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இந்தியப் ப ொருளொதொரம் 

 குதி – 1 

ப ொருளொதொரம் ஓர் அறிமுகம் 

1. மனிதன் கண்ட முதல் பதொழில் எது? 

விடட:  யிர்த்பதொழில் 

2. எதடன வவளொண்டம பதொழில் என்று அடழக்கிவறொம்? 

விடட: நொம் உண்ணும் அரிசி, வகொதுடம வ ொன்ற தொனியங்கள் நிலத்தில் 
 யிரிடப் டுகின்றன. உழவர்கள் உற் த்தி பசய்கிறொர்கள். இதடன 
வவளொண்டம பதொழில் என்கிவறொம். 

3. நொட்டு வருவொய் என்று எதடன அடழக்கிவறொம்? 

விடட: உழவர்கள், பதொழிலொளர்கள்,  ணியொளர்கள் ஆகிவயொர்  ங்கொற்றி 
நொட்டின் வருமொனத்டத ப ருக்குகிறொர்கள். எனவவ தொன் இதடன நொட்டு 
வருவொய் என்கிவறொம். 

4. தனிந ர் வருமொனம் என்றொல் என்ன? 

விடட: தனியொக ஒருவருக்கு மட்டும் கிடடக்கும் வருமனத்டத தனிந ர் 
வருமொனம் என்கிவறொம். 

5. எதடன  கிர்வு என்கிவறொம்? 

விடட: அரசு வழங்கும் உணவு, உடட, வடீு ஆகிய அடிப் டட வசதிகடள 
நொம்  கிர்வு என்கிவறொம். 

6. ப ொருளொதொரத்தின் மூன்று அடிப் டடகள் யொடவ? 

விடட: உற் த்தி, நுகர்ச்சி,  கிர்வு ஆகிய மூன்றும் ப ொருளொதொரத்தின் 
அடிப் டடகளொக அடமந்துள்ளன. 

7. வொங்குவதும் விற் தும் நடடப றும் இடம் எவ்வொறு அடழக்கப் 
 டுகிறது? 

விடட: சந்டத.  

8. மக்கள் ப ொருள்கடள சந்டதயில் வொங்கி தங்களின் வதடவடய 
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நிடரவு பசய்வதடன நொம் எவ்வொறு அடழக்கிவறொம்? 

விடட: நுகர்ச்சி 

9. வணிகம் என் து என்ன? 

விடட: ப ொருள்கடள வொங்கி விற் தற்கு வணிகம் என்று ப யர். 

10. யொடர வணிகர்கள் என்கிவறொம்? 

விடட: வணிகத்பதொழிலில் ஈடு டு வர்கடள வணிகர்கள் என்கிவறொம். 

11. யொடர ப ருவணிகர்கள் என்கிவறொம்? 

விடட: ப ொருள்கடள பமொத்தமொக வொங்கி விற் வர்கடள 
ப ருவணிகர்கள் என்கிவறொம். 

12. யொடர சிறுவணிகர் (அ) வியொ ொரி என்கிவறொம்? 

விடட: ப ொருள்கடள சிறிய அளவில் வொங்கி விற் வர் சிறுவணிகர் (அ) 
வியொ ொரி என்கிவறொம். 

13. ப ொருளொதொர வளர்ச்சி என்று எதடன அடழக்கிவறொம்? 

விடட: வதடவகள் ப ருகப்ப ருக உற் த்தி, நுகர்ச்சி,  கிர்வு 
நடவடிக்டககளும் ப ருகிக் பகொண்வட பசல்கின்றன. எனவவ இதடன 
ப ொருளொதர வளர்ச்சி என்று அடழக்கிவறொம். 

14. நம் நொட்டில் ப ொருளொதொரத்திற்கொக வநொ ல்  ரிசு ப ற்ற அறிஞர் 
யொர்? 

விடட: அமர்த்தியொபசன். 

15. சந்டதயில் எப்ப ொது ப ொருள்களின் விடல அதிகரிக்கிறது? 

விடட: ப ொருள்களுக்கு  ற்றொக்குடற ஏற் டும்வ ொது விடல 
அதிகரிக்கிறது. 

16. எப்ப ொது சந்டதயில் ப ொருள்களின் விடல குடறகிறது? 

