
 

 

Group - I (Mains) –Test 1 (Tamil - Explanation) 

 

3 Marks 

 

1. நறமுக வயறனின்றந 

a) நபக ஹயனின்ந ன்து எபே யகனள ஹயனின்ந இதழல் சழ 

ர்கள் ணினில் அநர்ந்தப்ட்டிபேப்து ஹளல் ஹதளன்ழளலும், அயர்கள் 

உண்நனில் ஹயனில் அநர்த்தப்டுயதழல். 

b) குயள ஹயக்கு அதழகநள  ணினளர்க னன்டுத்துயதளல்  

ஸளபேளதளபம் இதற்கு ஸசனல் யிக்கம் அிக்கழது. 

c) எபே ணிக்கு உரினள ஹயனளட்கள் ழனநழக்கப்டுயதளல் இது உபேயளகழது. 

d) வயலனிிருந்து சிலப ீக்கிாலும் உற்த்தித் தின் குலனாது, நாாக 

உனபவயச் சசய்மம்  

e) சன்ால் அயர்கின் இறுதிில உற்த்தித்தின் ஒன்றுநில்ல. 

.கா: வயாண்துல 

 

2. சார்புிற யிகிதம் 

a) சளர்புழ யிகழதம் ன்து எட்டு ஸநளத்த நக்கள் ஸதளகனில் பூஜ்ஜழனம் பதல் 

14 யனது யபனிள குமந்தகள் நற்றும் 6.5 யனதழற்கு ஹநல் உள் 

பதழனயர்கள்  ிப சளர்ந்தழபேப்ஹளர் ண்ணிக்கக்கும் , 15-64 

யனதழற்குட்ட்யர்கின் ண்ணிக்கக்கும் இைஹனபள் யிகழதம் ஆகும். 

 

b) சளர்பு ழ யிகழதம் =  

 

c) இது ஹயஸசய்ன இனளத யனதழப , ஹய ஸசய்ன இனலும் யனதழபேைன் 

எப்ிட்டு ஹளக்க உதவுகழது. 

 

 



 

 

3. நக்கள் ததாறக யர்ச்சி 

a) ிப்பு யதீம் 

b) இப்பு யதீம் 

c) இடப் சனர்ச்சி 

 

4. a) ச்சிங் குமந்றதகள் இப்பு யதீம் (IMR) 

இது 1000 ிப்புகளுக்கு இக்கும் 1 யனதழற்கு கவழ் உள் குமந்தகின் 

ண்ணிக்கனக் குழக்கும். 

b) வறுகா தாய்நார்கள் இப்பு யதீம் (MMR) 

1,00,000 தழவுச் ஸசய்னப்ட்ை குமந்த ிப்புகளுக்கு , கர்ப்களம் (அ) 

ிபசயத்தழன் ஹளது ஹதளன்றும் சழக்கல்களல் இக்கும் தளய்நளர்கின் 

ண்ணிக்கனக் குழக்கும். 

c) தநாத்த கருவுறுதல் (தசழுறந) யதீம் (TFR) 

- எபே ஸண்ணின் இப்ஸபேக்கக் களத்தழல் (15-49 யனது) அப்ஸண்ணிற்கு 

ிக்கும் (அ) ிக்க யளய்ப்புள் குமந்தகின் சபளசரி ண்ணிக்க 

ஆகும் 

- ஸநளத்த ஸசளநக் களம் 2.1 குமந்தகள் எபே ஸண்ணிற்கு ன்து 

ஸசளநக் களத்த நளற்ழ அநத்தல் ஆகும். 

 

5. குழந்தைவதை (அ) ைவமான பன்பாடு 

a) குமந்தகள் தயளக ைத்தப்டுத உக சுகளதளப ழறுயம் 4 யகனளக 

ிரித்துள்து. 

b) அயனளய 

- உைல்ரீதழனில் தயளகப் னன்டுத்துதல் 

- ளழனல்ரீதழனில் தயளகப் னன்டுத்துதல் 

- உணர்வு பூர்யநள நற்றும் நரீதழனில் தயளகப் னன்டுத்துதல்  நற்றும் 

புக்கணித்தல் 

 



 

 

6. ஹயனின்ந யதீம் 

a) ஹயனின்ந யதீம் - ஹயனில்ளத ஸதளமழளர் யத்தழன் சதயதீம் 

b) ஹயனின்ந யதீம் -  

c) ஸதளமழளர் யம் - எபே ளட்டில் (அ) குதழனில் ஹயனில் உள் 

(ணியம் ன்றும்   ர்கள் (அ) ஹயத் ஹதடுயர்கள்   

அமக்கப்டுகழது)  அயபபம் உள்ைக்கழனது.   

d) ஸதளமழளர் யநளது ஹயனில் உள் நற்றும் ஹயனில் இல்ளத ர்கள் 

 இபண்ைபம் உள்ைக்கழனது. 

e) ஹதசழன நளதழரி கணக்ஸகடுப்பு அலுயகத்தழன் அழக்கனின்டி , 2017-18 ஆம் 

ஆண்டின் ஹயனின்ந யதீநளது கைந்த 45 ஆண்டுகிஹஹன நழகவும் 

அதழகநளக 61% ன் அயில் உள்து. 

 

7. ாபத் ிர்நான்  

a) ஆண்டு - 2005  

b) ளபத் ழர்நளன் தழட்ைம் எபே ஸதளமழல் தழட்ைம் ஆகும். 

c) பக்கழனநளக ளட்டில் ஊபகப் குதழகில் உள்கட்ைநப்பு யசதழக ஹநம்டுத்த 

ஸகளண்டுயபப்ட்ைது. 

d) 6 குதழகள் 

- குடிீர் யிழஹனளகம் 

- யடீ்டு யசதழ 

- ஊபக ஸதளத் ஸதளைர்பு இணப்புகள் 

- சளகள் 

- ஊபக நழன்நனநளக்கல் 

- ீர்ப்ளசம் 

 

8. குமந்றத ததாமிார் 

a) இந்தழன அபசளது குமந்த ஸதளமழளர்க இபேிரியளக யகப்டுத்தபள்து. 



 

 

b) பள ஹப குமந்த ஸதளமழளர் - ஏர் ஆண்டில் 6 நளதங்கள் (அ) அதற்கும் ஹநல் 

ணிபுரியர்கள். 

c) குதழ ஹப குமந்த ஸதளமழளர் - ஏர் ஆண்டில் 6 நளதத்தழற்கும் குயளகவும் 

நற்றும் யபேைத்தழன் ந்த ஹபத்தழலும் ணிபுரியர்கள். 

 

9. குமந்தகள் த் தன்ளர்யத் ஸதளண்டு ழறுயங்கள் 

a) ஹசவ் த் சழல்ட்பன் (Save The Children) 

b) ச்ன் ச்ஹசள அந்ஹதளன் (Bachpan Bacho Andolan)  

c) ஹகர் இந்தழனள (Care India) 

d) சல்டு பட்ஸ் ஆண்டு பெ (Child Risthts and you foundation) 

e) ஹசவ் த ஹகர்ள் சல்டு (Save the Girl Child) 

f) தழரள (Disha) 

g) சநல் வுண்ஹைரன் (Smile Foundation) 

h) ிபளதம் வுண்ஹைரன் (Pratham Foundation) 

 

10. யனது யந்வதார் எழுத்திவு யதீம் 

a) தங்கது அன்ளை யளழ்க்கனில்  ழகளம் ழகளவுக எபே சளதளபண 

யளக்கழனத்தழனில் புரிந்து ஸகளண்டு டிக்கவும், ளதவும் ஸதரிந்த 15 யனது நற்றும் 

அதற்கும் ஹநல் உள் யனதழரின் சதயதீம் ஆகும். 

 

11. ஏக்றயா நாதிரிப் ள்ி 

a) இந்தழனளயில் உள் இந்தழனப் மங்குடி நக்கின் குமந்தகளுக்கள இந்தழன 

அபசழன் உண்டு, உயிை நளதழரிப் ள்ினளகும். 

b) இது, இந்தின அபசின், மங்குடினிர் த்துல அலநச்சகத்தால் 

உருயாக்கப்ட்டது. 

