ எ�ப� பணஅளி�ைப��
�ற����.
r எ�ப�வ�� �த�ைத��ற����.
‘L’வைளேகா��, ‘M’வைளேகா�� ெவ��� ��ளிய�� வ�� �த�
தீ�மானி�க�ப�க�ற�.
பண�ேதைவ L1 �� அத�கரி��� ெபா��அ�ல� பணஅளி�� ‘M1’ �� �ைற��
ெபா��வ�� �த� ‘r1’ஆகஅத�கரி���.

(ஈ) த�றனா�� :
 கீ�ச�� ேகா�பா�, ெபா�வ��� ேகா�பா�ஆ��.இ�ம�ற வ��� ேகா�பா�கைள
வ�ட மிக� ச�ற�ததா��.
Asked on:[ஜூ� 08, 12 & 17; ெச�. 09, 10, 13,14 & 17; மா�� &ஜூைல 16]
Question: 35.
இலாப� எ�ப�இட�பா�கைள ஏ�ற� ம��� ந�ைலய�ற த�ைமைய தா��வத��
அளி�க�ப�ட ெவ�மத� -வ�வரி.

Answer:
(அ)இலாப� :

ெதாழி�அைம�ப���� க�ைட��� ெவ�மத�ேயஇலாப�ஆ��.
இட�பா�கைள ஏ���ெகா�வ�� ந�ைலய�ற த�ைமைய�, தா�க�� ெகா�வ��
ெதாழி��ைனேவாரி���க�ய� பணியா��.ஆகேவ ேம�க�ட பணிக��காக�
க�ைட��� ெவ�மத�ேயஇலாப�ஆ��.

(ஆ)இட�தா���இலாப�ேகா�பா� :
ெதாழி��ைனேவாரி�இட�தா��� த�றைம�காகஅளி�க�ப�� ெவ�மத�ேய
இலாப� எ�� ேபராச�ரிய�.ஹாேல��க��றா�.
இட� தா��த� எ�ப�ெதாழி��ைனேவாரி���க�ய� பணியா��.
இட� தா��த��இலாப� ஈ��த��ஒ��க�ைண�� ெச���.

(இ)�ைறபா� :
இ�ேகா�பா��� ெதரி�த இட�பா�க�, ெதரியாதஇட��பா�க��க�ைடேயயான
ெதாட�ைப இ� ேவ�ப��தவ��ைல .
ெதரி�த இட�பா�க� : த����, தீவ�ப�� ,இவ���� கா��� ெச�� ெகா�ள����.
ெதரியாதஇட�பா�க� : ேபா�� இட�பா�க�,அர� தைல��இட�பா�க�,இவ����
கா��� ெச�� ெகா�ள��யா�.
இட�பா�க�அத�க ந�ைலய�ற த�ைம ெகா�டைவ .

(ஈ) ந�ைலய�ற த�ைமைய� தா���இலாப�ேகா�பா� :
ேபராச�ரிய� ைந� எ�பவ�இ�ேகா�பா���ஆச�ரிய�ஆவா�.
ந�ைலய�ற த�ைமைய ஏ�பேத ெதாழி��ைனேவாரி���க�ய பணியா��.
ெதாழி��ைனேவா� இ�த ந�ைலய�ற த�ைமைய ஏ�பதா�இலாப� ஈ��க�றா�.

(உ)�ைறபா�க� :
 இ�த ந�ைலய�ற த�ைமைய ஏ�ப� ம��ேம ெதாழி��ைனேவாரி� பணி அ��
எ�ப���க�ய �ைறபாடா��.
Asked on:[ஜூ� 10]

பாட� 10:வ�மான� ந��ணய�-எளிய ேகா�பா�

Question: 21.
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ச�ைத வ�த�ய�� எ�ேகா�கைள���க.

Answer:
எ�ேகா�க� :

இ�ல�களி�அைன�� வ�மான�க�� ப�ட�க�ம��� பணிகளி�
�க�வ��ேக ெசலவ�ட�ப�க�ற�.
அ�ேக அரச�� ெசய�பா�க� ஏ��இ�ைல (வரிவ�த��� இ�ைல ,அரச��
ெசலவ�னேம�மி�ைல ,வ�ைல�க���பா� ேபா�றைவ இ�ைல ).
அ�ஒ�அைட�க�ப�ட ெபா�ளாதார�அதாவ� ேவ�ெபா�ளாதார�க��க�ைடேய
எ�வ�த� ெதாட���இ�ைல .
Asked on: [மா�� 10;ஜூ� 10, 12 & 17]
Question: 22.
உ�த�� ேதைவ எ�றா� எ�ன?

Answer:
உ�த�� ேதைவ எ�ப�வா��� த�ற� ம���ெசலவழி�த��நா�ட� ெகா�ட
தனிமனித�க�, ந��வன�க�ம���அரசா�க� ப�ற�யதா��. ப�ட�க�உ�ப�த�
ெச�ய�ப��அள��அத�காரணமாக ேதா�ற���ய ேவைல வா����
ச�தாய�த�� ெமா�த ெசலவ��� த�றைன� சா��� உ�ளனஎன��ற��ப�டலா�.

Asked on:[மா�� 12 & 13;ஜூ� 08; ெச�. 08, 13 & 14;அ�. 12 & 16]
Question: 23.
ஒ��ெமா�த ேதைவ எ�த இ� காரணிகைள� சா��த�?

Answer:
ஒ��ெமா�த ேதைவ கீ�கா��இ�காரணிகைள� ெபா����ள�.
(i)�க��ச� நா�ட�
(ii)�த������ட�

Asked on:[மா�� 15]
Question: 24.
நீ�ைம வ���ப� ேகா�பா������ ேநா�க�கைள���க.

Answer:
நீ�ைம வ���ப�த��கான��� ேநா�க�க� ப��வ�மா�.

பரிமா�ற ேநா�க�
��ென�சரி�ைக ேநா�க�
ஊகவணிக ேநா�க�.
Asked on:[மா�� 08 & 17;ஜூ� 09 & 10; ெச�. 09, 10 & 13;ஜூைல 16]
Question: 25.
‘ெப��க� ’�ற��� வைரக.

Answer:
‘ெப��க� ’ எ�பத�க��� ஆர�ப�த��ம��� நா�� வ�மான�த�� (��ஞ)
இ�த� உய��ஆக�யவ�ற��க�ைடேயஉ�ளஉறைவ உண���க�ற�.அதாவ�ஆர�ப
�த��டா�வ�மான�த�� ஏ�ப�ட வ�ரிவா�க�த�� ஏ�ப வ�ைளேவ ‘ெப��க� ’ய��
வ�ைள�ஆ��.இ�வ�மான� சமந�ைலய�னா� ஏ�ப�� மா�ற�த���� ெசல�
மா�ற�த��இைடேயஉ�ளவ�க�த�ஆ��.
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Asked on: [மா�� 08 & 16;ஜூ� 11, 13 & 14; ெச�. 10, 11 & 17]
Question: 26.
ேசய��அ�கா� வ�த�ய���ைறபா�கைள���க.

Answer:
‘ேச’வ�த�ய����க�ய��ைறபா�களாவன :

உலக� ெப�ம�த�த�னா� ‘ேச’வ�த�ய�� �க� ம�க�� ேபான�
ஈ��யவ�மான�அைன��� எ�ேபா���க�வ��ேக ெசலவ�ட�ப�வத��ைல .
இ� ேபாலேவ, ேசமி�� அைன����த��ெச�ய�ப�வத��ைல .
இ�வ�த� அ�கா� ப�ற�ய தவறானஆ�வ�ைன அ��பைடயாக� ெகா���ள�.
ஒ�� ெமா�த அளி���,ஒ�� ெமா�த� ேதைவ�� எ�ேபா�� சமமாகஇ��பத��ைல .
‘ந�ைற�� ேபா��’ எ�ப�உ�ைமய�ற எ�ேகா�ஆ��.
இ�வ�த� நீ�ட கால�த��� ம��ேம ெபா����.
ப�ட மா��� ெபா�ளாதார�த��� ம��ேம ‘ேச’வ�த� ெபா����.
Asked on:[மா�� 09, 11, 12, 14 & 17;ஜூ� 09, 11, 12 & 17; ெச�. 08, 10; 11; 13, 14 & 17;அ�.
12 & 16;ஜூைல 16]
Question: 27.
கீ�� ேகா�பா��� சாரா�ச�ைத பட�வைர�� வ�ள��க.

