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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.



      Choose the most suitable answer from the options 4×1=4

1. Who estimated poverty on the basis of "Jail Cost of Living" during pre-independence 
period?

A) V.K.R.V. Rao B)) Suresh Tendulkar

C) Dadabhai Naoroji D)Amartya Sen. 

സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കു മുമ്പ് "ജയിൽ ജീവിതമെ!ലവ് " അ�ിസ്ഥാനമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ 

ദാരിദ്ര്യചരഖ കണക്കാക്കിയത് ആരാണ് ?

A) വി.മെക.ആർ.വി. റാവു B) സുചരഷ് മെതണ്ടുൽകർ 
           C) ദാദാഭായ്നവചറാജി D) അമർത്യമെസൻ

2. Find out conventional energy.

  A) Biogas B) Wind energy 

              C) Petroleum D) Solar energy.

പാരമ്പര്യ ഊർജ്ജം കമെണ്ടത്തുക
A) ബചയാ ഗ്യാസ് B) കാറ്റ് 
C) മെപചqാളിയം D) സൂര്യ പ്രകാശം 

3. Which among the following is an Economic infrastructure?

 A) Education B) Transport 

C) Healthcare D) Housing.

താമെഴ മെകാടുത്തതിൽ ഏതാണ് സാമ്പത്തിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യം
A) വിദ്യാഭ്യാസം B) ഗതാഗതം 
C) ആചരാഗ്യം D) പാർ2ി�ം

4. Under the inclusive method …………

A) Upper-class limit is excluded.     B) Lower- class limit is excluded 

C) Both Upper & Lower limit are included       D) Non of the above

താമെഴ മെകാടുത്തതിൽ ഇൻക്ലൂസീവ് രീതി..........
A) ഉച്ചസീമ ഒഴിവാക്കും B) നീ!സീമ ഒഴിവാക്കും 
C) ഉച്ചസീമ  & നീ!സീമ ഉൾമെ2ടും  D) ഇമെതാന്നുമല്ല



 

Pick Odd One Out. (ഒറ്റപ�ട്ടത് എടുപ�ഴുതുക) 2×1=2

  5. UGC, Nursing Council, Pharmacy Council, ICMR

  6. PDS, ICDS, MDMS, NSO

  7. Match the following columns 4×1=4

A B
PMRY         പി എം ആർ ടൈവ Indian System Medicine

 ഇന്ത്യൻ മെമഡിസിൻ സംവിധാനം

 Education    വിദ്യാഭ്യാസം Poverty Alleviation programme
 ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന പരിപാ�ി

 AYUSH        ആയുഷ് Self employment programme
 സ്വയം മെതാഴിൽ പരിപാ�ി

 IRDP           ഐ ആർ ഡി പി Social Infrastructure
 സാമൂഹിക അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യം

Answer any 4, each questions carry 2 marks 4×2=8

8. Distinguish between Univariate and Bivariate frequency distribution?

  ഏകമാന, ദ്വിമാന ആവൃത്തി വിതരണങ്ങൾ തമ്മിലുളള വ്യത്യാസങ്ങൾ എഴുതുക.

9. What are the Commercial Sources of energy? Write two examples.

  ഊർജ്ജത്തിമെO  വാണിജ്യ ഉറവി�ങ്ങൾ ഏമെതല്ലാം? 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതുക.

10. Define poverty line on the basis of Jail cost of index.

  ജയിൽ ജീവിത മെ!ലവ് സൂ!ികയുമെ� അ�ിസ്ഥനത്തിൽ ദാരിദ്യ ചരഖമെയ നിർവ!ിക്കുക..

11. Write a short note on Women’s health in India.

  ഇന്ത്യയിൽമെല സ്ത്രീകളുമെ� ആചരാഗ്യമെത്ത കുറിച്ച് മെ!റു വിവരണം നൽകുക.