 

12. ாி சநத்துயநின்றந குினீடு 



 

 

a) ளழ ற்த் தளழ்வுக அயிை க்கழன ளடுகின்  ஹநம்ளட்டுத் தழட்ைத்தழன் 

(UNOP) 20-யது ஆண்டுயிமள தழப்ள 2010 நித ஹநம்ளட்டு அழக்கனில்  

அழபகப்டுத்தப்ட்ைது. 

b) எபே ளட்டில் ளழ சநத்துயநழன்நனளல் ற்டும் யர்ச்சழ (ஸளபேளதளபம்) 

இமப்புக எட்டுஸநளத்தநளக அயிை னன்டும் குழனடீு   

.ள.ஹநம்ளட்டுத் தழட்ைம் இத கூறுகழது. 

c) யளய்ப்ிற்கள ஸசயி (யி) பன்று அவுபேக்க க் ஸகளண்டு  

அயிடுகழது. 

- இப்ஸபேக்கச் சுகளதளபம் 

- அதழகளபநித்தல் 

- ஸதளமழளர் சந்தனில் ங்ஸகடுத்தல். 

d) இப்ஸபேக்கச் சுகளதளபம் இபண்டு குழக்களட்டிக ஸகளண்டுள்து.  

அய 

- தளய்நளர்கள் (ஹறுகள இப்பு யதீம் (MMR)) 

- யரிம் கபேவுறுதல் யதீம் (TFR) 

e) அதழகளபநித்தல் இபண்டு குழக்களட்டிகக் ஸகளண்டு அயிைப்டுகழது. 

 அய 

- எவ்ஸயளபே ளழத்தழற்கும் ளபளளுநன்த்தழல் உள் இைங்கின் ங்குகள் 

- உனர்கல்யினி அைபம் ழகள் 

f) ணியத்தழல் ங்ஹகற்கும் ஸண்கின் ண்ணிக்கனக் கணக்கழடுயதன் பம் , 

ஸதளமழளர் சந்த ங்ஸகடுப்ி அழனளம். 

 

13. குத கழதநதர்ஸ் ற்ழ குழப்பு யபக. 

a) இது தன்ளர்ய ை” ஸசஞ்சட்ைகள்”  அமக்கப்ட்ைர் -யைஹநற்கு 

ல் நளகளணம் 

b) இயர்கத் தந தளங்கழன களன் அப்துல் களர் களன் “ல் களந்தழ” வும் 

அமக்கப்ட்ைளர்.  

c) அடிப்ைனில் இது சபக சவர்தழபேத்த இனக்கம் ஆகஹய உபேயளக்கப்ட்ைது.  



 

 

d) ஆங்கழ ஆட்சழக்கு தழபள அகழம்ச ப ஹளபளட்ைத்த ஹநற்ஸகளண்ைர்.  

 

14. பளஜளபளம் ஹநளகன்பளய் அயர்களல் இனற்ப்ட்ை புத்தகங்கில் ஸனர்கக் 
குழப்ிடுக. 
a) சம்யளத் ஸகௌபதழ 

b) இஹனசு கழழஸ்துயின் கட்ைகள் 

c) ஏர் கைவுள் ஹகளட்ளட்ைளர்கலுக்கு அன்ிப்பு (gift to monotheists) 

d) ஹயத ஸௌதீகம் 

e) ஸகௌடின யினளகபன் 

f) ிபம்ந சங்கவத் 

 

15. ரிப்ன் து அயர்களல் ஹநற்ஸகளள்ப்ட்ை சவர்தழபேத்தங்க ட்டினழடுக. 

a) ஸதளமழற்சளகள் சட்ைம் 1881 

b) ளட்டு ஸநளமழ ஸசய்தழத்தளள் சட்ைத்த பத்து ஸசய்தது 1882 

c) ழதழ ழர்யளக பயளக்கம் 1882 

d) தசுன ஆட்சழ 1882 

e) கல்யிக்கள லண்ைர் குள 1882 

f) இல்ர்ட் சட்ைம் ஸதளைர்ள சர்ச்சகள் 1883-84 

 

16. இபேட்ை துனப சம்யம் ழகழ்ச்சழ ற்ழ சழறுகுழப்பு யபக. 
a) சழபளஜ் உத் தவுள -யங்களத்தழன் யளப் 

b) தநது அனுநதழ இல்ளநல் கல்கத்தளயில் யில்ழனம் ஹகளட்ைன கட்டினது 

நற்றும் யர்த்தக சலுகக தயளக னன்டுத்தழனது ஹளன்யகளல் 

ஆங்கழஹனர்கள் நீது ரிச்சல் ஸகளண்டிபேந்தளர். 

c) யளப் கல்கத்தளய ஜஷன் 20 ஆனிபத்து 756 கப்ற்ழளர் அத்துைன் 146 

ஆங்கழஹன அதழகளரிக கதழனளக்கழ எபே சழழன அனில் அைத்து யத்தளர்.  

d) பச்சுத் தழணழல் ர் உனிரிமந்தர் 

e) இக்கத ஹலளல்ஹயளல் இனற்ப்ட்ைது 

 



 

 

17. ீ ீர் ஸகளள்க ன்ளல் ன்? 

a) ிபளன்சழஸ்ஹகள டி அல்நீடினள 1505-1509 

b) இந்தழனளயில் இபேந்த ஹளர்ச்சுகவசழன குடிஹனழ குதழகளுக்கு பதல் ஆளுர் ஆயளர். 

c) இயர் ஹளர்ச்சுக இந்தழனப் ஸபேங்கைழன் தயளக்க ழத்தளர். 

d) இதுஹய ீ ீர் ஸகளள்கனளகும் 

 

18. யிடுத ளள் ன்ளல் ன்? அதன் பக்கழனத்துயம் ன்? 

a) 22 டிசம்ர் 1939 யிடுத ளள்  பகநது அழ ஜழன்ள அழயித்தளர். 

b) தங்க கந்தளஹளசழக்களநல் இபண்ைளம் உகப்ஹளரில் ங்ஹகற்து குழத்து 

ிரிட்ைன் படிஸயடுத்ததற்கு தழர்ப்பு ஸதரியிக்க தநது ஹளட்டினளபள களங்கழபஸ் 

கட்சழ அபசு அலுயல்கில் இபேந்து பளஜழளநள ஸசய்தத ஸகளண்ைளடும் யிதநளக. 

c) அம்ஹத்கர் நற்றும் ஸரினளர் இத ஆதரித்தர். 

d) அபுல் களம் ஆசளத் இத யிநர்சழத்தளர். 

 

19. புபட்சழகப ஹதசழனயளதழகின் குளடுகள் னளய? 

a) அபசு அைக்குப 

b) நக்க ஸபேநவுக்கு அணி தழபட்ை படினயில் 

c) எபே நனக் கட்டுப்ளட்டின் கவழ் ஸசனல்ை படினயில் 

d) திரின் யபீநழக்க ஸசனல்ளடுகஹன ம்ினிபேந்தர். 

e) களந்தழனளல் பன்ஸடுக்கப்ட்ை யன்பனற் இனக்கம் நழகவும் ிபநளக 

இபேந்தது நற்றும் ஸயற்ழ ஸக் கூடினதளக ழபைித்தது. 

 

20. களந்தழ-இர்யின் எப்ந்தத்தழல் உள் யிதழபகள் னளய? 

a) 5 நளர்ச் 1931 களந்தழ நற்றும் இர்யின் எபே எப்ந்தத்த ஹநற்ஸகளண்ைர். 

b) எப்ந்தத்தழன் கவழ் அபசு ஸபேம்ளள சட்ைநறுப்பு இனக்க ஹளபளிக அயர்கள் 

ஹநல் யன்ப குற்ங்கள் தும் இல்ளத ட்சத்தழல் யிடுயிக்க 

எப்புக்ஸகளண்ைது.  