Answer:
���ைர :
வ�மான� ம��� ேவைல வா��ைப� ப�ற�ய கீ�ச�� தகவ� பட� ப��வ�மா� :
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Asked on:[மா�� 12, 13 & 16;ஜூ� 09 & 10; ெச�. 08, 11 & 17;ஜூைல 16]
Question: 28.
�க��� சா�ைப வைரபட��ட�வ�ள��க.

Answer:
(அ)�க��� சா�� :

‘�க��� சா��’ எ�ப�வ�மான�த�����க�வத���இைடேயஉ�ளெதாட�ப�ைன
வ�ள��க�ற�.
�க��� சா�� எ�ப�இர��அ�ல�அத��ேம�உ�ளமாற��களி� ெதாட�ைப�
�ற����.
�க��� சா�� அ�ல��க��ச� நா�ட� எ�ப�வ�மான�த�����க��ச����
இைடேயஉ�ள சா��த வ�க�தா�சாரேமஆ��.
கணித�ைற�ப�இ�ெதா ட��ைற கீ��க�டவா��ற��ப�ட�ப�க�ற�.
C = a + by ..... (1)
C = 4 + 0.8 y ..... (2)
ேம�ப� சம�பா���பெத�னெவ�றா��க�� எ�ப�வ�மான�ைத (y)
ெபா��த� ‘+’�ற����ற��ப��வ�வ�மான�உயர �க���உய�வைடக��ற�
எ�ப�ெதளி�ஆனா�,வ�மான�உய�வைட�த அளவ��� �க�வ��உய���த�
அத�கரி�கா�.

(ஆ)வைரபட வ�ள�க� :
க�ைடம�ட அ��வ�மான�அ�ல�உ�ப�த�ைய ‘ல’�ற����ல��ற��ப��க�ற�.
�க���ெசல� சம�பா���ல�இ�வா��றலா�.
வைரபட�த�� த�னி�ைச �க�� ெச���� அ�ச�� வைளேகா� ‘ஊ’ ��ளி ‘4’�
ெதாட��க�ற�.

(இ) த�னி�ைச �க�� :
 த�னி�ைச �க�� எ�ப�வ�மான���ஜியமாகஇ���� ேபா��க��
நைடெப�க�ற�.இ�வா�வ�மான�ேதா� ெதாட�ப��லாத�க���� த�னி�ைச
�க�� என�ப��.
(ஈ)இ�த�ந�ைல �க�� நா�ட� :
இ�த�ந�ைல �க�� நா�ட� எ�ப� “வ�மானமா�ற�த�னா� ஏ�ப�ட �க��
மா�ற�த���த�”ஆ��.

இ�ேக 0.8�ற��ப��வ���தலாக ஈ��யவ�மான�த�� 80வ���கா��க����
ெசலவ�ட� ப�க�ற�. மீத� உ�ளெதாைக ேசமி�க�ப�க�ற�.
Asked on: [மா�� 08, 10, 14 & 16;ஜூ� 08, 11, 14 & 17]
Question: 29.
�க�ைவ� தீ�மானி���வ�மான� தவ�ர ப�ற காரணிகைள���க?

Answer:
�க�ைவ ந��ணய���� ப�ற காரணிக� :

வ�மான� பக���
ெச�வ� பக��வ��அள�ம���இய��
ம�க�ெதாைகய��வய�� பா�பா�.
பண��க�அ�ல�வ�ைல அள�.
அரச�� ெகா�ைகக�.
வ�� �த�.
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எத��பா���க�
வ�ள�பர�க�
Asked on:[மா�� 08, 10, 12, 13, 15 & 17;ஜூ� 14;அ�. 12 & 13; ெச�. 14]
Question: 30.
கீ�ச��வ�மான ந��ணய� ப�ற�ய எளிய ேகா�பா��� எ�ேகா�கைள வ�ள��க.

Answer:
எ�ேகா�க� :

இ� ப�ரிவ�னேர உ�ளன�.�க�ேவா� (C) ம��� ந��வன�க� (I)
அரச�� ெசல� ‘��ஜிய�‘ஆ��வரிக� ஏ��இ�லாததா� தனி நப� வ�மான�
அைன���ெசலவ�ட���யவ�மானேமயா��.
ெபா�ளாதார��ட�ப�ட ெபா�ளாதார�ஆ��.அய�நா�� வாணிப�த�����த�
எ��இ�ைல .அதாவ� X–M��ஜிய�ஆ��.
��ம���வ�ைலய�� மா�ற� ஏ��இ�ைல .
வ�� �த�த�ல எ�வ�தமான மா�ற��இ�ைல .
‘�த��’ த�னி�ைசயான�.
Y =C + I + G + (X – M) எ�ற சம����க�ப�� Y= C+1ஆக�ற�.
ேவைல�� அம��த�படாத வள�க�இ��பதா���ேவைல வா��� ந�ைலையவ�ட
�ைறவான ந�ைலேய ந�ல�க�ற�.
Asked on:
[மா�� 09 & 11;ஜூ� 08, 10 & 12; ெச�. 10;அ�. 16]

Question: 31.
ேசய��அ�கா� வ�த�ய���ைறகைள ஆரா�க.

Answer:
(அ) ேசய��அ�கா� வ�த� :

ப�ெர�� நா���ெபா�ளியலற�ஞரான ேஜ.ப�.ேச “அரச�ய� ெபா�ளாதார
ஆ���க��ைர” எ�ற�ைல 1803ஆ�ஆ�� ெவளிய��டா�.
‘அளி�� அத�கான ேதைவைய தாேன ஏ�ப���க�ற�’.

(ஆ)��ேவைலவா��� :
 ெபா�ளாதார�த�ல “��ேவைல வா��� ந�ைல”இ����.
(இ) ெபா�ளியலற�ஞ� ‘ேச’வ�த�ய���ைறபா� :
 ‘ேச’வ�த�ய���ைறபா�கைள ேஜ.எ�.கீ�� ெவளி�ெகாண��தா� 1936ஆ�ஆ��
‘ேச’வ�த�ைய��ைற �ற� கீ�� �ர�ச�கரமானெபா�ளாதார ேகா�பா��ைன
ெவளிய��டா�.
(ஈ) ‘ேச’வ�த�ய����க�ய��ைறபா�களாவன :
உலக� ெப�ம�த�த�னா� ‘ேச’வ�த�ய�� �க� ம�க��ேபான�.
வ�மான�அைன��� எ�ேபா���க�வ��ேக ெசலவ�ட�ப�வத��ைல .
ேசமி�� அைன����த��ெச�ய�ப�வத��ைல .
இ�வ�த� அ�கா� ப�ற�ய தவறானஆ�வ�ைன அ��பைடயாக� ெகா���ள�.
‘ஒ�� ெமா�த�‘ எ�ற தவறான க��தா�இ� பாத��க�ப�க�ற�.
ஒ�� ெமா�த அளி���,ஒ�� ெமா�த ேதைவ�� எ�ேபா�� சமமாகஇ��பத��ைல .
வ�� �த� சம�ப���� காரணிய�ல.
�தலாளி��வ�ைற எ�ேபா�� த�ைன�தாேன சரி ெச�� ெகா�ளா�.
‘ந�ைற� ேபா��’ எ�ப�உ�ைமய�ற ஒ� எ�ேகா�ஆ��.

(உ)���ைர :
 த�ேபா� ‘ேச’ய��வசத� ெச�ல�த�கேதா அ�ல� பய��ளேதா அ�ல என�
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த�றனா�வாள�க��ற��ப��க�றா�க�.ஒ�� ெமா�த ேதைவ ம���ஒ�� ெமா�த
அளி�� சம�பா��காரணமாக�� ேவைல வா��� ந�ல�வதா� ேசய��வ�த�ைய�
ெதா�ைம ெபா�ளாதார� ேகா�பா� என ஏ���ெகா�க�ற�.
Question: 32.
�ற��� வைரக : 1.ஒ��ெமா�த ேதைவ 2.ஒ��ெமா�த அளி��

Answer:
1.ஒ�� ெமா�த� ேதைவ :
 ெபா�ளாதார� ெசல�க� நா�� வைககளாக� ப�ரி�க�ப�க��றன.

�க��� ெசல� (C)
�த���� ெசல� (I)
அர� ெசல� (G)
ந�கர வணிக� ெசல� (X–M)

 ஒ�� ெமா�த� ெசல� எ�ப� ேமேல�ற��ப����ளஅைன��� ெசல�கைள��
�ற���� எனேவஒ��ெமா�த ேதைவ� சா�� இ�வா��ற��ப�ட�ப�க�ற�.

