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GS1M/19             Test - 1 

2019 

bghJ  m¿î 

GENERAL STUDIES 

(jÄœ k‰W« M¤»y tot«) 

(Tamil & English Version) 

 

 

neu« : 3 kÂ bkh¤j kâ¥bg© : 250 

Duration : 3 Hours Max. Marks : 250 

 

 

É©z¥gjhu®fS¡fhd bghJ¡ F¿¥òfŸ: 

General Instructions to the Candidates: 

i) Çdh¡fŸ g£l¥go¥ò ju¤âY«, ÇÆthf ÇilaË¡F« tifÆY« cŸsJ. 

This Question Paper is descriptive type in Degree Standard. 

 

ii) Çdh¤jhshdJ jÄœ k‰W« M¤»y tot¤fËš cŸsJ. VnjD« rªnjf« 

ïU¥ã‹, M¤»y toÇš ju¥g£LŸs F¿¥òfns KothdJ. 

The Question Paper is printed in Tamil and English version. In all 

matters and in cases of doubt English version is final. 

 

iii) ï¤nj®it¥ bghW¤jtiu, mHfhf vGJtj‰nfh k‰W« ãiHÆšyhkš 

vGâaj‰fhfnth jÅahf kâ¥bg©fŸ xJ¡f¥glÇšiy. 

There is no reservation on marks for neatness of execution and 

correctness of spelling in respect of this paper. 
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ãÇî - m 

Section – A 

(Äf¢ á¿a msÇš ÇilaË¡F« Çdh tif) 

(Very Short Answer Type) 

 

F¿¥ò : i) 30 brh‰fS¡F Äfhkš ÇilaË¡fî« 

Note  :  Answer not exceeding 30 words. 

          ii) x›bthU ÇdhÇ‰F« _‹W kâ¥bg©fŸ 

 Each question carries three marks. 

            iii) bfhL¡f¥g£LŸs K¥g¤J eh‹F Çdh¡fËš vitnaD« ïUg¤J 

x‹gJ Édh¡fS¡F k£L« ÉilaË¡fî«. x›bthU gFâÆÈUªJ 

Fiwªjg£r« _‹W Édh¡fS¡F ÉilaË¡fî«. 

Answer any Twenty nine Questions only out of Thirty Four 

questions atleast three question from each unit. 

 

  (29 × 3 = 87) 

Unit - I (Socio Economic Issues) 

1. இந்தினாயில் நறமுக வயறனின்றநனின் தாக்கத்றத ாம் ந்தத் துறனில் 
உணர்கிவாம்? அது ிகழ்யதற்கா காபணங்கள் ன்? 
In which sector we could experience disguised unemployment in India?  
What is the reason for a such phenomenon? 

 

2. சார்புிற யிகிதம் ன் தத்றத யிக்குக. 
Explain the term Dependency ratio. 

 

3. சமுதானத்தில் உள் எரு குிப்ிட்ட குதினின் நக்கள் ததாறக யர்ச்சினிற 
தீர்நாிக்கும் காபணிகள் னாறய? 

What factors decide the population growth of the Particular region in 

the society? 

 

4. நக்கள் ததாறகனினலுடன் ததாடர்புறடன IMR, MMR, TFR ன் தங்கற 
யிக்குக. 
Explain the terms associated with the demographics IMR, MMR and 

TFR. 
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5. சமுதானத்தில் ிவும் ல்வயறு யறகனா சிார் தகாடுறநகற யிக்குக. 
Explain the different types of Child abuse in the society. 

 

6. வயறனின்றந யிகிதம் ன்து ற்ி ீயிர் புரிந்து தகாண்டது ன்? இந்தினாயில் 
இது வ்யாறு கணக்கிடப்டுகிது? 
What do you understand by the term Unemployment rate? How it is 

calculated in India? 