 

 

c) களங்கழபற சட்ைநறுப்பு இனக்கத்த இைழறுத்தம் ஸசய்ன நற்றும் இபண்ைளயது 

யட்ைஹநச நளளட்டில் ங்கு ஸகளள் எப்புக் ஸகளண்ைது 

 

21. ண்டிதர் நதன்ஹநளகன் நளயினள ற்ழ குழப்பு யபக. 

a) இயர் 1861ஆம் ஆண்டு அகளளத்தழல் ிந்தளர் 

b) ளபஸ் லழந்து ல்கக்கமகம் அல்து களசழ யிஸ் யித்னளனளய 1915 இல் 

ழறுயிளர். 

c) இயர் லழந்துஸ்தளன்(லழந்தழ) நற்றும் இந்தழனன் பெினன்(ஆங்கழம்) ஆகழன 

இபண்டு ஹதசழன யளபப் த்தழரிகனின் ழறுயர் நற்றும் ஆசழரினர் ஆயளர். 

d) இயர் யளய்நஹன ஸயல்லும் அல்து சத்னஹநய ஸஜனஹத ன்னும் ஹகளரத்த 

ிபப்டுத்துயதற்களக ஹளற்ப்டுகழளர். 

 

22. பவுட் சட்ைத்த ன் களங்கழபஸ் தழர்த்தது? 

a) அபளஜக நற்றும் புபட்சழ இனக்க குற்ங்கள் சட்ைம் 1919 

b) இச் சட்ைத்தழன் அடிப்ை தன்நனஹன களங்கழபஸ் சந்ஹதகழத்தது. 

c) ளட்டில் யர்ந்து யபேம் ஹதசழனயளத ளச்சழன தடுக்க ிரிட்டிரளர் டுத்துக் 

ஸகளண்ை பனற்சழ. 

d) அற்நள அல்து சழழன அபசழனல் குற்ங்களுக்களக நழகக் கடுநனளக 

தண்டிக்கப்ை கூைளது. 

e) ஆள்ஸகளணர்வு உரிநன இச்சட்ைம் நீறுகழது. 

 

23. சளந்தளல் ககம் ற்ழ சழறுகுழப்பு யபக. 

a) சளந்தளல் ககம் 1885 இல் ஸதளைங்கழனது. 

b) ஜளர்கண்ட் எட்டின பளஜ்நலளல் குன்றுகள். 

c) ழபந்தப ழ தீர்வு சட்ைம் 1993 சந்தளல் ககதழற்கு  பக்கழன களபணநளகும். 

d) தயர்கள்- சழத்து , களணு, சந் நற்றும் பவ் 

 

 



 

 

24. யளரிசு இமப்பு ஸகளள்க (doctrine of lapse) ற்ழ யிக்குக. 

a) இக்ஸகளள்க இந்தழனளயில் உள் ஆங்கழஹன ஆட்சழ குதழக யிரியளக்க 

உபேயளக்கப்ட்ை களதழத்தழன சளர்பு அணுகுபனளகும். 

b) நன்பேக்கு யளரிசு இல்ளத ட்சத்தழல் ளட்ை ஆங்கழஹனரிைம் எப்ைக்க 

ஹயண்டும். 

c) யளரிச தத்ஸதடுக்க அனுநதழக்கப்ைளது. 

d) தத்ஸதடுக்கப்ட்ை யளரிசுகளுக்கு ட்ைஹநள அல்து ஜயீளம்சபம் யமங்குயத 

இக்ஸகளள்க ஆதரிக்கயில். 

e) தத்ஸதடுக்கப்ட்ை யளரிசுகள் அபசரின் திப்ட்ை ஸசளத்துக்க நட்டுஹந நபபு 

உரிந ஸகளள் படிபம். 

 

25. புள்ினினல் : 

a) “புள்ினினல்” ன் ஸசளல் ஸ்ஹைட்ைஸ் ன் த்தழதுன் ஸசளல்ழழபேந்து யந்தது. 

b) இதன் ஸளபேள் அபசழனல் ழந ன்தளகும். 

c) புள்ினினல் ன்து ண் யியபங்கச் ஹசகரிப்து அிப்து, குத்தளய்யது 

நற்றும் யிக்கம் அிப்து ஹளன் ஸசனல்ளடுக ஸகளண்ை அழயினல் ஆகும். 

- கழபளக்ஸ்ைன் நற்றும் ஸகௌைன். 

 

26. நாதிரி : 

a) பளநத் ஸதளகுதழனில், புள்ினினல் கணிப்ிற்களக யபனறுக்கப்ட்ை 

உறுப்புகக் ஸகளண்ை எபே படிவுறு உட்கணம் நளதழரி ன்று அமக்கப்டுகழது. 

b) எபே நளதழரினில் உள் உறுப்புகின் ண்ணிக்கன நளதழரி அவு ன்கழஹளம். 

நாதிரி எடுப்தற்கா காபணங்கள் : 

a) ஆய்வுக்கம் பந்து யிரிந்து நழகப்ஸரிதளக இபேக்கும் ஹளது 

b) குறுகழன கள இைஸயினில் யியபங்கள் ஹதயப்டும் ஹளது 

c) ஆய்யின் ஹளது, ஹதர்ந்ஸதடுக்கும் ஸளபேள் அமழந்துயிைக்கூடினது ில் நளதழரிக் 

கணிப்ஹ உகந்ததளகும். 



 

 

d) ணம், னிற்சழ ஸற் கணிப்ளர்கள் ஹளன் ஆதளபங்கள், எபே குழப்ிட்ை 

யபம்புக்கு உட்ட்டிபேப்ின்  

 

27. பயல் தசவ்யகப்டம் (Histogram) 

a) பயல் ஸசவ்யகப்ைம் ன்து ட்ைகள் என்ஹளடு என்று இணந்த யபைம். 

b) இது ழகழ்ஸயண் பயல் வ்யளறு பயி உள்து ன்தக் களட்சழப்டுத்துகழது. 

c) பயல் ஸசவ்யகப் ைத்தழல் யியபங்கள் ஸதளைர்ச்சழனள ஸசவ்யகங்களகக் 

குழக்கப்டுகழன். 

யபம்புகள் 

a) தழந்த ிரிவு இைஸயி பயல்களுக்கு பயல் ஸசவ்யகப்ைம் யபன இனளது. 

b) ிரிவு இைஸயிகள் சநநற்று இபேந்தளல் பயல் ஸசவ்யகப்ைம், பயப் 

ற்ழன தயள கபேத்துக்கு யமழ யகுக்கும். 

 

28. சிந்த யிாப்ட்டினின் தாதுப் ண்புகாய: 

a) யிளக்கின் ண்ணிக்க குயளக இபேத்தல் ஹயண்டும். 

b) ிநனள யிளக்கிழபேந்து கடிநள யிளக்களுக்குச் ஸசல்லும் 

யண்ணநளக அநதல் ஹயண்டும். 

c) யிளக்கள் சுபேக்கநளகவும் ிநனளகவும் இபேத்தல் ஹயண்டும். 

d) புரினளத யளர்த்தகத் தயிர்த்தல் ன்று. 

e) யிளக்கள் ஆம், இல் ன் தழ ஸறுநளறு சுபேக்கநளக அநதல் ன்று. 

f) யிளக்கின் யளர்த்தகள் எபேயரின் நதப் புண்டுத்தக் கூைளது. 

g) யிளப்ட்டினழன் ஹதளற்ம் ல் பனில் இபேத்தல் ஹயண்டும். 

 

29. யிக்கப்டங்கள் நற்றும் யறபடங்கின் சிப்புத் தன்றநகள் : 

a) அய நத கயர்யதளகவும், ஆமநளகப் தழன யப்தளகவும் உள். 

b) தபவுக ிநனளகவும் தட்நளகவும் அிக்கழன். 

c) எப்ிடுயதற்கு னன்டுகழன். 

d) ஹபத்தபம், உமப்பம் குக்கழன். 



 

 

e) சழந்த பனில் ழயில் ழறுத்துயதற்கு உதவுகழன். 

f) அதழகநள தகயல்க தபேகழன். 

 

30. பகடு = 3 இைழ - 2 சபளசரி 

 = 3 (72) - 2 (78) 

 = 216 - 156 

 = 60 

பகடு = 60 

 

31. அந்த இபண்டு ண்க a, b ன்க. 

 a + b = 55 

 (HCF) நீ.ஸள.ய  = 5 

(LCM) நீ.ஸள.ந  = 120 

 a  b = நீ.ஸள.ந  நீ.ஸள.ய  

 a  b = 5  120 

 1 1
a b
   = a b

ab
  

  = 55
5 120

 

  = 11
120

 

 

32. அந்த ண்ண N ன்க. 