ஒ�� ெமா�த� ேதைவ சா�� :
இ�சா�� ஒ��ெமா�த ேதைவ எ�ப��க�� (C),�த�� (I),அர�� ெசல� (G) ம���
ந�கர வணிக� ெசல� (x – M)இவ�ற����த���� சமமா��.
ெபா�ளிய��ஒ�வர�ெசல� ம�றவ��� வ�மானமா��. ெபா�ளாதார�த��
ெமா�த� ெசல�ெமா�த வ�மான�த���� சமமா��அதாவ�ெமா�த வ�மான� (Y)
= ெமா�த� ெசல� (AD).

2.ஒ�� ெமா�த அளி�� :
ஒ�� ெமா�த அளி�� எ�ப�ஒ�நா���அளி�க�ப�ட ெமா�த ப�ட�களா��.
ஒ�� ெமா�த ேதைவ வைளேகா� ம���ஒ�� ெமா�த அளி�� வைளேகா�
இவ�ற��உறைவ� ெபா��ேத சமந�ைல வ�மான�அ�ல�உ�ப�த� அைம��.
கீ�����ப� ெமா�த� ேதைவ��ெமா�த அளி�� உ�த�� ேதைவய��அளைவ
ந��ணய��க�ற�.
ெமா�த அளி�� சா�� ெசலைவ��ற��க�ற�. ெமா�த ேதைவ சா�� வ�வாைய�
�ற��க�ற�. ெசல�வ�வா��� ��தலாகஇ��கலாகா�.
Question: 33.
வ�மான தீ�மான� ப�ற�ய எளிய ேகா�பா��ைன வைரபட��ட�வ�ள��க.

Answer:
(அ)���ைர :
 ஒ�� ெமா�த ேதைவ ம���ஒ�� ெமா�த அளி�ப����இைடேயஉ�ளஒ���
வ�மான�த�� சமந�ைல அள�ஆ��.

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



(ஆ)வைரபட வ�ள�க� :

ெச���� அ��ஒ��ெமா�த ேதைவைய��ற��க�ற�.
க�ைடம�ட அ��வ�மான� ம���உ�ப�த�ைய��ற��க�ற�.
ஒ�� ெமா�த ெபா�ளாதார�த�� வ�மான�, ெசல� ம���உ�ப�த� ஆக�யைவ சம�
எனேவஅைவக�ஒேரஅ�ச��அளவ�ட�ப�க�ற�.

(இ)ஒ�� ெமா�த அளி�� :
ஒ�� ெமா�த அளி�� வைளேகா� (AS) ெமா�த வ�மான� (Y) ம���உ�ப�த�ய�� (E)
சமந�ைலைய��ற��க�ற�.
ெதாட�க ந�ைலய����� 45°வைரய�ப�ட ேகாடான�ஒ�� ெமா�த அளி��
வைளேகா� (AS)ஆ��.

(ஈ)ஒ�� ெமா�த ேதைவ :
�த����மத��� ‘C’ ம��� C + Iஇவ�ற��� இைடேயஉ�ளெச���� அ�ச��
�ல��ற��ப�ட�ப�க�ற�.
ஒ�� ெமா�த� ெசல� (AD) = C + I

(உ) சமந�ைல :
ஒ�� ெமா�த� ேதைவ ம���ஒ��ெமா�த அளி�� இர������கீ��� ச�த��ப��
��ளிய�� ஏ�ப�க�ற�.
‘E’ ��ளிய�� �க�ேவா� (C) ம����த��டாள� (I) த��டமிட�ப�ட ெமா�த� ெசல�
அ�ல�ஒ�� ெமா�த ேதைவ . நா���ெமா�த வ�மான�த��� சம�.
Y = C + Iஉ�ப�த�ய�� சமந�ைல “சமந�ைல ேவைல”வா��பளைவ�� தீ�மானி�க�ற�.
‘E’ ��ளிய�� நா� ெப�வ�வ�மான�,உ�ப�த� ம��� ேவைலவா��� சமந�ைல
ஆ��.

பாட� 11 : பண�ெகா�ைக

Question: 21.
பண�த��இல�கண�ைத ��க.
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Answer:
ேபராச�ரிய� வா�க� (walker) பண�எ�ப� “எைதெய�லா� ெச�ய வ�லேதா அ�ேவ
பண�” எ����க�றா�. எவ�றா� பல பணிகைள ெச�ய��க�றேதா அ�ேவ பண�
எனத�கால ெபா�ளாதார���க�ற�. நாணய�க�,�பா� ேநா��க�,
காேசாைலக�,உ��ய�க�, கட�அ�ைடக��த�யனபண���அட���.

Asked on:[மா�� 08, 09, 11, 12, 14 & 16;ஜூ� 09, 14 & 17; ெச�. 11, 13, 14 & 17;ஜூைல &
அ�. 16]
Question: 22.
பணஅளி�ப�� நா����க�யாைவ?

Answer:
பணஅளி�� :
இ�த�ய ரிச�� வ�க� நம� நா���ைமயவ�க�யா��இ� நம� நா���
பணஅைம�ைப (ஆ�ேநவயசலளலளவநஅ) க���ப���க�ற�. நம� நா��� பண
அளி�ைப நா�� ப�வ�களாகவைக�ப���க�ற�.
அைவகளாவன :

M1 = ெபா� ம�களிட�உ�ளெசலாவணி (நாணய�க� +�பா� ேநா��க� +
ம�களி� ேக�� ைவ��க�)ஆக�யனஅட���.இ�M1 -��க�ய பண�எ���
அைழ�க�ப�க�ற�.
M2 = M1 +அ�சலக ேசமி�� ைவ��க�
M3 = M2 +வ�க�ய�� உ�ளெபா�ம�களி� காலைவ��க�
M3வ�ரிவான பண�அ�ல� பர��ப�ட பண� (�ச�யனஅ�ேநல) எ���
அைழ�க�ப�க�ற�.
M4 = M3 +அ�சலக ெமா�த ைவ��க�� + ப�ேவ� ந�த� அைம��களி� ேசமி��
ைவ��க�

(�ற��� :அ�சலக�த�� ேசமி�� ைவ��க� தவ�ர ப�ேவ��த��� கால�கைள
ெகா�ட ப�ற ந�ர�த�ர ைவ��க�).
Asked on: [மா�� 13;ஜூ� 08, 11 & 12;அ�. 12]
Question: 23.
பண�ெகா�ைகய��இல�கண���க.

Answer:
“பண�ெகா�ைக எ�ப�ெபா�ளாதார ெகா�ைகய�� ேநா�க�கைள அைடய பண
அளி�� ம��� பண�ைத உ�ப�த� ெச�யஆ��ெசல�கைள க���ப��த ைமய
வ�க� ேம�ெகா��� நடவ��ைககளா�� எ�� எ�வ�� சாப�ேரா�ற���ளா�.

Asked on: [மா�� &ஜூ� 10; ெச�. 09, 10 & 13]
Question: 24.
கட�அள�� க���பா��� க�வ�க�யாைவ?

Answer:
கட� ந�த� அள�� க���பா�� �ைறகளாவன :

வ�க� வ���த�.
ெரா�க இ��� �த�ைத மா��த�, ம���
ெவளி� ச�ைத நடவ��ைகக�ஆக�யனவா��.
Question: 25.
ேத�க ந�ைல பண��க� எ�றா� எ�ன?

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/02/latest-12th-study-materials-2018.html



Answer:
1970���� ேத�க ந�ைல பண��க� (ளவயபகடயவi�n) காண�ப�ட�.ஒ� �ற�
ேத�க��, ேதைவ��ைற��, ம��ற� பண��க�� காண�ப�ட ந�ைலேய
ேத�கந�ைல பண��க� என�ப��.
இ�த ேத�க ந�ைல பண��க கால�த�� பண�ெகா�ைக , ந�த��ெகா�ைக ஆக�ய
இர��ேமஇைத க���ப��த பயன�றதாக க�த�ப�ட�.
Asked on: [ஜூ� 13; மா�� 17]

Question: 26.
ப�டமா���ைறய��உ�ள ப�ர�சைனகைள வ�ள��க.

Answer:
(அ)���ைர :

ப�ட�த��� ப�ட� பரிமா�ற� ெச��ெகா�வைத ப�டமா���ைற என�ப��.
பண�ைத பய�ப��தாம� நைடெப��வாணிப�ஆ��.

(ஆ) ப�டமா���ைறய��உ�ள ப�ர�சைனக� :
இர�ைட ேதைவ� ெபா��த� ப�டமா���ைற�� ேதைவ�ப�ட�.ஒ� நப�
ம�ெறா� நப� வ����வைத ெப�ற���க ேவ���.
ெபா��கைள இ��� ைவ�த���ப� எ�ப� க�னமானஒ��. பண� ேசமி���
ெகா�கல�ஆ��.
ப�ட�கைள நீ�டகால�த��� இ��� ைவ�க ��யா�, ஏெனனி� ச�ல ப�ட�க�
அ��� ப�ட�களாகஇ��பதா�அத�மத��ைப இழ�க ேநரி��.
Question: 27.
இ���பண� - ச���ற��� எ��க.

