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(jÄœ k‰W« M¤»y tot«) 
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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 Çdh¡fS¡F ÇilaË¡fî«. 

Answer any Twenty nine Questions only out of Thirty Four 

questions atleast three question from each unit. 

  (29 × 3 = 87) 

Unit - I (History) 

1. சழம்ள ப்ந்தம் 1972 என்ளல் என்? 

What is Simla Agreement of 1972? 

 

2. டல்லவுசழ ிபபுயின் சளதனகன யியளதழ? 
Discuss the achievements of Lord Dalhousie. 

 

3. ததளகள இனக்கம் ற்ழ குழப்பு யனபக. 
Write a note on Tebhaga movement. 

 

4. அட்ழ ிபகடம் என்ளல்? ஏன் அது பக்கழனத்துயம் பறுகழது? 

What is Atlee statement? Why it is important? 

 

5. கபளச்சழ நளளடு 1931 ற்ழ குழப்பு யனபக. 
Give an account on Karachi Session of 1931. 

 

6. ளரள களன் ற்ழ ீயிர் அழயது னளது? 

What do you know about Badshah Khan? 

 

7. படல்ழ அழக்னக என்ளல் என்? 

What is Delhi Manifesto? 
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8. சுதந்தழபள கட்சழனன ற்ழ யியளதழ. 
Discuss about the Swatantra party. 

 

9. சபக ண்ளட்டு சவர்தழருத்தங்கில் னங் பங்களல் இனக்கம் எவ்யளறு 

பக்கழனத்துயம் பறுகழது? 

How Young Bengal Movement is important in socio-cultural reforms? 

 

10. கம்கரி நற்றும் நதுளி என்ளல் என்? 

What is Kalamkari and Madhubani? 

 

11. சங்கவத ளடக அகளதநழனின் பக்கழனத்துயம் ற்ழ எழுதுக. 
Write about the importance of Sangeet Natak Academy. 

 

Unit - II (Socio Economic Issues) 

12. உகநனநளக்கல் என்னும் தத்னத யிக்கு. ஒரிடடுத்துதழல் இருந்து இது 

எவ்யளறு யித்தழனளசப்டுகழது? 

Explain the term Globalization. How it is different from localization? 

 

13. உணவு ளதுகளப்பு என்னும் தத்னத யனபனறு. 

Define the term Food Security. 

 

14. இனடழன யறுனந என்னும் தத்னத ற்ழ ீயரீ் புரிந்து பகளண்டது என்? 

What do you understand by the term Secondary Poverty? 

 

15. ருர்ன் (RURABN) இனக்கத்தழன் கட்டளன பசனல்கள் என்? இத்தழட்டத்தழன் 

பந்னதன யடியம் என்? 

What is the mandate of the RURABN Mission India? What is the 

earlier version of this scheme? 

 

16. இந்தழனளயில் எந்பதந்த நளழங்களுக்கு நத்தழன அபசளல் சழப்பு நளழ அந்தஸ்து 

யமங்கப்ட்டுள்து? 

In India, Which of the States have been given the Special Category 

Status by the Union Government? 

 

17. இந்தழனளயில் எதற்களக சழயப்பு யமழத்தடம் (Red Corridor) எனும் தம் 

உதனளகழக்கப்டுகழது? 

Why the term Red Corridor is being used in India? 

 

18. தநழமக அபசளங்கத்தழன் இட துக்கவடு பகளள்னகனன ற்ழ சழறுகுழப்பு எழுதுக? 
Write a short note on Tamilnadu Government’s Reservation Policy. 
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19. ரு குழப்ிட்ட இடத்தழல் நக்கள் பதளனக யர்ச்சழனன அழயதற்கள 

அவுருக்கள் என்? 

What are the parameters used for the Population Growth of the 

particular region? 

 

20. நகளத்நள களந்தழக்கும் சுகளதளபத்தழற்கும் இனடதன உள் பதளடர்பு என்? 

What is the link between Gandhi and Sanitation? 

 

21. தநழழ்ளட்டில் அநல்டுத்தப்டும் நதழன உணவு தழட்டத்தழன் பக்கழன தளக்கங்கன 

ட்டினழடுக. 
List out the major objectives of the Mid-Day Meal Scheme being 

implemented in Tamilnadu. 

 

22. அம்நள குமந்னத  ரிசு பட்டக தழட்டம் ற்ழ சழறுகுழப்பு எழுதுக. 
Write a short note on Amma Baby Care Kit scheme. 