N = (10, 12, 15ன் நீஸளந) q + r  

q = ஈவு 

r =  நீதழ 

10, 12, 15ன் நீஸளந = 60 

N = 60q + 5 

q = 1 ில் N = 65 (3 இக்க ண் இல்) 

q = 2 ில் N = 125, 



 

 

 

33. 15 X
100

  = 20 Y
100

 

 X
Y

  = 4
3

 

 X : Y = 4 : 3 

 

 

34. 2 A = 3 B 4 B = 5 C 

 A
B

  = 3
2

 B
C

  = 5
4

 

 A : B = 3 : 2 B : C = 5 : 4 

 B இன் நதழப் சநன் ஸசய்ன 

 5  A : B = 15 : 10  2  B : C = 10  8 

 ஹய    A : C = 15 : 8 

 

8 Marks  

35. வதசின குடும்க் கட்டுப்ாட்டுத் திட்டம்: 

a) யிமழப்புணர்வு குளடுகள் 

b) கல்யினழவு குளடுகள் 

c) ஊபகப் குதழகில் களணப்ட்ை சுகளதளப குளடுகள் 

d) ன்நனநள களச்சளபம் 

e) நத ஸழபகள் (யிதழ பகள்) 

f) களம் தளழ்த்தழன தழபேநணம் , குமந்தகள் ிப்புக்கு இைனிள கள அவு 

ஹளன்யற் ஸசனல்டுத்துயதழல் இபேந்த ிபச்சழகள். 

g) ளழத் ஹதர்ந்ஸதடுப்பு கபேக்கப்பு 

h) ஊபக நற்றும் மங்குடி நக்கின் ழநகள் 

i) சபகப் தயர்கின் ஸதளைர்புகள் 

j) தது ந்தளயது ிந்த ளளுக்கு பன்பு இக்கும் குமந்தகின் 

ண்ணிக்கனிக் குப்து. 



 

 

 

36. துப்புபவு 

a) ஹளய் சுநனக் குத்தல் 

b) யளழ்க்க தபத்தழ ஹநம்டுத்துதல் 

c) ஸண்கள் நற்றும் குமந்தகின் ளதுகளப்ி பன்ஸடுத்தல் / ஊக்குயித்தல். 

d) ச்சழங் குமந்தகள் இப்பு யதீம் (IMR), 5 யனதழற்குட்ட்ை குமந்தகின் இப்பு 

யதீம் (USMR) ஆகழனயற்க் குத்தல் 

e) ஹநம்ட்ை சுகளதளபத்தழன் குழக்களட்டி 

f) தழந்த ஸயினில் நம் கமழத்த ீக்குதல் 

g) நணிதக் கமழவுக பனளக அகற்றுதல் 

h) கமழயக பனளகப் னன்டுத்துதல் 

i) ஹநம்ட்ை கமழவு ஹநளண்ந 

j) நிதக் கமழவுக நிதஹ அகற்றும் பனி ீக்குதல் 

k) சுற்றுளய ஊக்குயித்தல் 

l) இனற்க யங்கப் ளதுகளத்தல் (புயினின் ஹநற்பப்ில் உள் ீர், ழத்தடி 

ீர், நண் ஹளன்ய. 

m) நக்களுக்கு கண்ணினநள யளழ்வு, ளதுகளப்பு ஹளன்யற் அித்தல்.  

 

37. மங்குடிகின் எழுத்திவு 

a) புயினினல் அநயிைம் 

b) மங்குடிகின் நீதா அபசின் அக்கலனின்லந 

c) நாிங்கால் அிக்கப்டும் ிதி குலவு 

d) மங்குடிகின் சமூகத்தில் சசனற்ட்டார்கள் குலவு. 

e) சட்ட உரிலநகள் ற்ின யிமிப்புணர்வு குலவு. 

f) தினாபால் அிக்கப்டும் கல்யினின் யில (சசவு) 

g) தீயிபநா யறுலந நற்றும் வயலனின்லந 

h) ள்ி யசதிகல அணுகுயதில் உள் குலாடுகள். 

i) தன்ார்யத் சதாண்டு ிறுயங்கின் ஆர்யம் / ஈடுாடு குலவு. 



 

 

j) தினார் கல்யி ிறுயங்கின் ஆர்யம் / ஈடுாடு குலயி 

k) சகாள்லககள் நற்றும் திட்டங்கள் ற்ின யிமிப்புணர்வு குலவு. 

 

38. தண்களுக்கு அதிகாபநித்தல் 

a) சபகத்தழன் நழ - மநயளதம் 

b) ஆணாதிக்க அலநப்பு முல - குடும்ம் 

c) முடிசயடுக்கும் அதிகாபம் இல்ல 

d) கல்யி நற்றும் சுகளதளப யசதழ குளடுகள். 

e) பனற் ஸசளத்துரிநகள் 

f) ஸண்கள் சபகத்தழல் களணப்டும் சட்ை உரிநகள் நற்றும் ஸகளள்ககள் குழத்த 

யிமழப்புணர்வு குளடுகள் 

g) ளத்தழவு குளடுகள் 

h) ஊபக, மங்குடினி நற்றும் சழறுளன்நனி ஸண்கின் ழநகள் 

i) அபசழனல் இைஎதுக்கவடு குளடுகள் 

j) ஸளது இைங்கில் ளதுகளப்பு குளடுகள் 

k) யறுந, ஹயனின்ந 

l) சபக அந்தழகள் - குமந்த தழபேநணம், குமந்த ஸதளமழளர். 

m) ஹளகப் ஸளபேட்களக ஸண்கள் (ஸண்க ஹளகப் ஸளட்களக கபேதுதல்) 

n) ஸளபேளதளபச் சுபண்ைல் 

o) தன்ளர்யத் ஸதளண்டு ழறுயங்கின் ஆதபவு குவு. 

p) அபசழனல் ஆதபவு குவு. 

q) சபக ஊைகங்களல் ளதழக்கப்டுதல் / தளக்கப்டுதல் 

r) ஸசனல்டுத்துதழல் உள் இைஸயிகள். 

 

39. இந்தழனளயில் ஹளர்ச்சுகவசழனர்கின் யழீ்ச்சழக்கள களபணங்கள் னளய? 

a) ஹளர்ச்சுகவஸ் தது யர்த்தக ஸசல்யளக்க இமந்தது 

b) கழப்து, ளபசவகம் நற்றும் நபளட்டினத்தழல் சக்தழ யளய்ந்த அபசுகள் ஹதளன்ழ 

c) கழழஸ்தய நதநளற் ஸகளள்க 



 

 

d) கைல் ஸகளள்னர்கள் ன்னும் ஸகட்ை ஸனபப் ஸற்து 

e) இறுநளப்பு நற்றும் யன்ப 

f) ிஹபசழல் கண்டுிடிக்கப்ட்ைது 

g) ஸ்ஸனின் நற்றும் ஹளர்ச்சுகவசழன அபசுகள் என்ளது 

h) இந்தழனளயிற்கள கைல் யமழ ளத ற்ழன அழயில் இபேந்த ஹதச்சதழகளபம் 

இல்ளநல் ஹளது. 

i) யிஜனகப ஹபபசழன் சரியிற்கு ின் ஹகளயள தது கழனத்துயத்த இமந்தது 

j) 1683 இபண்டு கைற்ை தளக்குதலுக்கு ின்பு ஹகளயளயின் நீது நபளட்டினர்கின் 

ைஸனடுப்பு. 

