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     MALAPPURAM ECONOMICS TEACHERS ASSOCIATION (META)

 Part - III Time:1 ½ Hours

     ECONOMICS
      Maximum : 40 Scores             Cool-off time : 15 Minutes

General Instructions to Candidates :

• There is a 'Cool-off time’ of 15 minutes in addition to the writing time. Questions are given 

for a total of 60 marks out of which students can get a maximum of 40 marks.

• Use the 'Cool-off time’ to get familiar with questions and to plan your answers.

• Read the instructions carefully.

• Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.

• Malayalam version of the questions is also provided.

• Students should take a photo of the answer sheet and keep it after the exam is fully written.

• If you are having difficulty in evaluating your own exam paper with the answer key you get,

you can send the answer sheet photo to the teacher for evaluation.

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പ�ാതുനിർദ്ദേ�ശങ്ങൾ :

• നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെമ 15 മിനിറ്റ് “കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ഉണ്ടായിരിക്കും.മെമാത്തം 60 മാർക്കിനുള്ള 

ച!ാദ്യങ്ങളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ,ഇതിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരമാവധി 40 മാർക്ക് 

ചന�ാവുന്നതാണ്.

• "കൂൾ ഓഫ് ടൈ�ം' ച!ാദ്യങ്ങൾ പരി!യമെ2�ാനും ഉത്തരങ്ങൾ ആസൂത്രണം മെ!യ്യാനും ഉപചയാഗിക്കുക.

• നിർചദ്ദശങ്ങൾ മുഴുവനും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കണം.

• കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, !ിത്രങ്ങൾ, ഗ്രാഫുകൾ, എന്നിവ ഉത്തരചപ2റിൽ തമെന്ന ഉണ്ടായിരിക്കണം.

ച!ാദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നല്കിയിട്ടുണ്ട്.

• പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായും എഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആൻസർ ഷീറ്റിമെO ഒരു ചഫാചട്ടാ എടുത്ത് 

സൂക്ഷിചക്കണ്ടതാണ്.

• നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആൻസർ കീ ഉപചയാഗിച്ച് സ്വന്തമായി പരീക്ഷാചപ2ർ മൂല്യനിർണയം 

ന�ത്തുന്നതുമായി ബന്ധമെ2ട്ട പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവമെ2ടുന്നുമെവങ്കിൽ

ആൻസർ ഷീറ്റിമെO ചഫാചട്ടാ അധ്യാപകർക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് അയച്ചു നൽകാവുന്നതുമാണ്.
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Answer The following. Each carries 1 score.

1. Selling off part of the equity of public sector undertakings to the public is known as………
a. Capital Accumulation  b. Investment
c. disinvestment  d. None of these

മെപാതുചമഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമെ� മെഷയറുകൾ മെപാതുജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുന്നതിമെന അറിയമെ2ടുന്നത് ………..

എ)മൂലധന സ്വരുപണം ബി) നിചക്ഷപം

സി) ഡിസ് ഇൻമെവസ്റ്റ്മെമൻറ് ഡി) ഇമെതാന്നുമല്ല.

2. The basic economic activities includes-----
a.  Production b. Distribution
c.  Consumption d. All of these

അ�ിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾമെപടുന്നത് ……….

എ) ഉൽപാദനം  ബി ) വിതരണം

സി) ഉപചഭാഗം  ഡി) ഇവമെയല്ലാം

3. Demographic data on birth and death rates in India are collected and published by………..
a. RGI b.  NSSO
c. CSO d. Labour bureau

ഇന്ത്യയിൽ ജനന-മരണ നിരക്കുകമെള സംബന്ധിച്ചുള്ള ദത്തങ്ങൾ ചശഖരിക്കുകയും വിതരണം മെ!യ്യുകയും 

മെ!യ്യുന്നത്.....

എ) RGI  ബി) NSSO

സി) CSO ഡി) Labour bureau

4. Sampling errors can be minimized by taking…………………..
a. Small Sample b. Large sample
c. Medium Sample d. None of these

സാമ്പ്ലിങ് പിഴവ് കുറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത്.

എ മെ!റിയ സാമ്പിൾ  ബി) വലിയ സാമ്പിൾ

സി) ഇ�ത്തരം സാമ്പിൾ ഡി) ഇവമെയാന്നുമല്ല

5. Devaluation of currency means
a. Increase the value of domestic currency b. Decrease the value of domestic currency
c. No change the value of currency d. None of these

കറൻസിയുമെ� മൂല്യചശാഷണം എന്നതുമെകാണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

എ) ആഭ്യന്തര കറൻസിയുമെ� മൂല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു ബി) ആഭ്യന്തര കറൻസിയുമെ� മൂല്യം കുറയുന്നു .