 

23. சட்ட புத்தகத்தழன் டி இந்தழனளயில் உள் சழறுளன்னநனிர் யனககள் னளனய? 

இந்தழன அபசளல் அங்கவகரிக்கப்ட்ட சழறுளன்னந நதத்தழனப ட்டினழடுக. 
What are the major kinds of Minorites in India as per the Law book? 

List out religious minorities in India recognized by the Government of 

India. 

 

24. பதளமழல் பனதயளர் யர்ச்சழக்கள இந்தழன அபசழன் பரும் தழட்டங்கள் என்? 

What are the major schemes available for the Entrepreneurship 

development in India? 

Unit III (Mental Ability) 

25. 7 பதளடர் எண்கின் சபளசரி 20. இந்த எண்கில் நழகப்பரின எண் எது? 

The average of 7 consecutive numbers is 20. The largest of these 
number is  

 

26. சுண்ணளம்புக் கல்ழல் 40% களல்சழனம் உள்து நற்னய களர்ன் நற்றும் 

ஆக்றழஜன் ஆகும்.  ருதயன 20kg சுண்ணளம்புக் கல்ழல் 9.4kg ஆக்றழஜன் 

உள்பதன்ளல் அதழல் உள் களர்ின் யிகழதம் என்? 

In limestone, 40% is calcium and the rest is corbon and oxygen. If in 
20 kg of limestone, there is 9.4 kg of oxygen, then what is the 
percentage of Carbon in it? 
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27. A என்யர் 30% நதழப்பண்கள் எடுத்து 15 நதழப்பண் யித்தழனளசத்தழல் 

ததளல்யிபற்ளர். B என்யர் 40% நதழப்பண் எடுத்து ததர்ச்சழ நதழப்பண்கன 

யிட 35 நதழப்பண்கள் அதழகநளக பற்றுள்ளர். எில் ததர்ச்சழக்கள யிகழதம் 

என்? 

A scored 30% Marks and failed by 15 marks B scored 40% marks and 
obtained 35 marks more than the required mark to pass. The pass 
percentage is  

 

28. தனிஸ் (baye’s) யிதழ யிக்குக. 
State Baye’s Law. 

 

29. 6 நணிகள் தப சநனத்தழல் பதளடங்குகழன்து அனய 2,4,6,8,10,12 பளடிகள் 

இனடபயினில் ழ எழுப்புகழன். 30 ழநழடங்கில் எத்தன பன அனய 

தப சநனத்தழல் ழ எழுப்பும்? 

Six bells commence together and toll at the intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 

12 seconds respectively. In 30 minutes, How many times do they toll 

together? 

 

30. 720 நளணயர்கனக் பகளண்ட ரு ள்ினில் நளணயர்கள் நற்றும் நளணயிகள் 

இனடதனனள யிகழதளச்சளபம் 7:5.  இந்த யிகழதளச்சளபத்னத 1:1 என்ளக்க 
எத்தன தநலும் நளணயிகன ள்ினில் தசர்க்க தயண்டும்? 

The ratio of the number of boys and girls in a school of 720 students 

is 7 : 5.  How  many  more girls should be admitted to make the ratio 

1 : 1 ? 

 

31. நனனளக்கம் நற்றும் நனயிக்கம் (Encryption and Decryption) என்ளல் 

என்? 

What is mean by Encryption and Decryption? 

 

32. Cookies என்ளல் என்? 

What is mean by Cookies? 

 

33. 10(65) ஐ இனணனள இருந எண்ணளக நளற்றுக. (equivalent binary number). 

Convert 10(65)  into its equivalent Binary Number. 

 

34. 10 m  10 m  5 m ருநளம் பகளண்ட ரு அனனில் னயக்கக்கூடின 

ீநள தடினின் ீம் என்? 

The length of the longest rod that can be placed in a room of 

dimensions 10 m  10 m  5 m 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 ÇilaË¡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 (History) 

35. கழரிப்ஸ் தூதுக்குழு ற்ழபம், அதன் பன்பநளமழவுகள் நற்றும் அதன் ததளல்யி 
ஆகழனயற்னப் ற்ழ சுருங்க யியளதழ. 
Discuss briefly about the Cripps mission, its proposal and the failure 

of the mission 

 
36. இந்தழன ளகழஸ்தளன் தளர் நற்றும் தளஷ்கண்ட் ப்ந்தம் ற்ழ குழப்பு யனபக. 

Write about Indo –Pakistan War and Tashkent Agreement. 