 

7. ாபத் ிர்நான் திட்டத்தில் உள் கயம் தசலுத்தப்ட வயண்டின குதிகற 
ட்டினிடுக. 
List out the focus areas envisioned in the flagship scheme Bharat 

Nirman. 

 

8. இந்தினாயில் ிவும் முழுவப குமந்றத ததாமிார் நற்றும் குதி வப குமந்றத 
ததாமிார்களுக்கு இறடவனனா வயறுாடுகள் னாறய? குதி வப குமந்றத 
ததாமிார் முற ிவுயது ன்? 
Differentiate between Full time Child labor and Marginal time Child 

labor in India. Why marginal time child labor occurs? 

 

9. இந்தினாயில் குமந்றதகின் ிற்காக தீயிபநாகச் தசனல்ட்டு யரும் சி 
தன்ார்யத் ததாண்டு ிறுயங்கறப் ட்டினிடுக. 
List out some of the NGO‟s in India who actively engaged in the sphere 

of Child Welfare. 

 
10. யனது யந்வதார் ழுத்திவு யிகிதம் ன் தத்றத யியரி. 

Describe the term Adult Literacy rate. 

 

11. கறயா நாதிரி ள்ித் திட்டம் ற்ி ீயிர் அிந்தது ன்? 
What do you know about the scheme Eklavya Model School. 

 

12. ாி சநத்துயநின்றநறன அயிட உதவும் ாி சநத்துயநின்றந 
குினடீ்றடத் ததாகுக்கப் னன்டும் அவுருக்கள் னாறய? 
What are the parameters used in the Gender Inequality Index to 

measure the Gender Inequality. 
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Unit - II (Modern Indian History) 

13. குறட கித்நத்கர்ஸ் ற்ி குிப்பு யறபக. 
Give an account on Khudai Khitmatgars. 

 
14. பாஜாபாம் வநாகன்பாய் அயர்கால் இனற்ப்ட்ட புத்தகங்கின் தனர்கறக் 

குிப்ிடுக. 
Name the books written by Raja Ram Mohan Roy. 
 

15. ரிப்ன் ிபபு அயர்கால் வநற்தகாள்ப்ட்ட சீர்திருத்தங்கற கணக்கிடுக. 
Estimate the reforms of Lord Ripon. 

 
16. இருட்டற துனப சம்யம் ிகழ்ச்சி ற்ி சிறுகுிப்பு தருக? 

Give a short note on „Black Hole Tragedy‟ 
 

17. ீ ீர் தகாள்றக ன்ால் ன்? 
What is meant by „Blue water Policy‟ 

 

18. யிடுதற ாள் ன்ால் ன்? அதன் முக்கினத்துயம் ன்? 
What is meant by “the day of deliverance”? What is its importance? 

 

19. புபட்சிகப வதசினயாதிகின் குறாடுகள் னாறய? 
What were the limitations of the Revolutionary Nationalists? 

 

20. காந்தி-இர்யின் எப்ந்தத்தில் உள் யிதிமுறகள் னாறய? 
What were the terms of Gandhi- Irwin pact? 

 

21. ண்டித நதன்வநாகன் நாயினா ற்ி குிப்பு யறபக? 
Write about Pandit Madan Mohan Malviya 

 

22. பவுட் சட்டத்றத ன் காங்கிபஸ் திர்த்தது? 
Why did the Congress oppose the Rowlatt Act? 

 

23. சாந்தால் ககம் ற்ி சிறுகுிப்பு யறபக. 
Write a short note on Santhal Rebellion 

 

24. யாரிசு இமப்பு தகாள்றக ற்ி யிக்குக. 
Explain the Doctrine of Lapse 
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Unit - III (Mental Ability) 

25. புள்ினல் யறபனறு. 
Define statistics 

 

26. நாதிரி ன்ால் ன்? நாதிரிக் கணிப்ிற்கு காபணம் ழுதுக. 
What is mean by sample and give reason for selecting a sample. 