Answer:
இ��� பண� :

இ��� பண�அர� பணமாக� க�த�ப��.
இ���� பண�எ�ப�ெபா�ம�களிட�உ�ளஇ����கைள�� ம���வ�க�களி�
ெரா�க�கைள���ற����.
C = ெபா� ம�களிட�உ�ள பண�ெசலாவணி
OD =இ�த�ய ரிச�� வ�க�ய�ட� உ�ள ப�றைவ��க� (ெபா� ம�க� ரிச��
வ�க�ய�ட� உ�ளைவ��க�ெரா�கமாக��, பணமாக�� க��க��றன�.
CR =வ�க�களி� ெரா�க ��இ���க�ெரா�க ��இ���கைள இர�� ப�ரிவாக
ப�ரி�கலா�.
வ�க�களிடேமஉ�ளெரா�க இ���
ரிச�� வ�க�ய�ட�ைவ�க�ப�ட வ�க�களி� ெரா�க இ���
Question: 28.
வ�ள��க : (அ)அ�ைம� பண�ெகா�ைக
(ஆ) ம��� பண�ெகா�ைக .

Answer:
(அ)அ�ைம� பண�ெகா�ைக :

பண��க� ந�ல�� ெபா��ைமயவ�க�யான�அ�ைம� பண�ெகா�ைகைய�
பய�ப��த� பண��க�ைத க���ப��த �ய��.
‘அ�ைம� பண�’ எ�ப�வ�� �த�அத�கமாகஇ��பைத�� பணஅளி�� �ைற�த
ேபா�ைக���ற����.
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(ஆ) ம��� பண�ெகா�ைக :
ம��� பண�எ�ப��ைற�த வ��ய�� கட� க�ைட�பைத��ற����.
ம��� பண�ெகா�ைகைய ஒ� நா�, ெபா�ளாதார ம�தகால�த�� ப��ப���.
Question: 29.
பரிமா�ற� சம�பா� -வ�ள�க� த�க.

Answer:
பரிமா�ற� சம�பா� :

பணஅள��ேகா�பா�ைட உ�வா�க�யவ� ‘இ�வ�� ப�ஷ�’ஆவா�. பணஅள��
ேகா�பா�ைட இ�த சம�பா��லமாகவ�ள�கலா�.இ�பரிமா�ற� சம�பா� எ��
அைழ�க�ப�க�ற�.
இ�ப�ஷரி� சம�பா� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
ப�ஷரி� சம�பா� “M எ�ப� பணஅளி�ைப�� V எ�ப� பண� �ழ�க�ைத��, P
எ�ப�வ�ைல ம�ட�ைத��, T எ�ப�ெமா�த�உ�ப�த� ெச�ய�ப�� ப�ட�களி�
பணிகைள���ற��க��றன.

பண��ழ�க� (V) எ�ப�ஒ��ற��ப��ட கால�த�� பண�எ�தைன �ைற
ைகமா�க�ற� எ�பைத��ற��க��றன.
(M) பணஅளி�� இர���பா��ெபா�� (P)வ�ைல��இர���பா��.
PT= MV + M1V1இத��M1 எ�ப� எ�லா வைகயான காேசாைலகளி� ெமா�த அள�,
மா���ச�ீ�க� ம��� �ழ�க�த���ள கட� க�வ�க�அட���, V1 எ�ப�M1
(கட� க�வ�க�) பண��ழ�க�.
Question: 30.
வ�மான� ெகா�ைக - ச���ற��� எ��க.

Answer:
(அ) பண�ெகா�ைக :
 “பண�ெகா�ைக எ�ப�ெபா�ளாதார ெகா�ைகய�� ேநா�க�கைள அைடய பண
அளி�� ம��� பண�ைத உ�ப�த� ெச�யஆ��ெசல�கைள க���ப��த ைமய
வ�க� ேம�ெகா��� நடவ��ைககளா��” எ�� எ�வ�� சாப�ேர�ற���ளா�.
(ஆ) ெப��பாலான நா�களி�, ேபரிய� ெபா�ளாதார� ெகா�ைகய��அ��பைட
ேநா�க�களாவன :

��ேவைலவா���
ந�ைலயானவ�ைல
வ�ைரவானெபா�ளாதார வள��ச�

(இ) பண�ெகா�ைகய�� க�வ�க� :
 பணஅளி��� க���பா��� ெகா�ைக இ�வைகயாக ப�ரி�கலா�.
கட� ந�த� அள� க���பா�� �ைறக�
ேத��ெத��த கட� க��பா�� �ைறக�

Question: 31.
பண�த�� பணிகைள வ�வரி�க��.

Answer:
(அ)���ைர :
 பண� ப�டமா���ைறய�� காண�ப�ட ச��க�கைள தீ���� க�வ�யாக
ெசய�ப�க�ற�.
(ஆ)இல�கண� :
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 ேபராச�ரிய� வா�க� பண�எ�ப� “எைதெய�லா� ெச�ய வ�லேதா ,அ�ேவ
பண�’’ என��க��றா�.
(இ) பண�த�� பணிக� :

பரிமா�ற க�வ�
மத��ப��அள� ேகா�
மத��ப�� ந�ைலகல�
எத��கால ெச���ைக�கான ந�ைல மத���

(i) பரிமா�ற� க�வ� :
பண�ஒ� பரிமா�ற� க�வ�யாக� ெசய�ப�வ���க�ய� பணியா��.
பண�த��அற��க� ப�டமா���ைறய��இ��த இ�ன�கைள��
ச��க�கைள�� தீ��க உதவ�ய�.

(ii) மத��ப��அள� ேகா� :
பண�ஒ�ெபா�வானஅள� ேகாலாக பய�ப�க�ற�.
வ�ைல பண�தா� மத��ப�ட�ப�க�ற�.
ஆகேவ பண�த�� மத��ைப அத�� ெகா��க�ப��வ�ைல எ�ற பண�தா�அள�க
����.

(iii) மத��ப�� ந�ைலகல� :
தன�ெசா���கைள ேசமி�� ைவ�க வ����பவ��� பண�எளிய,வசத�யான
க�வ�யா��.
இ�மத��ப�� ந�ைலகலனாகவ�ள��க�ற�ஒ�வனி�ெசா�� ஆய�ர�
கா�நைடகளாகஇ��ப��அவ�ைற கா�நைடகளாகேவ ேசமி�� ைவ�த�
க�னமா��.

(iஎ) எத��கால ெசா���கான ந�ைலமத��� :
எத��கால� ெச���ைக�� பண�ஒ� க�வ�யாக� பய�ப�க�ற�. கட�ப��
க�வ��� இ�அ��பைடயா��.
கட� பரிமா�ற�ைத� ப�ட�களி��ல� ேம�ெகா�டா�அ� பல ப�ர�சைனகைள
ஏ�ப����அ�வாணிப�ைத�� பாத����.
Asked on: [ஜூ� 17; மா�� 13 & 17; ெச�. 13]
Question: *32.
பண�ெகா�ைகய�� ேநா�க�க�யாைவ?

Answer:
பண�ெகா�ைகய�� ேநா�க�க� :

��ேவைலவா��ப
ந�ைலயானவ�ைல
வ�ைரவானெபா�ளாதார வள��ச�
ெச��� சமந�ைல
ெபா�ளாதார ந�த�
Asked on:[மா�� 08, 11, 14 & 16;ஜூ� 11; ெச�. 08, 09, 11, 13, 14 & 17;அ�. 16]
Question: *32.
அ) பண�ெகா�ைகய�� க�வ�கைள வ�வாத��க��.

Answer:
பண�ெகா�ைகய�� க�வ�க� :
பணஅளி��� க���பா��� ெகா�ைக இ�வைகயாக ப�ரி�கலா�.
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கட� ந�த� அள� க���பா�� �ைறக�
ேத��ெத��த கட� க��பா�� �ைறக�

கட� ந�த� அள� க���பா�� �ைறக� :
கட� ந�த� அள� க���பா�� �ைறகளி�
வ�� �த�
ெரா�க இ��� �த�
ெவளி�ச�ைத நடவ��ைகக��த�யனஅட���.