விடட: சந்டதயில் சில ப ொருள்கள் அதிகமொக குவியும்வ ொது 
ப ொருள்களின் விடல குடறகிறது. 
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 குதி – 2 

உற் த்தி கொரணிகள் 

1. ப ொருளியளின் தந்டத என்று அடழக்கப் டு வர் யொர்? 

விடட: ஆடம்ஸ்மித் 

2. ப ொருளியல் என் து பசல்வத்டதப்  ற்றிய அறிவியல் என்று 
வடரயறுத்தவர் யொர்? 

விடட: ஆடம்ஸ்மித்.  

3. ஆடம்ஸ்மித் பவளியிட்ட புத்தகம் - நொடுகளின் பசல்வம். 

4. எடதப்ப ொறுத்து ஒரு நொட்டின் நொட்டு வருமொனம் அடமயும்? 

விடட:  ண்டங்கள்,  ணிகளின் உற் த்திடயப் ப ொறுத்து ஒரு நொட்டின் 
நொட்டு வருமொனம் அடமயும். 

5. ப றப் ட்ட கொரணிகள் எனப் டு டவ யொடவ? 

விடட: மூலதனமும் பதொழில் அடமப்பும். 

6. எவற்டற உற் த்தி கொரணிகள் என்று அடழக்கிவறொம்? 

விடட: நிலம், உடழப்பு, மூலதனம் மற்றும் பதொழில் அடமப்பு ஆகியடவ 
 ண்டங்களும்  ணிகளும் உற் த்தி பசய்ய  யன் டுகின்றன. அடவ 
உற் த்தி கொரணிகள் எனப் டுகின்றன. 

7. உற் த்தி கொரணியொன நிலத்திற்கு அளிக்கப் டும் பவகுமதி எவ்வொறு 
அடழக்கப் டுகிறது? 

விடட: வொரம் (வொடடக) 

8. உற் த்தி கொரணி                               பவகுமதி 

  (அ)   நிலம்                                       வொரம் 

  (ஆ) உடழப்பு                                      கூலி 

  (இ) மூலதனம்                                     வட்டி 
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  (ஈ) பதொழில் அடமப்பு                           லொ ம் 

9. உடழப்பு என்றொல் என்ன? 

விடட: ஊதியத்திற்கு பசய்யப் டும் எந்த ஒரு வவடலயும் உடழப்பு 
ஆகும். அந்த உடழப்பு உடல் (அ) மன உடழப் ொகவவொ இருக்கலொம்.  

எ.கொ: சடமயல்கொரியின் உடழப்பு உடல் உடழப்பு ஆகும். ஒரு 
ஆசிரியரின் உடழப்பு மன உடழப்பு ஆகும். உடழப் ிற்கு அளிக்கப் டும் 
பவகுமதி கூலி. 

10. உடழப் ின் சிறப் ியல்புகள் யொடவ? 

விடட: உடழப்பு அழியக்கூடியது, உடழப்பு  ிரிக்க இயலொதது. உடழப்பு 
மனிதனுக்கு மனிதன் வவறு டும். உடழப்பு இடம்ப யரக்கூடியது. தனி 
உடழப் ளிகளின் வ ரம்வ சும் ஆற்றல் குடறவு.  

11. ஆடம்ஸ்மித் வவடலப் ளுவிற்கு உதொரணமொகக் கூறுவது என்ன? 

விடட: ஆடம்ஸ்மித் தனது நொடுகளின் சம் வம் என்னும் நூலில் குண்டூசி 
தயொரிப் டத உதொரணமொகக் கூறியுள்ளொர். 

12. மூலதனத்தின் வடககள் யொடவ? 

விடட: (அ)  ருமப்ப ொருள் மூலதனம் 

       (ஆ)  ண மூலதனம் 

       (இ) மனித மூலதனம் 

13. பதொழில் முடனவவொர் எவ்வொறு அடழக்கப் டுகிறொர்? 

விடட: சமுதொய மொற்றம் கொணும் முடனவவொர் என்று 
அடழக்கப் டுகிறொர். 

14. உற் த்தி சங்கிலி என்றொல் என்ன? 

விடட: பதொழிற்சொடல  ணியொளர்கள்  ண்டங்கடள உற் த்தி 
பசய்கிறொர்கள். மருத்துவர்கள், வங்கிப் ணியொளர்கள், ஆசிரியர்கள், 
வ ொக்குவரத்துத் துடற பதொழிளொலர்கள் தங்கள்  ணிகடள 
பசய்கிறொர்கள்.ப ொருளொதொர நடவடிக்டகயின் சக்கரம் சுழன்று பகொண்டு 
இருக்கிறது. இவ்வொறு  ண்டங்கள்  ணிகளின் இயக்கம் முதன்டம, 
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இரண்டொம் மற்றும் சொர்புத்துடற மூலமொக பசயல் டுவது உற் த்தி 
சங்கிலி எனப் டுகிறது. 