 

40. குடினளயர்கள் ககம் பக்கழனத்துயம் ற்ழ ளதுக. 

a) உமயர்கள் தங்கள் ஹகளரிக்ககளுக்களக ஹபடினளக ஹளபளடுயர்களகவும் 

யியசளன ஹளபளட்ைங்களுக்கு ப ஆற்ளகவும் உபேயளக்கழர் 

b) அயர்கது ஹகளரிக்ககள் கழட்ைத்தட்ை பளநனளகஹய ஸளபேளதளபம் சளர்ந்த 

ிபச்சழக நனநளகக் ஸகளண்டிபேந்தது. 

c) ஹளபளட்ைங்கள் அயர்கின் ஹபடி தழரிகள ஸயிளட்டு தநழமர்கள் நற்றும் 

உள்ளட்டு சநீன்தளர்கள் நற்றும் யட்டிக்கு கைன் ஸகளடுப்யர்கள் ஹளன்ஹளபேக்கு 

தழபளகஹய அநந்தது. 

d) களித்துயத்த தழர்ப்து இப்ஹளபளட்ைங்கில் குழக்ஹகளள் அல் 

e) இப்ஹளபளட்ைங்கள் குழப்ிட்ை நற்றும் யபனறுக்கப்ட்ை குழக்ஹகளள்கள் நற்றும் 

குழப்ிட்ை குக சரிஸசய் தஹன குழக்ஹகளளகக் ஸகளண்டுபேந்தது. 

f) உமயர்க அடிணின யக்கும் நற்றும் சுபண்ைலுக்கு உட்டுத்தும் அநப் 

படிவுக்கு ஸகளண்டு யபேயது இப்ஹளபளட்ைங்கில் ஹளக்கம் அல். 

g) இய ஸசன்று ஹசபக்கூடின ழப்பப்பு குழப்ிட்ை அஹய இபேந்தது  

h) ஹளபளட்ைங்கில் ஸதளைர்ச்சழஹனள அல்து ீண்ை களத்தழற்கள அநப்பு 

பஹனள இல். 

i) அயர்கள் தங்கின் சட்ை உரிநக ற்ழன யிமழப்புணர்ய ஹநம்டுத்தழ 

ஸகளண்ைர். 



 

 

j) களித்துயத்த ற்ழன புரிதல்கள் குயளகஹய இபேந்த 

k) 19 ஆம் தற்ளண்டின் யியசளனிகள் புதழன சழத்தளந்தங்கபம் அல்து புதழன 

சபக ஸளபேளதளப நற்றும் அபசழனல் தழட்ைங்கஹனள ஸகளண்டிபேக்கயில் 

l) ன்தளன் புபட்சழகபநள ஹளபளட்ைங்களக இபேந்தளலும் இய மன சபக 

அநப்ின் கட்டுநளத்தழற்கு உட்ட்ைதளகஹய  இபேந்தது நளற்று சபக 

அநப்புக்கள கபேத்தளக்கங்கள் இல். 

 

41. இந்தழன ஹதசழன களங்கழபசழன் ஹதளற்த்தப் ற்ழ குழப்பு யபக. 

a) ிபளந்தழன அபசழனல் கட்சழகள் 

b) ஹநற்கத்தழன கல்யி 

c) ஏய்வு ஸற் ஆங்கழஹன குடிநப் ணி அதழகளரி  ஏ லஶம் 

d) ிபளந்தழன ஸநளமழ ஊைகங்கள் நற்றும் இக்கழனங்கள் 

e) டுத்தப யர்க்கத்தழன் ளச்சழ 

f) அபசளங்கம் நற்றும் ழர்யளக எபேங்கழணப்பு 

g) யீ ஹளக்குயபத்து நற்றும் ஸதளத்ஸதளைர்பு 

h) இப்ளகுளடு ஸகளள்க 

i) இல்ர்ட் சட்ைம் சளர்ந்த சர்ச்சகள் 

j) இந்தழனளயின் கைந்த கள நற்றும் களச்சளப ஹதசழனயளத நறுநர்ச்சழ 

 

42. சுஹதசழ நற்றும் புக்கணிப்புப் இனக்கத்தழன் யர்ச்சழன ற்ழ யியரி. 

a) 1903 பதல் அழனப்ட்ை யங்கள ிரியிக்கு தழர்யினளக ஸதளைங்கப்ட்ைது 

b) ஜஷன் 1905இல் பனளக அழயிக்கப்ட்டு அக்ஹைளர் 1905 இல் ஸசனலுக்கு யந்தது 

c) ஆங்கழஹனர்கின் ிரித்தளளும் ஸகளள்கன உச்சநளக யங்கப் ிரியி 

அநந்தது 

d) பதழல் தழர்ப்புக்குபல் உனர்நட்ை குளக்களல் ஸகளடுக்கப்ட்ைது 

e) இப்ஹளபளட்ைத்தழல் அத்து தபப்பு நக்களும் ங்ஹகற்ர் உமயர்க தயிப 

f) ஆங்கழஹன ஸளபேட்க புக்கணிப்பு ைன் யங்களத்தழல் சுஹதசழ இனக்கம் 

துயங்கழனது 



 

 

g) ிரிட்டிஷ் அபசு நளணயர்கள் நீது களர்ழ சுற்ழக்கன யிதழத்தது 

h) இதன் ஸதளைர்ச்சழனளக ஸதளமழளர்கள் ஹளபளட்ைம், ஹதசழன கல்யி நற்றும் 

யங்களத்தழற்கு ஸயினில் உள் குதழகளுக்கு தீயிபயளதம் பயினது 

i) சூபத் ிவு 1907 

j) புபட்சழகப தீயிபயளதம் உபேயளது 

 

43. ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கம் நற்றும் அதன் யிவுகள் ற்ழ யிக்குக. 

a) கழரிப்ஸ் தூதுக்குள, யங்களப் ஞ்சம் 

b) 1942இல் களந்தழ பம்னில் உள் ஹகளயளினள ஹைங்க் நதளத்தழழபேந்து 

ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கத்துக்கு அமப்பு யிடுத்தளர் 

c) ஜயர்களல் ஹபே யபவுத் தீர்நளத்த பன்ஸநளமழந்தளர் சர்தளர் யல்ளய் 

ட்ஹைல் அத யமழஸநளமழந்தளர் 

d) August 1942 அன்று அத்தழந்தழன களங்கழபஸ் கநழட்டி ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு 

இனக்க தீர்நளத்த ழஹயற்ழனது 

e) களந்தழனடிகள் ஸசய் அல்து ஸசத்துநடி ன்னும் புகழ்நழக்க ஹகளரத்த 

யமங்கழளர் 

f) ஆகஸ்ட் 9 அன்று ஆப்ஹபரன் தண்ைர்ஹர்ட் -அத்து பக்கழன களங்கழபஸ் 

தயர்களும் கது ஸசய்னப்ட்ைர் 

யிறவுகள் 

a) இபண்ைளம் உகப் ஹளபேக்குப் ின்பு ஆங்கழஹனர்களல் இந்தழனளய ஆட்சழ 

ஸசய்யது சளத்தழனநற்து ஆகழனது 

b) கதழகின் யிடுத ஸதளைர்ள ஹச்சு யளர்த்தக்கு பனற்சழகள் 

டுக்கப்ட்ை நற்றும் ஹயனின்ந களபணநளக அநதழனின்ந களணப்ட்ைது 

c) களங்கழபச ஹசர்ந்த யதுசளரிகளுக்கு புதழன நதழப்பும் இைதுசளரிகளுக்கு சரிவுகளும் 

ற்ட்ைது.  

d) சுதந்தழபத்துக்கள  ஹகளரிக்க ளப்புயது உைடி ஸசனல்ளைளக உபேயளது. 

e) இஸ்ளநழனர்கின் ங்கிப்பு குயளக இபேந்தது. உனர் யகுப்ிர் நற்றும் அபசு 

அதழகளப யர்க்கம் ஆங்கழஹனபேக்கு உண்நனளக இபேந்தர்.  



 

 

f) ஆங்கழஹன அலுயர்கின் யிசுயளசம் குன ஸதளைங்கழனது. 

g) கம்பெிஸ்டுகள் இப்ஹளபளட்ைத்தழற்கு தழர்ப்பு ஸதரியித்தளலும் அதன் உள்ளூர் 

தயர்கள் ங்ஹகற்ர் 

h) ஸளதுநக்கள் ஈடு இணனற் ஹளபளட்ை குணத்தபம் யபீத்தபம் 

ஸயிப்டுத்தழர். 