அ)வ�� �த�
ெபா�ளாதார�த��அத�க�ப�யான பண� �ழ�க� ஏ�ப�மாய��ைமயவ�க� பண
�ழ�க�த����� பண�த��அளைவ��ைற�க ேவ���வ�க� வ�� �த�ைத
அத�கரி�பத���ல�இைத� ெச�யலா�.
ைமயவ�க� வ�� �த�ைத அத�கரி��� ெபா��வணிகவ�க�க�வ�����வ��
�த��அத�கரி���.

ஆ) ெரா�க இ��� �த�ைத மா��த� :
வணிகவ�க�க�உ�வா��� கட�அள�அத�ைடய ெரா�க இ��� �த�ைத
ெபா��� அைம�� ெரா�க இ��� �த�ைத மா���அத�கார�ைமயவ�க���
ம��ேமஉ��.
பண��க கால�த�� ெபா��களி�வ�ைல உய�ைவ த��க�� கட�அளைவ
க���ப��த��இ�க�வ�ேய பய�ப�க�ற�.

இ) ெவளி�ச�ைத நடவ��ைகக� :
ைமய மாந�லஅர�களி� கட�ப�த�ர�கைள வா�க� வ��பத��ல�ெவளி�ச�ைத
நடவ��ைக நைடெப�க�ற�.
ேபா�மானஅள�அர� கட�ப�த�ர�கைள ைமயவ�க� ைவ�த���த�.

ஈ) ேத��ெத��க�ப�ட கட� க���பா�� �ைறக� :
த��டமி�ட ெபா�ளாதார�த�� வள��� வ�� நா�களி� ேத��ெத��க�ப�ட கட�
க���பா�� �ைறக� (க�வ�க�)��க�ய ப�� வக��க��றன.
இ� ேதைவய�ற இன�களி� கட�அளைவ��ைற�� பய��ளஇன�களி�
கட�அள�ெச��மா�வழி நட��க�ற�.
ேத��ெத��க�ப�ட கட� க���பா�� க�வ�களி� கீ��க�டைவக�அட��� :
கட� ப�த�ர�கைள வா�க அளி�க�ப�� கட�அளவ���ைற�த ப�ச உ�சவர�ைப
ந��ணய��த� (உ.�.) ப�றா��ைறயாகஉ�ள ப��க�.
கட�வ�ரிவா�க எ�ைலைய தீ�மானி�த�
ச�ல�ைறகைளஊ�க�ப��த�� ச�ல�ைறகளி�ஆ�வ�ைத �ைற�க��, பல
வ�தமானவ�� �த�க�வ�த��க�ப�க�ற�.
Asked on:[மா�� 08, 11, 14 & 16;ஜூ� 11; ெச�. 08, 09, 11, 13, 14 & 17;அ�. 16]
Question: 33.
பணஅளவ�� ேகா�பா� -வ�வரி�க��.

Answer:
(அ) பண�த�� மத��� :
 பண�த�� மத��� எ�ப�அத�ைடயவா��� ச�த�ைய �ற����. பண�த��
வா��� ச�த�யான�வ�ைல ம�ட�ைத ெபா��த�. ெபா�வ�ைலேய�ற�, பண
மத��� �ைறவைத�கா���.
(ஆ) பணஅள� ேகா�பா� :

பணஅள�� ேகா�பா�ைட உ�வா�க�யவ�இ�வ�� ப�ஷ� பணஅள�மா�ப�வத��
ஏ�ப அேதவ�க�த�த�� வ�ைல அத�கரி���.
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பண�த��அள�இ�மட�கானா�,வ�ைல இ�மட�கா��.அத�உ�ைம
ந�ைலய����� பாத�யாக �ைற��.

(இ) பரிமா�ற சம�பா� :
பணஅள�� ேகா�பா�ைட இ�த சம�பா��லமாகவ�ள�கலா�.
இ�பரிமா�ற சம�பா� எ�� அைழ�க�ப�க�ற�.
இ�ப�ஷரி� சம�பா� எ���அைழ�க�ப�க�ற�.
ப�ஷரி� சம�பா� ‘M’ எ�ப� பணஅளி�ைப�� V எ�ப� பண� �ழ�க�ைத��. P
எ�ப�வ�ைல ம�ட�ைத�� ‘T’ எ�ப�ெமா�த உ�ப�த� ெச�ய�ப�ட ப�ட�க�
பணிகைள���ற��க��றன.

இ�பரிமா�ற சம�பா� எ�� அைழ�க�ப��. பண��ழ�க� (V) எ�ப�ஒ�
�ற��ப��ட கால�த�� பண�எ�தைன �ைற ைகமா�க�ற�, எ�பைத��ற����.
(எ.கா) M பணஅளி�� இர���பா�� ெபா�� (P)வ�ைல��இர���பா��.
PT = MV +ஆ1V1இத��M1 எ�ப� எ�லா வைகயான காேசாைலகளி� ெமா�த அள�,
மா���ச�ீ�க� (bills) ம��� �ழ�க�த���ளம�ற கட� க�வ�க�அட��� V1
எ�ப�M1-� (கட� க�வ�க�) பண��ழ�க�.
இ�பணஅள�� ேகா�பா�����க�ய �ைறபா���ேவைல ந�ைலைய எ�ேகாளாக
ெகா���ளேதஆ��.
பணஅள�தவ�ர ம�ற காரண�களா��வ�ைல ம�டமான� பாத��க�ப��
அைவயாவனஅரச�� பண�ெகா�ைக , ந�த�ய�� ெகா�ைக ,�ற��ப��ட கால�த��
ப�ட�களி�அளி��, நைடெப��வாணிப�த��அள�,வ�மான�த�� ஏ�ப��
மா�ற�, ப�ட�க��கானஉ�த�� ேதைவ �த�யனஆ��.
Question: 34.
பண��க�த�� காரண�க�,வ�ைள�க�,அவ�ைற� க���ப�����ைறகைள
வ�வரி�க��.

Answer:
(அ) பண��க� :
 க�ெரௗ�த� எளிைமயான பய��ளவைரயைறைய ெகா����ளா�, பண�த��
மத��� �ைறவ��வ�ைலக�உய��� ெகா�� ெச�வ�மானஒ� ந�ைலைய
பண��க� எ�� அவ�வைரய����ளா�.
(ஆ) பண��க�த�� காரண� :

ேபா��கால�களி��,அத�� ப���� பண��க� ஏ�பட���� ேபா�கால�களி�
ம�களி�வ�மான�அத�கரி���அத�ேக�ப ெபா��க�உ�ப�த� ெச�ய�படாம�
ப�றா��ைற ஏ�ப�� ெபா��கைள ப�கீ� ெச�த��க���பா� ஏ�ப��.
வ�ைலேய�ற�அத�க வ�ைலேய�ற�ைத ஏ�ப���க�ற�.
ப�றா��ைற ந�த�யா�க� பண��க�த��� ஒ���க�ய காரணமா��.

(இ) பண��க�த��வ�ைள�க� :
வ�ைலேய�ற�உ�ப�த�ைய அத�கரி�க�����.வ�ைலேய�ற கால�த�� (பண��க
கால�)அபரிமிதமானஇலாப� ஏ�ப��.
உ�ப�த� ெசலைவவ�ட வ�ைல ேவகமாகஅத�கரி�பதா�உ�ப�த�யாள�க�
பயனைடவ�ட�அத�கஇலாப�ைத��அைடக�றா�க�.
பண��க கால�த�� வணிக�க��உ�ப�த�யாள�க��அத�கஇலாப�ைத
ஈ��வா�க�.
ந�ைலயானவ�மான�உ�ளவ�க� பண��க கால�த��அத�கமாக�
பாத��க�ப�வா�க�.(எ.கா)��ைய ெப�பவ�க�,ஆச�ரிய�க�, மாதஊத�ய�
ெப�பவ�க�, நீத�பத�க�,ஓ��த�ய� ெப�பவ�க�ஆ��.
வாடைக ெப�ேவா� பண��க கால�த��இழ���, பணவா�ட கால�த�ல பய��
அைடவா�க�.
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(ஈ) பண��க�ைத� க���ப��த கீ��க�ட �ைறகைள ப��ப�றலா� :
வரி வ�த��� (வ�க�த�ைத )அத�க�ப��தலா�.
�லதனத��ட�களி� மீதானஅர� ெசலைவ �ைற�த�
இற��மத�ய�� க���பா�க�வ�த��த�
ப�கீ�
வ�ைல� க���பா�
Asked on: [மா�� 09 & 10;ஜூ� 08, 09, 10 & 14;ஜூைல 16]
Question: 35.
பணஅ����� �ைறய�� ேபா��கைள வைரபட�வைர�� வ�வரி�க��.