15. இந்தியவின் முக்கியத்பதொழிலொகக் கருதப் டுவது எது? 

விடட: விவசொயத்பதொழில் 

16. கப் ல் கட்டும் பதொழிற்சொடல எந்தத்துடறடயச் சொர்ந்தது? 

விடட: இரண்டொம் துடற  

17. அபமரிக்கவில் எத்தடன சதவதீ மக்கள் சொர்புத்துடற பதொழிலளர்கள்? 

விடட: 80 சதவதீம் 

18. வசடவத்துடற என்று எந்தத் துடற அடழக்கப் டுகிறது? 

விடட: சொர்புத்துடற 

19. மனிதனின்  லவிதமன பதொழில்கடள எத்தடன துடறகளொகப் 
 ிரிக்கலொம்? 

விடட:  மூன்று துடறகள். அடவ முதன்டம, இரண்டொம் மற்றும் 
சொர்புத்துடற 

 குதி – 3 

 ணம், வசமிப்பு மற்றும் முதலீடு 

1.  ணம் மட்டுவம  ணத்தின் வதடவடய சந்திக்கும் இது யொருடடய 
கூற்று? 

விடட: ப ொருளொதொர வ ரொசிரியர் வொக்கர் 

2. இடடயீட்டுக்கருவி என்றொல் என்ன? 

விடட:  ணம் ( ணத்டதக் பகொடுப் து) 

3. இலத்தனீ் பமொழியில்  ணத்திற்கு என்ன் ப யர்? 

விடட: மொனட்டொ (மொனட்டொ என் து வரொமொனிய ப ண் கடவுள் 
பெனட்வடொ) 
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4.   ணத்தின் ஆங்கில வொர்த்டத எங்கிருந்து ப றப் ட்டது? 

விடட:  ணத்தின் ஆங்கில வொர்த்டத மொனட்டொ விலிருந்து மருவியது 
ஆகும். 

5.  ணத்தின் முக்கிய 4 பசயல் ொடுகள் யொடவ? 

விடட:  ணம் ஒரு இடடயீட்டுக்கருவி, மதிப் ின் அளவுவகொல், மதிப் ின் 
விடலகலன், எதிர்கொல பசலுத்துடக. 

6.  ணத்வதடவயின் முக்கியத்துவத்டத நொம் எப்வ ொது முழுடமயொக 
உணர முடியும்? 

விடட:  ணத்தட்டுப் ொடு இருக்கும்வ ொது 

7. வசமிப்பு என்றொல் என்ன? 

விடட: நம்முடடய  ணத்தில் பசலவழிக்கொமல் இருக்கும்  குதிவய 
வசமிப்பு என்கிவறொம். 

8. முதலீடு என்றொல் என்ன? 

விடட: அதிக உற் த்திக்கொன ப ொருளின் வசர்ப்பு ஆகும். 

 குதி – 4 

வதடவயும் அளிப்பும் 

1. ப ொருளியளில் வதடவ என்றொல் என்ன? 

விடட: வொங்கும் சக்தியுடன் கூடிய விருப் வம ப ொருளியளின் வதடவ 
எனப் டும். 

2. யொடர நுகர்வவொர் என்கிவறொம்? 

விடட: வதடவ என் து ப ொருடள வொங்கும் மக்களிடமிருந்து 
எழுவதொகும். அவர்கள் நுகர்வவொர் எனப் டுவர். 

3. அளிப்பு என்றொல் என்ன? 

விடட: அளிப்பு உற் த்தியொளர்களிடமிருந்து எழுகிறது. ஒரு குறிப் ிட்ட 
விடலயில் விற் டனக்கு அளிக்கப் டும்  ண்டத்தின் அளவவ அளிப்பு 
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எனப் டும். 

4. ஒரு விற் டனயொளர் ஒரு குறிப் ிட்ட விடலயில் எந்த அளவு 
 ண்டத்டத விற் டனக்கு அளிக்க நிடனக்கிறொவரொ அதுவவ அளிப்பு 
எனப் டும். 