12. Point out any four challenges faced by Indian Power sector?

   ഇന്ത്യയിമെല ഊർജ്ജ ചമഖല ചനരിടുന്ന 4 മെവല്ലുവിളികൾ എഴുതുക.

13. Classify the following in two headings.

       (Marks, Honesty, Sex, Height, Intelligence, price)

താമെഴ മെകാടുത്തിരിക്കുന്നവമെയ ശരിയായ തലമെകട്ടിൽ തരംതിരിക്കുക

     (മാർക്ക്, സത്യസന്ധത, ലിംഗം, ഉയരം, ബുദ്ധി, വില)

Answer any 3, each questions carry 3 marks 3×3=9

14. Explain Discrete and Continuous variables with example.

 സന്തത, അസന്തത ചശ്രണികൾ ഉദാഹരണ സഹിതം വിശദീകരിക്കുക.



15.  SHG’s help to eradicate of poverty. Comment.

   സ്വയം സഹായക ഗ്രൂപ്പുകൾ ദാരിദ്യ നിർമാർജനത്തിന് സഹായകമാണ്.വ്യക്തമാക്കുക..

16. Explain the role of infrastructure in economic development.

   സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അ�ിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുമെ� പങ്ക് വിശദീകരിക്കുക.

17.  While preparing a frequency distribution, your friend is confused about inclusive and exclusive 
classes. Help her to distinguish between them, with examples for each.

ആവൃത്തി വിതരണത്തിമെO രൂപീകരണ സമയത്ത് നിങ്ങളുമെ� കൂട്ടുകാരിക്ക് ഇൻക്ലൂസീവ് , എക്സ് 
ക്ലൂസീവ് വർഗ്ഗങ്ങമെള സംബന്ധിച്ച് സംശയം ഉണ്ടാ കുന്നു. ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉദാഹരണ 
സഹിതം കൂട്ടുകാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കിമെക്കാടുക്കുക

Answer any 1, question carry 5 marks 1×5=5

18. Briefly explain healthcare system in India.

        ഇന്ത്യയിമെല ആചരാഗ്യ സംവിധാനങ്ങമെള കുറിച്ച് വിവരിക്കുക.

19. Mention the important causes of poverty in India.

   ഇന്ത്യയിമെല ദാരിദ്യത്തിമെO പ്രധാന കാരങ്ങൾ എഴുതുക.

Answer any one question, question carry 8 marks   1×8=8

20. Critically evaluate the poverty Alleviation programmes in India? 

 ഇന്ത്യയിമെല ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജന പരിപാ�ികമെള കുറിച്ച് വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുതുക.

21. The marks of 50 students in Economics class test are given below. 

         a) How to prepare frequency distribution table?

         b) Prepare a Frequency Distribution table from the following data, taking class intervals of 10

48,41,35,56,25,20,8,7,1,9,22,17,30,46,51,12,15,12,18,28,37,46,34,28,22,49,
27,30,25,31,5,19,30,38,25,39,38,21,36,55,43,26,29,45,23,18,27,22,13,34.   

 
50 കുട്ടികൾക്ക് ഇക്കചണാമിക്സിൽ ലഭിച്ച മാർക്ക് താമെഴ മെകാടുക്കുന്നു.
ഒരു ആവൃത്തി വിതരണ പട്ടിക എങ്ങിമെന നിർമ്മിക്കാം?
താമെഴ മെകാടുത്ത ദത്തങ്ങൾ ഉപചയാഗിച്ചു ക്ലാസ് പരി ധി 10 വരത്തക്കവിധം ആവൃത്തി വിതരണ 
പട്ടിക നിർമ്മിക്കുക

48,41,35,56,25,20,8,7,1,9,22,17,30,46,51,12,15,12,18,28,37,46,34,28,22,49,
27,30,25,31,5,19,30,38,25,39,38,21,36,55,43,26,29,45,23,18,27,22,13,34.   

 

------------------------------------------------