 

44. இந்தழனளயில் யகுப்புயளத ிரியிக்கு ஆங்கழஹனர்கள் ப்டி ஊக்கம் அித்தர்? 

a) சபக நற்றும் சநன சவர்தழபேத்தங்கள் 

b) கழழஸ்தய சநனப் பப்பு குளயிர். 

c) யங்களப் ிரியி 

d) பஸ்ழம் லீக் 1906 

e) நதபறளக்கள் நற்றும் நபபு சளர்ந்த கல்யி அநப்ின் ஹநல் ைத்தப்ட்ை 

அைக்குப 

f) நழன்ஹைள நளர்ழ சவர்தழபேத்தங்கள்- யகுப்பு அடிப்ைனிள யளக்களர் ஸதளகுதழ 

g) கழளத் சழக்கல் 

h) நளண்ைகு ஸசம்ஸ்ஹளர்டு- சவக்கழனர்கள் ஹபளப்ினர்கள் நற்றும் ஆங்கழஹள 

இந்தழனர்கள் 

i) 1935 சட்ைம் - எடுக்கப்ட்ை சபகம் 

j) இந்தழன ிரியி 

 

45. கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்ை தபவுகள் (பை தழல்) எபே குடும்த்தழன் ஸசயிங்கக் 

குழப்ிடுகழது. இதற்கு யட்ை யிக்கப்ைம் யபக. 

 

இங்கள் 
தசவு 
(நூில்) 

யட்டத்தின் வகாணம் 

உணவு 87  87 360
180

   = 174 

உை 24  24 360
180

   = 48 



 

 

ஸளளதுஹளக்கு 11  11 360
180

   = 22 

கல்யி 13  13 360
180

   = 26 

யளைக 25  25 360
180

   = 50 

இதப ஸசவுகள் 20  20 360
180

   = 40 

ஸநளத்தம் N = 180 
360 

 

 

குடும்த்தின் தசயிங்களுக்கா யட்ட யிக்கப்டம் 

 

46. ின்யபேம் பயல்களுக்கு (Distribution) தழட்ை யிக்கம் கண்ைழக. 

 

X f fx x x   
2

x x   
2

f x x  

70 1 70   14 196 196 

74 3 222   10 100 300 

78 5 390   6 36 180 

82 7 574   2 4 28 

86 8 688  2 4 32 

90 12 1080  6 36 432 



 

 

 f = 36 fx = 3024    
2

 f x x = 1168 

 

 கூட்டு சபளசரி x  = 




fx

f
 

  = 3024
36

 

 x  = 84 

 =  
 

2

 



f x x

f
 

=  1168
36

 

=  5.6959 

 =  5.7 

 

47. இபண்டு ர்கின் யபேநளத்தழன் யிகழதம் 

A நற்றும் B = 2 : 3 

ஸசயி யிகழதம்  = 3.5 

எவ்ஸயளபே ரின் ஹசநழப்பு  = பை.500 

A ன் ரின் யபேநளத்தழற்கும் ஸசயித்தழற்கும் உள் யித்தழனளசம் = 3 - 2 

            = 1 

B ன் ர்க்கு = 5 - 3 

      = 2 

A நற்றும் B இபேயரின் யித்தழனளசங்கள் ஸயவ்ஹயளக உள். 
 யித்தழனளசங்க சநப்டுத்த 

யபேநள யிகழதத்த 4 : 6  நளற்வும். 

 A’ன் யபேநளம் = 4 x (x ன்து ஹசநழப்பு ஸதளக) 

 = 4  500 

 = 2000 

   B’ன் யபேநளம் = 6 x  



 

 

 = 6  500 

 = 3000 

48. அந்த இபே ண்க X நற்றும் Y ன்க. 

 X + Y = 216 

(HCF) நீஸளய = 27 

 X  = 27 a  

Y  = 27 b 

 27 a + 27 b  = 216 

  27 (a+b) = 216 

  a+b = 216
27

  

  a+b = 8 

  a, b கள ண்கள் (co-prime numbers) 

  a = 1 or 3 

  b = 7 or 5 

 ழ i)  a = 1,  b = 7 

  X = 27(1)  Y = 27 (7) 

  கழைத்த ண்கள் 27, 189 

      (or) 

 ழ ii) a = 3    or    b = 5 

  X = 27 (3)     Y = 27 (5) 

  கழைத்த ண்கள் 81, 135 

 

49. பன்று ளணனங்கின் யிகழதங்கள் பஹன 

 x : 4x : 4x 

  இயற்ழன் கூட்டுத் ஸதளக   =   400 

  400 = 4 4
2 4

 
x xx   

  = x + 2 x + x  



 

 

 400 = 4x 

 x = 100 

  1 பை ளணனம் = 100 

 50 சள ளணனம் = 400 

 25 சள ளணனம் = 400 

 

15 Marks 

 

50. தைைி ஊக தவதயவாய்ப்பு உறுைிச் ைட்டம் (NREGA) 

நன்தகள் 

a) உகிவவன நிகப்சரின ஊபக வநம்ாட்டுத் திட்டம் 

b) சட்டத்தின் அடிப்லடனில் ிச்சனிக்கப்ட்ட வயலயாய்ப்பு 

c) சண்களுக்கு அதிகாபநித்தல் 

d) யறுலந நற்றும் வயலனின்லநலனக் குலத்தல் 

e) வயலனின்லநக்கா டித்சதாலக 

f) ாதுகாப்ா சசாத்துக்கள் 

g) ஊபக வநம்ாட்டுத் திட்டங்களுடன் இலணந்துச் சசனல்டுதல். 

h) ிதி உள்டக்கத்தில ஊக்குயித்தல் 

i) 15 ாட்களுக்குள் ஊதினம் சறுதல் 

j) சமூக தணிக்லக 

k) வரிடர் வநாண்லந நற்றும் ருயகா நாற் ாதிப்புகளுக்கா தீர்வுகள் 

l) கிபாந சலக்கு அதிகாபநித்தல் 

m) இடப்சனர்வுயில தடுக்கிது. 

n) ருயகாங்கள் இல்ாத காத்தில் யருநாத்திற்கு உத்திபயாதம் 

o) வாக்குயபத்து நற்றும் ஆற்ல் னன்ாட்லடக் குலத்துள்து. 

தறீநகள் 

a) ஊபகப் குதிகில் ணயகீ்கம் 

b) ாதுகாப்ற் சசாத்துக்கள் 



 

 

c) சசனல்டுத்துதில் உள் இலடசயிகள் 

d) மங்குடி நக்கிலடவன ிவும் குலயா யிமிப்புணர்வு. 

e) யிிம்பு ில ிரியிர் நீது கயம் சசலுத்தப்டாதது நாற்றுத் திாிகள் 

நற்றும் மூன்ாம் ாித்தயர். 

f) ஊதினம் யமங்குயதில் தாநதம் 

g) ிதி உள்டக்கத்தில் காணப்டும் குலாடுகுள் 

h) வயாண்துலனில் நித ஆற்ல் குலடுகள். 

 

51. அனல்ாட்டு வயறயாய்ப்பு ிறுயம் 

a) ஸயிளட்டில் ஹய ஹதடுயர்களுக்கு உதவுயதற்களகவும், அயர்க ஹளழ 

பகயர்கிைம் நளளநல் தடுப்தற்களகவும் அனல்ளட்டு ஹயயளய்ப்பு 

ழறுயம் 1978-ஆம் ஆண்டு ழறுயப்ட்ைது . இந்தழன ணினளர்களுக்கு 

ஸயிளடுகில் ஹய கழைப்த ஊக்குயித்தஹ இதன் பதன்நனள 

ஹளக்கநளகும். 

வாக்கங்கள் 

a) இந்தழனப் ணினளர்க  ஸயிளட்டு ஹயக்கு ஹதர்வு ஸசய்பம் ஆள்ஹசர்ப்பு 

பகயபளகச் ஸசனல்டுதல். 

b) தளநதநளகஹயள (அ) அபசழன் சளர்ளகஹயள, ஸயிளடுகில் கூட்டு ஸதளமழல்துச் 

சளர்ந்த பனற்சழக பன்ஸடுத்தல் நற்றும் ழறுவுதல். 

c) இந்தழனளயில் உள் தழட்ைங்களுக்களக ஸயிளடுகில் உள் இந்தழனர்கிைம்  

இபேந்து ஹதயனள ழதழ ஆதளபங்க தழபட்டுதல்  

d) ளபம்ரினம் நற்றும் ளபம்ரினம் சளபளத ஸளபேட்கின் ற்றுநதழன 

தீயிபப்டுத்தத் ஹதயனள ையடிக்கக டுத்தல் நற்றும் ஊக்குயித்தல். 

e) யளன்யமழ னணம் நற்றும் ஹளக்குயபத்து ஹளன் ஹசயக யமங்கும் 

ஹதனும் எபே (அ) அத்து ஸயிளட்டு ழறுயங்கின் சளர்ளக 

னணச்சவட்டுக யிற்ணச் ஸசய்தல். 

f) ஸயிளட்டு ழறுயங்கின் சளர்ளக னணச்சவட்டுக யிற்ச் ஸசய்தல் 

g) ஸயிளடு யளழ் தநழமர்களுக்கு யித்து நற்றும் சுகளதளப களப்டீுக யமங்குதல் 



 

 

h) ஸயிளட்டு ஹயக்கு ஹதர்வு ஸசய்னப்ட்ை  ர்கள் நற்றும் ஸயிளடுகளுக்கு 

னணம் ஹநற் ஸகளள்ளும் ர்களுக்கு ஸயிளட்டு ளணனங்க (கபண்சழக) 

யமங்குதல். 