37. 1900க்கு ிகள யியசளனிகள் தளபளட்டம் ற்ழ குழப்பு யனபக. 
Write about the peasant revolt after 1900s. 

 
38. ஆரின சநளஜ் ற்ழபம் நற்றும் அதன் ங்கிப்புகள் ற்ழபம் குழப்பு யனபக. 

Give an account on Arya Samaj and its contribution 

 

39. ஆங்கழதள சவக்கழனப் தளர்கள் ற்ழ யிரியளக யியளதழக்க. 
Discuss about Anglo- Sikh wars in detail. 
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Unit - II (Socio Economic Issues) 

40. நக்கள்பதளனக அடர்த்தழனனப் ற்ழ ீயரீ் புரிந்து பகளண்டது என்? இந்தழனளயின் 

நக்கள் பதளனக அடர்த்தழ னளது? ஏன் இது இந்தழன நளழங்களுக்குள் சநச்சவபளக 
இல்ன? 

What do you understand by the term Population Density? What is 

India’s population Density? Why it is not uniform in India across the 
states? 
 

41. இந்தழன சபதளனத்தழல் ஆணயக்பகளன குற்ங்கன எவ்யளறு தடுக்களம்? 

How the crime of Honor Killing can be stopped in the Indian Society? 
 

42. சநீ களங்கில் மங்குடினி நக்களல் எதழர்பகளள்ப்டும் பரும் 

ிபச்சனகள் னளனய? 

What are the major problems faced by the tribal society in India in the 

recent times? 
 

43. இந்தழனளயில் குழப்ளக நத்தழன இந்தழன  குதழனிலுள் ிபளந்தழன 

ஏற்த்தளழ்வுகன தீர்ப்தற்கள சழ டயடிக்னககன ரிந்துனபபங்கள். 

Suggest some measure to address the regional disparities existing in 

India particularly with special reference to the Central Indian Region. 
 

Unit III (Mental Ability) 

44. கணிி யனபனறு. கணிினின் யனககன ட்டினழடுக. 
Define computer? List the types of Computer? 

 

45. யிரியளக்கம் பசய்ன நற்றும் யியரிக்க. 
i) XML 
ii) MASER 
iii) SECAM 
iv) ASCII 
Expand and Explain  
i) XML 
ii) MASER 
iii) SECAM 
iv) ASCII 
 

46. கவழ்கண்ட தகயல்களுக்கு பசவ்யகடம் (லழஸ்தடளகழபம்) யனபக. 
மதிப்பெண்கள் 21 - 30  31 - 40 41 - 50 51 - 60  61 - 70 71 - 80 

மாணவர்களின் 

எண்ணிக்கக   
6 15 22 31 17 9 

 

For the following Data. Draw Histogram. 

Marks 21 - 30  31 - 40 41 - 50 51 - 60  61 - 70 71 - 80 

No of 
Students 

6 15 22 31 17 9 
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47. ரு பக்தகளண பூங்களயில் க்கங்கின் அவு 9:10:11 என் யிகழதத்தழல் 

உள்து நற்றும் அதன் சுற்வு 300m. அந்த பக்தகளண யடிய பூங்களயின் 

பப்வு என்? 

The side of a triangular park are in the ratio of 9 : 10 : 11 and its 

perimeter is 300 m. Find the area of the triangular park. 

 
48. ரு ழனனள பசளத்தழன் நதழப்பு வ்பயளரு ஆண்டின் பதளடக்கத்தழல் அதன் 

நதழப்ில் 10% என் யிகழதத்தழல் ததய்நளம் அனடகழது.  அந்த பசளத்தழன் 

இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு பந்னதன தழப்பு ஒர் ஆண்டுக்கு பந்னதன நதழப்னயிட 
ரூளய் 12 ஆனிபம் அதழகநளக உள்து என்ளல், இந்த பசளத்து இபண்டு 

ஆண்டுகளுக்கு பன்பு யளங்கப்ட்டு இருப்ின் அதன் தற்தளனதன யினனன 

கண்டுிடி? 

The value of a fixed asset depreciats at the rate of 10% of the value at 

the beginning of each year. If the value of the asset, two years age, 

was Rs.12,000 more than the value of the asset one year ago, then 

find the present value of asset, given that the asset was brought 2 

years ago. 