 സി) കറൻസിയുമെ� മൂല്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല  ഡി) ഇമെതാന്നുമല്ല.
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6. Match The Following (5 Score)

A B

a) Survey – സർചവ്വ  1995

b) Random sampling- റാൻഡം സാമ്പ്ലിങ്  Complete enumeration - സമ്പൂർണ്ണമായ എണ്ണൽ

c) Census – മെസൻസസ്   1991

d) WTO  Lottery method - ചലാട്ടറി രീതി

e) NEP To collect data - ദത്തങ്ങൾ ചശഖരിക്കൽ

Answer  the following .  Each carries 2 score

7.  “Most of the Surveys conducted in India are sample surveys”. Prepare any two reasons to 
support the above statement.
"ഇന്ത്യയിൽ ന�ക്കുന്ന മിക്ക സർമെവകളും സാമ്പിൾ സർമെവകളാണ്". ഈ പ്രസ്താവനമെയ 

പിന്തുണക്കുന്നത്തിനുള്ള ഏമെതങ്കിലും രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കമെണ്ടത്തുക. 

8. What is privatization? Write two ways of privatization.
എന്താണ് സ്വകാര്യവൽക്കരണം? അതിമെO  രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ എഴുതുക

9. Do you think that Indian agriculture sector was adversely affected by the reform process of 
1991?. Justify your answer.

 1991-മെല പരിഷ്കാര പ്രക്രിയ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ചമഖലമെയ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചുമെവന്ന് നിങ്ങൾ 

കരുതുന്നുചവാ? നിങ്ങളുമെ� ഉത്തരം സാധൂകരിക്കുക.

10. State the two senses in which word ‘statistics’ is used. Elucidate. 
 സംഖ്യകം എന്ന പദം ഉപചയാഗിക്കാവുന്ന രണ്ട് അർത്ഥതലങ്ങൾ ഏവ?. വ്യക്തമാക്കുക. 

11. Classify the following into two categories with appropriate titles
      Height, Personality, Weight, Honesty, Income, Beauty 
 താമെഴ മെകാടുത്തിട്ടുള്ളവമെയ ചയാജിച്ച ശീർഷകങ്ങചളാമെ� ഇനം തിരിക്കുക.

ഉയരം, വ്യക്തിത്വം, ഭാരം, സത്യസന്ധത, വരുമാനം, സൗന്ദര്യം.

12. List out two Non sampling errors 
രണ്ടു സാമ്പ്ലിങ് അല്ലാത്ത പിഴവുകൾ (Non sampling errors) ലിസ്റ്റ് മെ!യ്യുക.

Answer the following. Each carries 3 score

13 . Write three reasons of the implementation of NEP I99l.
1991-മെല പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയം ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ എഴുതുക 

14. What do you mean by pilot survey?. What are its advantages?
ടൈപലറ്റ് സർമെവ എന്നതുമെകാണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?. ടൈപലറ്റ് സർചവയുമെ�  ചമന്മകൾ 

എമെന്തല്ലാം?.
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15. What is outsourcing? Why India is a major destination of Global outsourcing?
എന്താണ് പുറംകരാർ നൽകൽ? എന്തുമെകാണ്ടാണ് ഇന്ത്യ ആചഗാള  പുറംകരാറിമെO പ്രധാന 

ലക്ഷ്യചകന്ദ്രമായത്

16. Tell your friend, Why you learn Statistics along with Economics?. 
 സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിമെനാ2ം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്മെറ കാരണങ്ങൾ നിങ്ങളുമെ� 

കൂട്ടുകാരചനാ�് പറയുക.

Answer the following. Each carries 5 marks

17. Distinguish Census method and sampling survey method to collect the data. Being an 
economics student, point out the merits and demerits of census method.
സാധാരണയായി ദത്തങ്ങൾ ചശഖരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുന്ന രണ്ട് രീതികളാണ് മെസൻസസ് 

രീതിയും സാംപ്ലിങ് രീതിയും ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര വിദ്യാർഥി എന്ന നിലയിൽ മെസൻസസ് 

രീതിയുമെ� ഗുണങ്ങളും ചദാഷങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക.

18. Critically evaluate the impact of Economic reform measures in Agriculture, Industry, and 
Financial Sector?
കാർഷിക, വ്യാവസായിക, ധനകാര്യ ചമഖലകളിൽ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ ന�പ�ികൾ 

ഉളവാക്കിയ ഫലങ്ങമെള വിമർശനാത്മകമായ് വിലയിരുത്തുക.

 Answer the following. Carry 8 score

19. a. Distinguish between primary data and secondary data with examples.
b. Explain the methods of collecting primary data and discuss its advantages and 
disadvantages.
a.പ്രാഥമിക ദത്തങ്ങളും, ദ്വിതീയ ദത്തങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉദാഹരണ സഹിതം 

വിവരിക്കുക.

b.പ്രാഥമിക ദത്തങ്ങൾ ചശഖരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വിവരിക്കുക. അവയുമെ� ചമന്മകളും ചകാട്ടങ്ങളും 

!ർച്ച മെ!യ്യുക.

20. Briefly explain the features of NEP 1991.
1991 മെല പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയത്തിമെOസവിചശഷ തകൾ വിശദീകരിക്കുക.
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