 

27. பயல் தசவ்யகப்டம் யறபனறு. 
Define Histogram 

 

28. எரு தபநா யிாப் ட்டினல் தனாரிப்தற்கு உண்டா தாதுயா 
யமிகாட்டுதல்கள் னாறய? 
Give some characteristics of a good Questionnaire 

 

29. யிக்கப் டம் நற்றும் யறபடம் யறபயதற்கா முக்கினத்துயத்றத ழுதுக. 
Write down the significance of Diagrams and graphs. 

 

30. எரு சுநாபா சநச்சீபற் பயில் இறடிறனவு 72 சபாசரி 78 ில் முகடு 
நதிப்றக் காண்க. 
The value of median and mean are 72 and 78 respectively estimate the 

value of the mode. 

 

31. இரு ண்கின் கூடுதல் 55 நற்றும் அயற்ின் நீ.த.ய. நற்றும் நீ.சி.ந. முறவன 5 

நற்றும் 120 ில் அந்த ண்கின் தறக்கீமிகின் கூடுதல் காண்க.  
If the sum of two numbers is 55 and HCF and LCM of these numbers 

are 5 and 120 respectively, then the sum of their reciprocals of the 

numbers is equal to? 

 

32. 10, 12 நற்றும் 15ஆல் யகுட்டு நீதினாக எவ்தயாரு முறமம் 5 தபக்கூடின 
நிகச்சிின 3 இக்க ண்றணக் காண்க. 
Find the least 3 digit number that when divided by 10, 12, 15 leaves a 

remainder of 5 in each case. 

 

33. X-ன் 15% = Y-ன் 20% ில் X : Yன் நதிப்பு ன்? 
If 15% of X = 20% of Y, then the value of X : Y is 

 

34. 2A = 3B நற்றும் 4B = 5C, ில் A : Cனின் நதிப்றக் காண்க. 
If 2A = 3B and 4B = 5C, then A : C is  
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ãÇî - M 

Section – B 

(RU¡fkhf ÉilaË¡F« Édh tif) 

(Brief Answer Type) 

F¿¥ò : i) 120 brh‰fS¡F Äfhkš ÉilaË¡fî« 

Note  :  Answer not exceeding 120 words. 

          ii) x›bthU ÇdhÇ‰F« v£L kâ¥bg©fŸ 

 Each question carries eight marks. 

           iii) bfhL¡f¥g£LŸs gâidªJ Çdh¡fËš vitnaD« gândhU 

Édh¡fS¡F k£L« ÉilaË¡fî«. x›bthU gFâÆÈUªJ 

Fiwªjg£r« ïu©L Édh¡fS¡F ÉilaË¡fî«. 

 Answer any Eleven Questions only out of Fifteen Questions 

atleast two question from each unit. 

  (11 × 8 = 88) 

Unit - I (Socio Economic Issues) 

35. இந்தினாயில் வதசினக் குடும்க் கட்டுப்ாட்டுத் திட்டம் தசனல்டுத்துறகனில் அபசு 
திர் தகாண்ட சயால்கள் னாறய? 
What are the challenges faced by the Government experienced while 

implementing the National Family Planning Program in India? 

 

36. இந்தினாயில் நிகப்தரின துப்புபவு இனக்கத்றத முன்தடுப்தற்கா கட்டானத் 
வதறயகள் னாறய? 

What are the necessities of the massive sanitation drive in India? 

 

37. இந்தினாயின் மங்குடி நக்கிறடவன ழுத்திவு யிகிதம் நிகக் குறயாக இருப்து 
தால்? 
Why the literacy rate is very poor among the tribal population in India? 

 

38. சமூகத்தில் தண்களுக்கு அதிகாபநித்தல் னும் யமிமுறனில் உள் தடங்கல்கள் 
னாறய? 