5. வதடவடயப் வ ொலவவ அளிப்பும் எதடனச் சொர்ந்துள்ளது? 

விடட: விடலடய சொர்ந்துள்ளது. 

6. அளிப்ட   ொதிக்கக்கூடிய கொரணிகள் யொடவ? 

விடட: உற் த்தி பதொழில் நுட் ம், கொரணிகளின் விடல,  ிற 
 ண்டங்களின் விடலகள், நிறுவனங்களின் எண்ணிக்டக, வருங்கொல 
விடல  ற்றிய எதிர் ொர்ப்புகள், வரிகள் மற்றும் 
சலுடககள்,ப ொருளொதொரம் சொரொத கொரணிகள். 

7. வதடவ விதி என்றொல் என்ன? 

விடட: விடல உயர்ந்தொல் வதடவ குடறயும், விடல குடறந்தொல் வதடவ 
உயரும். விடலக்கும்  வதடவக்கும் இடடவய உள்ள தடலகீழ் பதொடர்வ  
வதடவ விதி விளக்குகிறது. 

8.மொர்சலின் வதடவ விதி என்ன? 

விடட: ஆல் ிரடு மொர்சலின் கூற்றுப் டி, நிடறய  ண்டங்கடள விற்க 
வவண்டுமொயின் விடல குடறவொக இருக்க வவண்டும். அவ்வொறு விடல 
குடறவொக இருந்தொல் தொன் அப்ப்ண்டத்டதப்  லரும் வொங்குவர். வவறு 
விதமொகக் கூறினொல் விடல குடறவதொல் வதடவப் டும்  ண்டத்தின் 
அளவு கூடுகிறது. விடல கூடுவதொல் வதடவ குடறகிறது. 

9. வதடவ விதி ப ொருந்தொத  ண்டங்கள் யொடவ? 

விடட: அரிசி வ ொன்ற அடிப் டடப்  ண்டங்களுக்கும், டவர ஆ ணங்கள் 
வ ொன்ற ஆடம் ரப்  ண்டங்களுக்கும் இவ்விதி ப ொருந்தொது.  
இப் ண்டங்களுக்கொன் விடல உயரும் வ ொது வதடவ உயரும். விடல 
குடறய வதடவயும் குடறயும். 

10. அளிப்பு என்றொல் என்ன? 

விடட: மற்றடவ மொறொத நிடலயில் ஒரு  ண்டத்தின் விடல 
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உயர்ந்ததொல் அளிப்பும் அதிகரிக்கும். அவதசமயம் விடல குடறந்ததொல் 
அளிப்பும் குடறயும். 

 குதி - 5 

சமநிடல விடல 

1. சமநிடல விடல என்றொல் என்ன? 

விடட: ஒரு குறிப் ிட்ட விடலயில் வதடவப் டும்  ண்டத்தின் அளவும் 
அளிக்கப் டும்  ண்டத்தின் அளவும் சமமொகும். இந்த விடலயில் 
வொங்கப் டும் அளவும் வதடவ விற்கப் டும் அளவும் சமமொகும். 
இவ்விடலவய சமநிடல விடல எனப் டும். 

புகழ்ப ற்ற ப ொருளொதொர நிபுணரொன ஆல் ிரட் மொர்சல் சமநிடல 
விடலயில் கொலத்தின்  ங்கிடன விளக்கியுள்ளொர். 

2 ஆல் ிரட் மொர்சல் கொலத்டத எத்தடன வடகயொக 
வடகப் டுத்தியுள்ளொர்? 

விடட: மூன்று வடக. 

(அ) அங்கொடிக்கலம் (அ) மிகக் குறுகிய கொலம் 

(ஆ) குறுகியகொலம் 

(இ) நீண்ட கொலம் 

3. குறுகிய கொலம் என்றொல் என்ன? 

விடட: வதடவ மொற்றத்திற்வகற்  அளிப்ட  ஓரளவு மொற்றியடமக்க 
இயலும் கொலம். 

4. நீண்ட கொலம் என்றொல் என்ன? 

விடட: வதடவ மொற்றத்டத முழுடமயொக அளிப்பு மொற்றத்தொல் சந்திக்க 
இயலும் கொலம். 

5. அங்கொடிக்கலம் (அ) மிகக் குறுகிய கொலம் என்றொல் என்ன? 

விடட: வதடவ மொற்றத்திற்வகற்  அளிப்ட  மொற்ற முடியொத கொலம் 

 