குிக்வகாள்கள் 

a) தகுதழனள அனுயநள நற்றும் அர்ப்ணிக்பு உணர்வுள்  நிதயத்தழ 

கண்ைழந்து அழதல். 

b) உள்ளட்டு ஹயயனிப்ஹளபேக்கு ஹதயப்டும் நித யத்தழ அித்தல் 

c) ஸயிளட்டு ஹயனிப்ஹளப பதல் புள்ினில் இணத்தல். 

d) சளன்ழதழ்கள் நழக உரின அதழகளப அநப்புகிைம் இபேந்து சளன்ஸளப்ம் ஸற்றுத் 

தபேதல். 

e) னற்சழக்கள யசதழக ஸசய்து தபேதல் 

f) னணச்சவட்டு யசதழக ற்டுத்தழ தபேதல் 

 

52. வதசின குமந்றதகள் தகாள்றக 

a) உய்த்து யாழ்தல், உடல்ம் நற்றும் ஊட்டச்சத்து வான்யற்ில் கயம் 

சசலுத்துதல்; கல்யி நற்றும் யர்ச்சழ ; ளதுகளப்பு, ங்ஹகற்பு ஹளன்யற்ழல் 

கயம் ஸசலுத்துதல்.  

b) அலயருக்கும் ஆபம்க் கல்யி ன்தில் கயம் சசலுத்துதல்  

c) சமூக ஊடகங்கால் ற்டும் ாதிப்புகள் நீது நிக கயம் சசலுத்துதல் 

d) குமந்லத சதாமிார், குமந்லதகல ாிர்தினில் தயாகப் னன்டுத்துதல், 

குமந்லத கடத்தல், குமந்லத யிச்சாபம் வான்யற்ல தடுப்தில் கயம் 

சசலுத்துதல். 

e) குமந்லதகல லநனநாகக் சகாண்ட தன்ார்யத் சதாண்டு ிறுயங்கல 

ஊக்குயித்தல். 

f) உடல் ஊங்கல தடுப்தில் கயம் சசலுத்துதல். 

g) அலயருக்கும் வாய் திர்ப்புத் தினூட்டல் ஆகினயற்ில் கயம் சசலுத்துதல். 

h) குமந்லதகல தத்சதடுத்தல், அாலத இல்ங்கள் வான்யற்ல 

சிப்டுத்துயதில் கயம் சசலுத்துதல். 



 

 

i) இம்ருயக் குற்ங்கல தடுப்தில் கயம் சசலுத்துதல். 

வதசின குமந்றதகள் தகாள்றக (2013) 

அங்கீகரிக்கிது 

a) 18 யனதழற்கு கவழ் உள்யர்க இது குமந்தகள்  யபன ஸசய்கழது. 

b) குமந்தப்பேயம் ன்து யளழ்யின் எபேங்கழணந்தப் குதழ, அது தக்ஸக எபே 

நதழப்ிக் ஸகளண்டுள்து.  

c) குமந்தகள் எஹப இக்குளயச் சளர்ந்தயர்கள் அல்து நற்றும் அயர்களுைன 

ஹதயகளுக்கு ல்ஹயறு தழல்கள் ஹதயப்டுகழன். குழப்ளக, குமந்தகள் 

ல்ஹயறு சூழ்ழனில் தபப்ட்ை ளதழப்புக உணர்கழளர்கள்.  

d) குமந்தகின் எட்டுஸநளத்த நற்றும் இசயள யர்ச்சழ நற்றும் ளதுகளப்ிற்கு 

ீண்ைகள, ழனள ல்துச் சளர்ந்த எபேங்கழணந்த நற்றும் அயபபம் 

உள்ைக்கழன அணுகுப ஹதய.  

உறுதிப்டுத்துகிது 

a) எவ்ஸயளபேக் குமந்தபம் தித்தன்ந யளய்ந்த , ஹநள நற்றும் ஹதசத்தழன் 

பக்கழனநள ஸசளத்தளகும். 

b) ளகுளட்டிற்கு களபணநள ழக குக்க (அ) ீக்க சழப்பு ையடிக்ககள் 

நற்றும் உைன்ளட்டுச் ஸசனல்கள் ஹதயப்டுகழன். 

c) குடும்ச் சுமழல் குமந்தக யர்தல், நகழழ்ச்சழனள சூமழல் யளழ்தல், அன்பு 

நற்றும் புரிந்துக் ஸகளள்ளுத ல் ஹளன் உரிநகள் அத்து ம் குமந்தகளுக்கு 

உண்டு. 

d) குமந்தக யர்ப்தழல் நற்றும் பளநரித்தழல் குடும்ங்களுக்கு எபே 

யழநனள சபக ளதுகளப்பு யனநப்பு ஆதபயிக்கழது.  

 

 

53. தன்ார்யத் ததாண்டு ிறுயங்கின் ங்கு 

a) சட்ட உரிலநகள் நற்றும் சசாத்துரிலநகள் ற்ி யிமிப்புணர்வு ற்டுத்துதல். 

b) ிதி திபட்டுதல் 

c) யமக்குகில் உதவுதல் 

d) சதாமில்நுட் அிலய கிர்ந்துக் சகாள்ளுதல் 



 

 

e) கல்யினிலய பப்புதல் 

f) ிலணத் சதாமிார், கட்டான யிச்சாபம் வான்யற்ில் ஈடுட்டுள்யர்கல 

நீட்தில் உதவுதல். 

g) கற்மிப்பு, அநி யசீ்சு வான்யற்ால் ாதிக்கப்ட்டயர்களுக்கு நறுயாழ்வு 

அிப்தில் கயம் சசலுத்தல். 

h) சுன உதயிக் குழுக்கல உருயாக்குதல். 

i) அபசு நற்றும் நக்களுக்கு இலடனில் இலடத்தபகாபகச் சசனல்டுதல். 

j) அபசின் தன்ிச்லசனா ிர்யாக அதிகாபங்கல ஆய்வு சசய்கிது. 

k) சண்கல லநனநாகக் சகாண்ட சமூக த் திட்டங்கில் அபசிற்கு உதவுதல் 

l) ாி சநத்துயம் 

m) யறுலந நற்றும் ட்டிி ஒமிப்பு 

n) ஆணயப் டுசகாலகள், தீண்டாலந வான்லய ிகழ்யலத சரிசசய்தல் 

o) ஜாதி நாற்றுத் திருநணங்கல ஊக்குயித்தல். 

p) சாது யமக்குகள் நற்றும் தகயல் அிமம் உரிலநச் சட்டம் வான்யற்லப் 

னன்டுத்துதல். 

q) கூட்டுவுச் சங்கங்களுக்கு உதவுதல். 

r) வயலயாய்ப்பு முகாம்கள் 

s) ிச்சீர்த்திருத்தங்கில் உதவுதல் 
 

 

54. இந்தழன சுதந்தழப ஹளபளட்ைத்தழல் நகளத்நள களந்தழனின் ங்கிப்பு ற்ழ நதழப்டீு ஸசய்க. 

a) அயபது யன்பனற் அநதழனள யமழபகள் ஆங்கழஹனர்கிைநழபேந்து 

சுதந்தழபம் ஸறுயதற்கு அடிப்ைனளக இபேந்தது 

b) சம்ளபன் சத்தழனளகழபகம் 

c) அகநதளளத் நழல் ஹய ழறுத்தம் 

d) ஹகதள சத்தழனளகழபகம் 

e) பவுட் சட்ைம் 

f) ஜளழனன் யளளளத் டுஸகள 

g) கழளத் இனக்கம் 



 

 

h) எத்துமனளந இனக்கம் 

i) சநன் குள புக்கணிப்பு 

j) சட்ைநறுப்பு இனக்கம் 

k) திர் சத்தழனளக்கழபகம் 

l) ஸயள்னஹ ஸயிஹனறு இனக்கம் 

m) இந்தழனள சுதந்தழபம் 

 

55. இபண்ைளம் உகப்ஹளபேக்கு ிந்தன இந்தழனளயின் அபசழனல் கள ழ ற்ழபம் 

இந்தழனளவுைள ஆங்கழஹனர்கின் அணுகுப ற்ழபம் யியளதழ. 