What are the obstacles in the path of Women empowerment in the 

Society? 
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Unit - II (Modern Indian History) 

39. இந்தினாயில் வார்ச்சுகீசினர்கின் யழீ்ச்சிக்கா காபணங்கள் னாறய? 
What were the causes for the decline of the Portuguese power in India? 

 

40. குடினாயர்கள் ககத்தின் முக்கினத்துயம் ற்ி ழுதுக. 
Write about the Significance of Peasant Revolt. 

 

41. இந்தின வதசின காங்கிபசின் வதாற்த்திறப் ற்ி குிப்பு யறபக. 
Trace the emergence of Indian National Congress 

 

42. சுவதசி நற்றும் புக்கணிப்புப் இனக்கத்தின் யர்ச்சிறன ற்ி யியரி. 
Describe the development of Swadeshi and Boycott movement 

 

43. தயள்றனவ தயிவனறு இனக்கம் நற்றும் அதன் யிறவுகள் ற்ி யிக்குக. 
Explain the Quit India Movement and its results. 

 

44. இந்தினாயில் யகுப்புயாத ிரியிறக்கு ஆங்கிவனர்கால் வ்யாறு ஊக்கம் 
அிக்கப்ட்டது? 
How was communal divide in India promoted by the British? 

 

Unit - III (Mental Ability) 

45. கீவம தகாடுக்கப்ட்ட தபவுகள் (நூறுகில்) எரு குடும்த்தின் தசயிங்கறக் 
குிப்ிடுகிது. இதற்கு யட்ட யிக்கப்டம் யறபக. 

இனங்கள் உணவு உறட தாழுதுவாக்கு கல்யி யாடறக இதப தசவு 

செலவு 87 24 11 13 25 20 

Draw a pie diagram for the following data (in hundreds) of house hold 

expenditure of a family. 

Items Food Clothing Recreation Education Rent Miscellaneous 

Expenditure 87 24 11 13 25 20 

 

 

46. திட்ட யிக்கம் காண்க. 

X 70 74 78 82 86 90 

Y 1 3 5 7 8 12 
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Find the standard deviation of the following distribution 

X 70 74 78 82 86 90 

Y 1 3 5 7 8 12 

 
47. A நற்றும் Bனின் ஊதினங்கின் யிகிதம் 2 : 3 நற்றும் அயர்களுறடன 

தசயீங்கின் யிகிதம் 3 : 5. எவ்தயாருயரும் நாதத்திற்கு தா ரூ.500 
வசநிக்கின்ர் ில் அயர்கின் யருயாய்கறக் காண்க.  
The ratio of income of two persons A and B is 2 : 3 and ratio of their 

expenditure 3 : 5.  If each persons save Rs.500/- What was their 

Income. 

 

48. இரு ண்கின் கூடுதல் 216 நற்றும் அயற்ின் நீ.த.ய. 27 ில் அந்த ண்கற 
காண்க? 
The sum of two number is 216 and their HCF is 27 Then the numbers 

are 

 

49. எரு றனில் 1 ரூாய், 50 றசா, 25 றசா ஆகினயற்ின் ண்ணிக்றககின் 
யிகிதம் 1 : 4 : 4.  அந்த றனில் தநாத்தநாக ரூ.400 இருப்ின், அதிலுள் 25 

றசா, 50 றசா, 1 ரூாய் ண்ணிக்றகறன காண்க. 
A bag contain Re.1, 50 Paisa, 25 Paisa in the ratio 1 : 4 : 4.  If total 

amount in the bag is Rs.400, then find the Number of Coins in 25 p,  

50 p & Re.1. 
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ãÇî - ï 

Section – C 

(ÉÇthf ÉilaË¡F« Édh tif) 

(Detailed Answer Type) 

F¿¥ò : i) 250 brh‰fS¡F Äfhkš ÉilaË¡fî« 

Note  :  Answer not exceeding 250 words. 

          ii) x›bthU ÇdhÇ‰F« gâidªJ kâ¥bg©fŸ 

 Each question carries Fifteen marks. 

            iii) bfhL¡f¥g£LŸs v£L Çdh¡fËš vitnaD« IªJ Édh¡fS¡F 

k£L« ÉilaË¡fî«. x›bthU gFâÆÈUªJ Fiwªjg£r« xU 

Édh¡fS¡F ÉilaË¡fî«. 