Answer:
(அ) பணஅ����� �ைற : (Monetary Transmission)
 வ�� �த�,�த��இவ�ற���லமாக பண�ெகா�ைக வ�மான�த�� மா�ற�ைத
ஏ�ப���� எ�� பணஅ����� �ைற ��க�ற�.
(ஆ)வைரபட� :

(இ)வைரபட வ�ள�க� :

Part-A பட�த�� வ�� �த��ைற��ெபா�� (r1���� r0) பணஅளி�பான�
M0���� M1 �� அத�கரி���.
வ�� �த��ைறவத�னா��, பணஅளி�� அத�கரி�பதா���த�டான� I0���� I1
�� அத�கரி�க�ற�.
�த�� ேபாலேவ�க��� மா�றமைட�� எ�� க��க��றா�க�.
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�க�வான�வ���த�ேதா� எத��கணிய� ெதாட�� உைடய� எ�� ெதா�ைம
ெபா�ளிய�வ��ந�க� க��க�றா�க�.
�க�� ெமா�த ேதைவய�� ஒ� ப�த�யாகஇ��பதா� ெமா�த ேதைவ அத�கரி���.
இ� சமந�ைல வ�மான�ைத உய����.
Asked on: [மா�� 15]

பாட� 12 : ந�த�ய�ய� ெகா�ைக

Question: 21.
ெபா�ந�த�ைய நா�� அ�ல�ஐ�� வரிகளி� வ�ைடயளி�க��.

Answer:
ேபராச�ரிய� டா�ட� “ெபா� ந�த� எ�ப�அரச��வ�வா� ம���ெசலவ�ன�கைள�
ப�ற�யதா��.இைவக�ஒ�ேறாெடா�� சரி ெச�� ெகா���” என
வைரய����ளா�.

Asked on: [ஜூ� 08, 10, 12, 13 & 14; ெச�. 08 & 14]
Question: 22.
ெபா� ந�த�ய�� பாட�ெபா�� (Subject matter) எ�ன?

Answer:
ெபா�ந�த�ய��உ�ளட�க�க� ப��வ�மா�.

ெபா�� ெசல�
ெபா�வ�வா�
ெபா�� கட�
ந�த� ந��வாக�
��டா�ச� �ைற (ம�த�ய மாந�ல உற�க�)
Asked on:[மா�� 11, 12, 14 & 16;ஜூ� 17; ெச�. 17;அ�. 12 & 16]
Question: 23.
ஆத��மி�த�� �னித வரி வ�த�கைள���.

Answer:
ஆத��மி�த��வரி வ�த���� ெகா�ைகக� ப��வ�மா� :

சம��வவ�த�
ெதளி�வ�த�
வசத� வ�த�
ச��கனவ�த�
Asked on: [மா�� 10, 15 & 17;ஜூ� 11 & 17; ெச�. 17]
Question: 24.
வரிகளி�வ�த�க� எ�ென�ன?

Answer:
ேந��க ம��� மைற�கவரிக�.
வ�க�த வரிவ�த��� �ைற ,வள��த�ைற , ேத���த�ைற , மிதவள� �த�ைற .
ச�ற��� தீ�ைவ ம��� மத��� மீதானவரி.
மத������� வரி (VAT)
ஒ�� அ�ல�பலதர�ப�ட வரிக�.
Asked on: [ெச�. 10, 11 & 13]
Question: 25.
‘��ய ’ (Zero Budget) ந�த�ந�ைல அற��ைக எ�றா� எ�ன?
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Answer:
��ஜிய - ந�த�ந�ைல அற��ைக எ�ப�ஒ� �த�ய உ�த�ைய� ெகா�ட வர� ெசல�
த��டமா��.இத�� ஒ�ெவா�ஆ���,ஒ� �த�யஆ�டாக
ஏ���ெகா�ள�ப�க�ற�. கட�த ச�ல ந�க��கைள கண�க�� எ����
ெகா�வத��ைல .இ�த��ட� ��ஜிய�ைத அ��பைடயாக� ெகா��
��ைமயானதாக��, �த�தானதாக�� எ���� ெகா�ள� ப�க�ற�.

Asked on:[மா�� &ஜூ� 09; மா�� 13;ஜூைல 16]

Question: 26.
வரிவ�த���� ெகா�ைகைய வ�வரி.

Answer:
வரி வ�த��ப��வ�த�க� :
ஆட��மி�த��வ�ரிவ�த���� ெகா�ைகக� ப��வ�மா� :

சம��வவ�த� :
இ�வ�த�ய��ப� ‘ஒ�வ�த� ச�த��ேக�ப’வரி ெச���வேதஇத�ைடய
ெகா�ைகயா��.
ஏைழக� மீ��ைறவாக��, பண�கார�க� மீ�அத�கமாக��வரி வ�த��த�
ேவ���.
வரி வ�த��பான� நீத�ய��அ��பைடய��அைமத� ேவ���.
ெதளி�வ�த� /உ�த� வ�த� :
ஒ�ெவா���மக��தா�ெச��த ேவ��யவரிய��அள�, எ�ெபா��வரி
ெச��த ேவ���,யாரிட� ெச��த ேவ��� எ�பைத அற��த���க ேவ���.
வசத� வ�த� :
வரி ெச���த�,வரி ெச���ேவா��� வசத�யாக�� பார��ைற�ததா��
இ��த� ேவ���.
(எ.கா.) ச�பள�த����� ப���த� ெச�ய�ப��வ�மானவரி ப�ட�க� மீதான
வரிக� ம���அ�வைடேயா� ெபற�ப�� ந�லவரி.
ச��கனவ�த� :
வரி வ�த��ப���,வரி வ���ப��அத�க பண�வ�ரயமாகாம���க ேவ��� எ�ற
த��வ�ைத� ப�ற�ய�.
ம�கள�வ�மானவரிகைள �ைற�த அளவ�� பய�ப���வதாக��அைமத�
ேவ���.
Asked on:[மா�� 08, 12, 14 & 16;ஜூ� 08, 10, 11 & 12; ெச�. 10 & 13;அ�. 12;ஜூைல &
அ�. 16]
Question: 27.
மாந�லஅரச����க�ய வரிவ�வா� ம���வரிய�ற வ�வா� எைவ? (எைவேய�� 6
ம���)

Answer:
மாந�லஅரச���ல�வ�த��க�ப��வரிக� :

வ��பைன ம���ெச�த��தா� தவ�ர ம�ற ெபா��க� மீதானவரிக�
ேவளா�ைம வ�வா� ம��� ந�ல�ஆக�யவ�ற�� மீ�வ�த��க�ப��வரிக�.
ந�ல�, மைனக�, க��ட�க� மீ�வ�த��க�ப��வரிக�.
ம�வைகக� மீ�வ�த��க�ப��ஆய�தீ�ைவக�
ஒ� மாந�ல�த����� ப�ரிெதா� மாந�ல�த��� ப�ட�கைள ெகா�� வ��
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ெபா��வ�த��க�ப��வரிக�.
கனிம� ெபா��களி�உரிம�க� மீ�வ�த��க�ப��வரிக�.
மி�சார �க��,வ��பைன மீதானவரிக�.
வ�ல��க�, பட�க�,வாகன�களி� மீ�வ�த��க�ப��வரிக�.
வ�ள�பர�க�, ெச�த��தா� தவ���� ப�ற வ�ள�பர�க� மீதானவரிக�.
ெதாழி�க�,வ��தக�, ேவைலக�, மீதானவரிக�.
Asked on:[மா�� 10, 13 & 15;ஜூ� 08 & 11; ெச�. 08, 09 & 11;அ�. 12]
Question: 28.
ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைக எ�பைத வ�ள��க: சமந�ைல ம��� சமந�ைலய�ற
ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைகைய வ�வரி�க��.

Answer:
(அ)ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைக :

ஆ��வர�ெசல� த��ட� எ�ப�ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைகயா��.
அரச��வர�-ெசல�கேளா���யஒ� ந�த�யா���கான ஏ�ர� 1�த�மா�� 31
��யஅற��ைக .
இ�த அற��ைகய��அரச�� ந�த��ெகா�ைகக�,வரி�ெகா�ைகக�,�லதன
ப�ற�ப�ட�க� ேசமி�� அள�க�,வள�களி� பய�பா�க� ம����லதன
ஆ�க�க� ப�ற�ய வ�ள�க�க�இட� ெப��.