அடிப்றடப் புரிதல்கள் 

a) சழக்கள ஹச்சுயளர்த்தகள் படியளக சுதந்தழபம் நற்றும் ிரியி அத 

எட்டின யகுப்புயளத யன்பக்கு இட்டுச் ஸசன்தது. 

b) ஸதளைர்ச்சழனற் நற்றும் பயளக்கப் ைளத ஸயகுஜ ையடிக்ககள் 

c) ஜஷன் 1945 ிரிட்ைில் ஸதளமழளர் கட்சழ ஆட்சழ அநத்தது 

d) ஆகஸ்ட் 6 1945 நத்தழன நற்றும் ிபளந்தழன சட்ைசக்கள ஹதர்தல் 

அழயிக்கப்ட்ைது 

e) ஸசப்ைம்ர் 1945 அபசழனல் ழர்ணன ச ஹளபேக்குப் ிந்தழன களத்தழல் 

உபேயளக்கப்டும்  அழயிக்கப்ட்ைது 

அபசாங்கத்தின் அணுகுமுறனில் நாற்ங்கள் 

a) உக யல்ளதழக்க சநன்ளடுகில் ற்ட்ை நளற்ங்கள்- ிரிட்ைன் இி சக்தழ 

யளய்ந்த அபசளக ஸதளைபப் ஹளயதழல் 

b) ஸதளமழளர் அபசளங்கம் இந்தழனளயின் நீது அக்க ஸகளண்டிபேந்தது 

c) ஹசளர்வுற் ஆங்கழஹனப் ைனிர் நற்றும் சழதவுற் ஆங்கழஹன 

ஸளபேளதளபம் 

d) களதழத்தழனத்துக்கு தழபள நழ அகள் ஆசழனளயில் பயினிபேந்தது 

e) அதழகளரிகள் நற்ஸளபே களங்கழபஸ் ஹளபளட்ைத்த கண்டு அஞ்சழர் 

 

1919 முதல் 1935 யறப சுதந்திப வாபாட்ட இனக்கத்தில் றடதற் முக்கின 
ிகழ்வுகறப் ற்ி யியாதி 



 

 

 

a) INA ஹளபளட்ைங்கள் 

b) RIN ககம் 

c) ஹகிட் நழரன் தழட்ைம் 

d) நவுண்ட்ஹட்ைன் தழட்ைம் 

e) இந்தழன சுதந்தழப சட்ைம் 1947 

f) இந்தழனப் ிரியி 

 

 

56. அட்டயறணனிடுதல் 

a) அட்ையண ன்து புள்ினினல் தபவுக பனளக யரிசப்டுத்தழ ழப, 

ழபல்களக அநக்கப்டுயதளகும். 

b) அட்ையணப்டுத்துதழன் பக்கழன ஹளக்கம், ஸளதுயளக ஏர் ஆய்வுக்குத் 

ஹதயப்டும் யிளக்களுக்கள யிைக அந்த அட்ையணனில் 

ஸளறுந்தும்டி அநப்தளகும். 

c) குப்ளய்வு பனில் கபேத்துக உய்த்துணர்யதற்கும் 

அட்ையணப்டுத்தப்ட்ை தபவுகள் னன்டுகழன். 

d) புள்ினினல் தபவுக எளங்குடுத்தும் இறுதழ யடியம் அட்ையண ப்டும். 

அட்டயறணனின் முக்கின குதிகள் : 

1) அட்டயறண எண் நற்றும் தறப்பு  

a) எவ்ஸயளபே அட்ையணக்கும் ஏர் அட்ையண ண் அட்ையணனின் ஹநல் 

குதழனில் தபப்ை ஹயண்டும். 

b) அத்துைன் ஸளபேத்தநள தப்பு, அட்ையணனின் யியபங்கள் நற்றும் 

தன்நகச் சுபேக்கநளகக் கூறும் டி அநக்க ஹயண்டும். 

  

2) ிறபகின் தறப்பு 

இது சுபேக்கநளக சுனயிக்கம் தபேயனளக, ழபகின் தப்ளக ளதப்ை 

ஹயண்டும். 

 



 

 

 

3) ிபல்கின் தறப்பு 

a) இது சுபேக்கநளக சுன யிக்கம் தபேயனளக, ழபகின் தப்ளக 

ளதப்ை ஹயண்டும். 

b) இத்தப்புகளுைன் துண தப்புகபம் அநக்களம். 

 

4) அட்டயறணனின் உட்குதி  

அட்ையணனின் உட்குதழனில் ண் யியபங்க அதற்குரின இைங்கில் 

குழப்ிை ஹயண்டும். 

 

5) அடிக்குிப்பு  

அட்ையணனப் புரிந்து ஸகளள்யதற்கள யிக்கக் குழப் அட்ையணனின் 

கவழ் அடிக்குழப்ளக ளதளம். 

 

6) ஆதாபக் குிப்பு 

அட்ையணனில் உள் தபவுகள் ங்கழபேந்து டுக்கப்ட்ை ன் யியபம் 

அட்ையணனின் கவஹம குழக்கப்ை ஹயண்டும். 

அட்டயறணனின் நாதிரி யடியம் : 

அட்ையண ண் 
தப்பு 

ழப 
ழப ழபல் தப்புகள் கூடுதல் 

தப்புகள் 
கூடுதல் 

உட்குதழ  

அடிக்குழப்பு 
ஆதளபக்குழப்பு 

 

 அட்ையணனிடுதழன் னன்கள் : 

1. தகயல்க ிதழல் புரிந்து ஸகளள் படிகழது. 



 

 

2. யகப்டுத்தழனின் தபவுக எபே பனள யடியத்தழல் அநக்கும் 

அடுத்தக்கட்ை டினளகும். 

3. அட்ையணப்டுத்துதல் பம் தபவுக சுபேக்கநளகவும் நழகத் ஸதியளகவும் 

குந்த இைத்தழஹஹன அநக்களம். 

4. தபவுப்புள்ிக அட்ையணனில் ல் பனில் அநக்கும் ஹளது, எபே 

யகக் களட்சழப் ஸளபேப் ஹளன்று ிதழல் ழயில் ழற்கும். 

5. தபவுப் தழவுகில் உள் குகள், ிமகள், யிடுட்ை ஆகழனயற் ிதழல் 

கண்ைழன உதவுகழது. 

6. அட்ையணப் தழவுகிழபேந்து ஸறும் தகயல்கப் ிந்தன புள்ினினல் 

ஸசனல்ளடுகளுக்குப் னன்டுத்தழ சரினள படிவுகப் ஸறுயதற்குப் 

னன்டுகழது. 

 

57. நளங்களய்கின் யிச்சல் ின்யபேநளறு (கழஹள கழபளநழல்) தழவு ஸசய்னப்ட்டுள்து. 

கவமழ குயிவு ழகழ்ஸயண் யஹகளடு, ஹநழ குயிவு ழகழ்ஸயண் யஹகளடு 

யபக. நற்றும் இைழ அவு களண்க. 

 

கீமி குயிவு ிகதுதயண் 
யறவகாடு 

வநி குயிவு ிகழ்தயண் 
யறவகாடு 

குறயா 
யிறச்சல் 

நபங்கின் 
எண்ணிக்றக 

அதிகநா 
யிறச்சல் 

நபங்கின் 
எண்ணிக்றக 
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இைழ அவு = 66 Kg. 