 Answer any Five Questions only out of Eight Questions atleast 

one question from each unit 

  (5 × 15 = 75) 

Unit - I (Socio Economic Issues) 

50. வதசின ஊபக வயறயாய்ப்பு உறுதி சட்டத் திட்டத்தின் ன்றந நற்றும் தீறநகற 
நதிப்ாய்வு தசய்க. 

Analyze the pros and cons of the National Rural Employment 

Guarantee Act Scheme. 

 

51. தநிழ்ாடு அனல்ாட்டு வயறயாய்ப்பு ிறுயத்தின் வாக்கங்கள், குிக்வகாள்கற 
யிரியாக யிக்குக. 

Explain the scope and Objectives of the Overseas Manpower 

corporation of the Tamilnadu Government. 

 

52. புதின வதசின குமந்றதகள் தகாள்றகறன உருயாக்கும் ணி உங்கிடம் 
எப்றடக்கப்ட்டால், குமந்றதகற முன்வற்றுயதற்காக ீங்கள் கயம் 
தசலுத்தும் முதன்றநனா குதிகள் னாறய? 

If you are assigned a task to frame the New National Policy of Children 

in India, what would be your focus areas for the improvement of Child? 

 

53. இந்தினாயில் தண்களுக்கு அதிகாபநித்தில் தன்ார்யத் ததாண்டு 
ிறுயங்கின் ங்கிற யிரியாக யிக்குக. தகுந்த உதாபணத்துடன் உநது 
யிறடனிற அித்திடுக. 
Explain the role of NGO‟s in the sphere of Women empowerment in 

India. Highlight your answer with valid examples. 
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Unit - II (Modern Indian History) 

 

54. இந்தின சுதந்திப வாபாட்டத்தில் நகாத்நா காந்தினின் ங்கிப்ிற ற்ி நதிப்டீு 
தசய்க. 
Estimate the role of Mahatma Gandhi in the Indian Freedom Struggle. 
 

55. இபண்டாம் உகப்வாருக்கு ிந்றதன இந்தினாயின் அபசினல் கா ிற ற்ிமம் 
இந்தினாவுடா ஆங்கிவனர்கின் அணுகுமுற ற்ிமம் யியாதி. 
Discuss the changes in the political climate of India and the British 

attitude towards India after Second World War 

 

Unit - III (Mental Ability) 

 

56. அட்டயறணனிடுதல் யறபனறு. அட்டயறணனின் முக்கின குதிகள் னாறய? 
அட்டயறணனிடுதின் னன்கள் ன்? 
Define tabulation. What are the main parts of an ideal table? Give some 

advantages of Tabulation. 

 

57. நாங்காய்கின் யிறச்சல் ின்யருநாறு (கிவா கிபாநில்) திவு 
தசய்னப்ட்டுள்து. கீமி குயிவு ிகழ்தயண் யறவகாடு, வநி குயிவு 
ிகழ்தயண் யறவகாடு யறபக. நற்றும் இறடிற அவு காண்க. 

விளைச்ெல் 
(கிலலோ 
கிரோமில்) 

40 - 50 50 - 60  60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 

மரங்கைின் 
எண்ணிக்ளக 10 15 17 14 12 2 

The yield of Mangoes were recorded (in kg) are given below.  Draw less 

than and more than ogive curves.  Also find median using ogive curve. 

Yield  

in Kg. 
40 - 50 50 - 60  60 - 70 70 - 80 80 - 90 90 - 100 

No. of 

Trees 
10 15 17 14 12 2 

 

 