(ஆ)வர� - ெசல� த��ட�த��வைகக� :
 வர� - ெசல� த��ட�, சமந�ைல வர� ெசல� த��ட� எ��� சமன�ற வர� - ெசல�
த��ட� என��இ�வைக�ப��.
சமந�ைல வர� - ெசல� த��ட� :
 அரச�� த��டமிட�ப�ட ெசல�க��,வ�வா�� சமமாகஇ��ப��அ� சமந�ைல
வர� - ெசல� த��ட� என�ப��.
சமன�ற வர� - ெசல� த��ட� :
 மிைக வர� ெசல�� த��ட� (அ) ப�றா��ைற வர� - ெசல� த��ட�.
சமந�ைலய�ற வர�ெசல�� த��ட� எ�ப�அரச��வ�வா� ெசலைவவ�ட�
��னா�� (அ)அரச�� ெசல�வ�வாைய வ�ட���னா��இர��ேம சமன�ற
வர� - ெசல�� த��ட� என�ப��.
ெபா�வ�வா�, ெபா� ெசல�கைள வ�ட அத�கமாகஇ��ப��அ� ‘உபரி’வர� -
ெசல� த��ட� என�ப��.
ெபா�ெசலைவ� கா����ெபா�வ�வா��ைறவாகஇ��தா�அ� ப�றா��ைற
வர� - ெசல� த��ட� என�ப��.
Asked on:[மா�� 09, 11 & 17;ஜூ� 09, 10, 12 & 14; ெச�. 14;அ�. 16]
Question: 29.
ந�த�� ெகா�ைகய��வைரயைற யா�?

Answer:
(1) ந�த�� தீ��களி�அள� :

ந�த�ந�ைல அற��ைக எ�ப�ஒ� சாதாரணவர� - ெசல� த��ட அற��ைக ம���அ�ல,
அ�ெபா�ளாதார�த��வ�வைம��.
நா�� வ�மான�த��ஒ� ச�ற�ய ப�த�யாகஇ��பதா�,அ�ெபா�ளாதார
வள��ச�ய�� எ���ெபரிதான பாத��ைப ஏ�ப���வத��ைல .

(2)வணிக��ழ�கைள க���ப���வத�� ந�த��ெகா�ைகய���ைறவானெவ�ற� :
 �ைறக��க�ைடேயஒ��க�ைண�� ஏ�படாவ��டா�, ந�த�� ெகா�ைகய��
க�வ�க�,அ�நா���ெபா�ளாதார வள��ச�ைய வ�ைர� ப��த ��யா�.
(3)அர� ந��வாக�த�� காலதாமத� :
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ந��வாக� தைடகளினா� ந�த�ந��வாக� ெகா�ைக நைட�ைறப���வத��
காலதாமத�.
ந��சயம�ற �ழ� ம����ழ�ப ந�ைல�� ஏ�பட����.

(4) ம�ற �ைறபா�க� :
ெப��அளவ�லான ேவைல��ைற�.
வரி ஏ���க�.
�ைறவானவரிவ�த���க�.
Asked on: [மா�� 08, 13 & 15]
Question: 30.
‘ேந��கவரி’ ம��� மைற�கவரிைய ேவ�ப��த��கா��க.

Answer:
ேந��க ம��� மைற�கவரிய�� ேவ�பா�க� :
ேபராச�ரிய� டா�டனி�����ப� ேந��கவரி (ம) மைற�கவரி

வ.எ� ேந��கவரி மைற�கவரி
1. டா�டனி� க��� :யா� மீ�வ�த��க�ப�க�றேதா அவேர வரிைய ெச��த
ேவ���.
1.ஒ�வ� மீ�வ�த��க�ப�� ம�ெறா�வ� வரிைய ெச���வ�.
2. வரி ெச���பவேர வரி �ைமைய� �ம�க ேவ���.
2. வரி வ�த��க�ப�டவ� ேவ�வரி �ைமைய� �ம�பவ� ேவ�
3. (உ.�)வ�மானவரி, ெசா�� வரி ம��� ெவ�மத� வரி
3.(உ.�) ��கவரி ம���வ��பைனவரி
4. ம�களிடமி��� ேநர�யாக வ���க�ப�க�ற�.
4.ப�ட�க� மீ�வ�த��க�ப�வ�
5. பண��ைம��,உ�ைம �ைம��ஒ�வ� மீேதவ��க�ற�. 5.பணி��ைம
ஒ�வ� மீ��உ�ைம� �ைம ம�ெறா�வ� மீ��வ���.
6. வரி ஏ��� க�ன�
6.வரி ஏ��� உ��
7. வரி �ர��ைக இ�ைல
7.வரி �ர��ைக உ��
8. ந�க�� மா�ற�இ�ைல
8.ந�க�� மா�ற�உ��
9. பண�கார�க� மீ�வ�த��க�ப�வ�
9.ஏைழக� மீ�வ�த��க�ப�வ�
Asked on:[மா�� 09, 10, 11, 12, 14 & 17;ஜூ� 08, 09, 11, 14 & 17; ெச�. 08, 10, 13, 14 & 17;
ஜூைல 16]

Question: 31.
வரி எ�பைத வைரய�. ேநர� வரிகளி�வைகக�யாைவ?

Answer:
வரி -இல�கண� :

ேபராச�ரிய� ெச��ேம� (Seligman)வரி எ�ப�ஒ���மக�அர��� க�டாயமாக
ெச����ெச���ைக .
அரச�ட�இ��� எ�வ�த ேநர� ந�ைம�� எத��பா��காம�, க�டாயமாக ெச��த
ேவ��யேதவரி என�ப��.

வரிகளி�வைகக� :
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வரிக� ப��வ�மா� 5வைககளாக ப�ரி�க�ப�க��றன
ேந��க ம��� மைற�கவரிக�
வ�க�த வரிவ�த��� �ைற ,வள��த�ைற , ேத��த�ைற , மிதவள��த�ைற .
ச�ற���தீ�ைவ ம��� மத��� மீதானவரி
மத������� வரி (VAT)
ஒ�� (அ) பலதர�ப�ட வரிக�.

ேந��க ம��� மைற�கவரிக� :
ேபராச�ரிய� டா�டனி�����ப�, “ேந��கவரி எ�ப�யா� மீ�வரி
வ�த��க�ப�டேதா ,அவேர வரி ெச���வதா��.
(எ.கா)வ�மானவரி , ெசா�� வரி, ெவ�மத� வரி ம��� தீ�ைவ வரி எ�பைவயா��.
வ�க�த வரி வ�த��� �ைற :
இ�வைக வரிக� மாறா� ம��� ந�ைலயான�.
வ�மான�அத�கமானா��,�ைற�தா��வரிவ�த��ப�� மா�ற�வரா�.
ஏைழக����, பண�கார�க����வரி ஒேர மாத�ரியான�.
வள��தவரி வ�த��� �ைற :
இத��வரிய��அ��பைட தள�அத�கரி��� ேபா�வரி வ�க�த��அத�கரி�க�ற�.
வ�மானஅத�கரி�தா�வரிவ�க�த��அத�கரி���. (எ.கா.)வ�மானவரி.
ேத���தவரிவ�த����ைற :
வ�மான�உய��ேபா� ெச��த ேவ��யவரிவ�க�த� �ைற�தா�அ� ேத���த
வரி.
இ��ைறய�� ஏைழக� மீ�வரி��ைம அத�கரி���.
மித வள��தவரிவ�த��� �ைற :
வ�க�த �ைற வரிவ�த���,வள��தவரிவ�த��� ஆக�யஇர��� ேச��த கலைவேய
மிதவள��தவரி.
இ�வரி �ைறய��உய� வ�மான� ஈ��பவ�க��ைற�த வ�மான� ஈ��பவ�கைள
கா�����ைறவானத�யாக�ைத ெச�வ�.
இ�நா�� �ைறக��வள��தவரிவ�த��� �ைறேய ச�ற�ததா��.
Question: 32.
ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைகய��வைககைள வ�வரி.

Answer:
(அ)வ�ள�க� :

வர� ெசல� த��ட�த�� ம�ெபய�ஆ�� ந�த�ந�ைல அற��ைக .
இ�ஒ� ந�த� ஆ��� (ஏ�ர� 1�த�மா�� 31வைர)அற��ைக .
ம�த�ய, மாந�ல,அர�க�ஒ�ெவா� ந�த�யா���இதைன தயாரி�ப�.

(ஆ)வைரயைறக� :
 ேபராச�ரிய� �மா� (�iஅ�உம)அவ�க��ற��ப��� ேபா�வர� ெசல� த��ட�
எ�ப�ஒ��ற��ப��ட காலக�ட�த�� சமமாக கண�க��ட “வர� ம���ெசல�”
எ�க�றா�.
(இ)வர� ெசல� த��ட�த��வைகக� :
 வர� ெசல� த��ட�இ�வைக�ப��.
சமந�ைல வர� ெசல� த��ட�
சமன�ற வர� ெசல� த��ட�

சமந�ைல வர� ெசல� த��ட� :
 த��டமிட�ப�ட ெசல�க��,வ�வா�� சமமாகஇ��ப��அ� சமந�ைல வர�
ெசல� த��ட�ஆ��.
சமந�ைலய�ற வர� ெசல� த��ட� :
அரச��வ�வா� ெசலைவ�கா����அத�கரி�தா�அ�மிைக வர� ெசல� த��ட�
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(அ)உபரி வர� ெசல� த��ட� என�ப��.
அரச�� ெசல�வ�வாைய� கா����அத�கரி�தா�அ� ப�றா��ைற வர� ெசல�
த��ட�ஆ��.

(ஈ)வர� ெசல� த��ட�த��வைகக� :
வ�வா�வர� - ெசல� த��ட�.
�லதனவர� - ெசல� த��ட�.

வ�வா�வர� - ெசல� த��ட� :
 ெசா�த�ைன உ�வா�காதஅைன�� ெசலவ�ன���வ�வா� ெசலவ�ன�
என�ப��. (எ.கா)அர���ைற சா�பானெசலவ�ன�க� நட�� வ�வா��, நட��
ெசலவ�ன�க��ஆ��.
�லதனவர� - ெசல�� த��ட� :
அர� ெச��� ெசலவ�ன�களி� ெப��ப�த� �லதனெசல�.
அரச���லதனவ�வா�க�அ�கா��கட�க�,இ�த�ய ரிச�� வ�க�ய�டமி���
ெபற���ய கட�க�, க��லஉ��ய�க�,அய�நா�� அர� ம��� ந��வன�
ேபா�றவ�ற����� ெப�க��ற கட�.

(உ) ெசய�த�ற�வர� ெசல�� த��ட� :
 ெசய�த�ற�வர� ெசல� த��ட� எ�ப�அரசா�க�த�� ெபா� ெசலவ�ன�க�
சா��த�. (எ.கா) பணிக�,அரச�� காரிய�க� ேபா�றைவ .
(ஊ)��ஜிய வர� - ெசல��த��ட� :
இ�வர� ெசல� த��டமான� �த�ய உ�த�ைய� ெகா�ட வர� ெசல� த��ட�.
இத�� ஒ�ெவா�ஆ��� �த�யஆ�டாக எ���� ெகா�ள�ப�க�ற�.
Question: 33.
ெபா� ந�த�ய�ய��உ���கைள வ�ள��க?

Answer:
ெபா� ந�த�ய��உ�ளட�க�க� ப��வ�மா� :

ெபா�� ெசல�
ெபா�வ�வா�
ெபா��கட�
ந�த�ந��வாக�
��டா�ச��ைற (ம�த�ய - மாந�ல ந�த� உற�க�)

ெபா�� ெசல� :
ந�னஅர�ஒ� நலஅர�, எனேவஅத�க�ப�ச நல�ைத ந�ைலநா��வ�அத�ைடய
ெபா��பாகஉ�ள�.
அர� பலவைக பணிகைள ேம�ெகா���.
அரச�� ந�த� ஆதார�கைள ப�ேவ�வள��ச� பணிக��காக� ெசல�
ெச�வேதயா��.
ெபா�வ�வா� :
அர� ெப�க��ற வ�வா�,அரச��வ�வா� என�ப��.
ெபா�வ�வாயான�வரி வ�வா�,வரி இ�லாதவ�வாைய உ�ளட�க�யதா��.

வரி வ�வா� :வரிக�,வரி�தா�க� (ம)வரி ந�க��க�.
வரிய�லாதவ�வா� :வணிகவ�வா� (இலாப�) ந��வாக வ�வா�, ெவ�மத� ம���
மானிய�க�.
ெபா��கட� :
அரச�� கட�கைள எ�ப�அத�கரி�ப� எ�ப� ப�ற���,அத�கரி�க��ற கட�கைள
எ�ப�� த���ப� ெச���வ�எ�ப� ப�ற�����க�ற�.
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ெபா�ம�களிடமி��� அர� ெப�� கட�ெபா��கட� எ�����வ�.
உ�நா�� கட� : (எ.கா)வணிகவ�க� ,ைமயவ�க� , ெபா� ம�க�.
ெவளிநா�� கட� : (எ.கா)உலகவ�க� (World Bank), ப�னா�� ந�த� ந��வன�
ெப�க��ற கடனா��.
ந�த� ந��வாக� :
அரச�� ந��வன�க�,அரச�� பணிக� ம���அரச��இய�த�ர�கேளா� சா��த
ந�த� நடவ��ைககேள ந�த� ந��வாகமா��.
ந�த� ந��வாக� எ�ப�,வர� - ெசல� த��ட�கைள வ�வைம�த�,உ�வா��த�,
ஒ�பளி�த� ம��� பாரா�ம�ற�, ேபா�றைவ ப�ற�யதா��.
��டா�ச� ந�த� :
ெபா� ந�த�ய��ஒ�உ�ப�ரிேவ��டா�ச� ந�த�யா��.
��டா�ச� எ�ப�இர�� (அ)அத�� ேம�ப�ட அர�களி���டைம��.இ���டா�ச�
அைம�ப��ைமய, மாந�ல ம���உ���அர�க�ஒ��க�ைண���ளன.
Question: 34.
ந�த��ெகா�ைகய�� ேநா�க�க��வைரயைறக��எ�ென�ன? (ஏேத��ஐ��)

Answer:
ந�த�� ெகா�ைகய�� ேநா�க�க� :

வள�கைள த�ர�� ெபா���ைறய�� ந�த� ஆதார�கைள ெப��க� ெச�த�
நா���வரி� ெகா�ைகயான�க�ைட���வள�கைள� ச�ற�த �ைறய��அைமய
ேவ���.
�ணான (ம)ஆட�பர� ெசல�கைள ,உபேயாகமானஉ�ப�த� �த��களாக மா�ற�
வள��ச�� பணிக��காக ெசலவ�ட�பட� ேவ���.
தனியா� �ைறைய வள��த� :
கல�� ெபா�ளாதார�த�� தனியா� �ைறயான���க�ய ப�கா��க�ற�.
தனியா� �ைறய���த��ெச�பவ��� வரி வ�த��ைற ,வரி� ச�ைகக�,
�த��ைட�� தனியா� �ைறய�� ேம�பட� ெச�யலா�.
வள�கைள உ�தமஅளவ�� பய�ப��த� :
 ேம��ற��ப�ட�ப�ட எ�லா ேநா�க�கைள�� ந�ைறேவ�ற,வள�க��ைறயாக
பக���த��க�பட ேவ���.
பண��க�ைத� க���ப��த� , ெபா�ளாதார�ைத ந�ைல�ப���த� :
�தலாவதாகஅ�வ�ேபா� ஏ�ப�� ெபா�ளாதார� ச��க�கைள� ச�ீ ெச�ய ஏ�ற ஒ�
வரி அைம�ைப அைடயாள� க�� ெகா�ளேவ���.
இர�டாவதாக, பண��க� ம��� பணவா�ட� ேநர�களி�வரி�ைறகளி�
அவச�யமான மா�ற� ஏ�ப���த� ேவ���.
வ�மான�, ெசா���க� பக��வ��உ�ள ஏ�ற�தா��கைள �ைற�த� :
நா�� வ�மானமான�எ�லா வைக ம�க�� பய�ெப��வைகய��
பக���தளி�க�பட ேவ���.
வ�மான�,ெசா�� ம���வா���களா� சமந�ைல ஏ�ப��ேபா� ம��ேம
ெபா�ளாதார�த�� வள��ச�ய��� ம��� ச�கவள��ச�ய�� ஒ���ைமைய�
காண����.
��ேவைல வா��� அைடத� ம���ெபா�ளாதார வள��ச� :
��ேவைலவா��� ம���வ�ைலய�� ந�ைல�த�ைம ஆக�யன ந�த�� ெகா�ைகய��
�லேமஅைடய����.
ெபா�ளாதார ம�த கால�த�� ேவைலய��ைமைய தீ��பத�� பண�ெகா�ைக
ெவ�ற�ெபறவ��ைல .
ந�த�� ெகா�ைக��,�லதனஆ�க�� :
 ந�த�� ெகா�ைககளாக�ய,வரிக�, ��க ஆய� தீ�ைவக�, மா��� ெச���ைகக�,
வரி ச�ைகக�ம��� மானிய�க�, த��ப�க��த�யன�ல��லதனஆ�க�
அத�கரி�� , நீ�டகால ெபா�ளாதார வள��ச� அைட���லதனமான�ெபா�ளாதார
வள��ச�ைய தீ�மானி���ஒ� காரணியா��.
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