ãÇî - ï 

Section – C 

(ÉÇthf ÉilaË¡F« Édh tif) 

(Detailed Answer Type) 

F¿¥ò : i) 250 brh‰fS¡F Äfhkš ÇilaË¡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 (History) 

49. 1957புபட்சழக்குப் ிகு இந்தழனளயில் ஏற்ட்ட நளற்ங்கள் னளனய? 

What are the Changes made in India after 1857 revolt? 
 

50. ஆங்கழதன ஆட்சழனில் இந்தழன த்தழரினக துனனின் யர்ச்சழ ற்ழ யிரியள 

குழப்பு யனபக. 
Give a detailed account on the development of Indian Press during 
British Rule. 
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Unit - II (Socio Economic Issues) 

51. இந்தழனளயின் இட துக்கவடு பனனின் சளதகம் நற்றும் ளதகங்கள் என்? 

What are the advantages and disadvantages of Reservation system in 

India? 

 
52. இந்தழன களச்சளப யளழ்யினழல் உகநனநளக்கழன் தளக்கத்னத யிக்குக. 

Explain the impact of Globalization on Indian Cultural Life. 

 
53. குமந்னத பதளமழளர் பனனன மழப்தற்களக இந்தழனளயில் எடுக்கப்ட்டுள் 

அபசழனனநப்பு, சட்டம் நற்றும் பகளள்னக டயடிக்னககள் என்? 

What are the Constitutional, Legal and Policy measures taken against 

the Child Labor in India? 

 
54. நித துப்புபவு பதளமழலுக்கள களபணம் என்? சபகத்தழல் இப்ிபச்சன எவ்யளறு 

கட்டுப்டுத்தப்டும்? 
Bring out the causes of Manual Scavenging in India. How this menace 

could be controlled in the Society? 

  
Unit III (Mental Ability) 

 
55. 8 பதழனயர்கள் 12 ளட்கில் படிக்கக்கூடின தயனனன 12 சழறுயர்கள் 16 

ளட்கில் படிக்கழன்ர். 16 பதழனயர்கள் தயனனன பதளடங்கழன பன்று 

ளட்களுக்குப் ின்ர் 10 பதழனயர்கள் யிகழக்பகளண்டர் நற்றும் ளன்கு 

சழறுயர்கள் தசர்ந்துபகளள்ப்ட்டர். எில் இந்த தயனனன படிக்க எத்தன 

ளட்கள் ததனயப்டும்? 

12 Children taken 16 days to complete a work which can be 

completed by 8 Adults in 12 days. 16 Adults started working and after 

3 days 10 Adults left and 4 children joined them. How many days will 

they take to complete work? 

 
56. கவழ்க்கண்ட தகயல்களுக்கு, இனடழனனன (median) கண்டுிடி. 

 

கமய மதிப்பு 5 15 25 35 45 55 65 75 

ிகழ் பவண்  7 10 15 17 8 4 6 7 

 
For the following data. Find Median  

 
Mid Value 5 15 25 35 45 55 65 75 

Frequency  7 10 15 17 8 4 6 7 
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57. ரு ழறுயத்தழற்கு தநளட்டளர்னசக்கழள் உற்த்தழ பசய்யதற்கள இபண்டு 

பதளமழற்சளனகள் உள். பதளமழற்சளன I  80% தநளட்டளர் னசக்கழள்கன 

உற்த்தழ பசய்கழது பதளமழற்சளன II 20% உற்த்தழ பசய்கழது. பதளமழற்சளன 

Iஇல் 100 தநளட்டளர் னசக்கழள்கில் 85 தபநளதளக நதழப்டீு பசய்னப்டுகழது. 

பதளமழற்சளன IIனில் 100 தநளட்டளர் னசக்கழள்கில் 65 தபநளதளக நதழப்டீு 

பசய்னப்டுகழது. 

i) பதளமழற்சளன I ழருந்து சவபற் பனனில் ததர்ந்பதடுக்கப்டும் தநளட்டளர் 
னசக்கழள்கில் தபநளது எ நதழப்ிடப்ட்ட தநளட்டளர் னசக்கழன 

பறுயதற்கள ழகழ்தகவு (probability) என்? 

ii) இனததன பதளமழற்சளன II-க்கு கண்டுிடி. 

A company has two plants to manufactur motorbikes. Plant I 

manufactures 80% motor bikes, and Plan II manufactures 20%. At 

plant I 85 out of 100 motor bikes are rated standard quality or better. 

At Plant II only 65 out of 100 motor bike are rated better. 

i) What is the probability that the motorbike, selected at random 

come from Plant I. If it is known that the motorbike is a standard 

Quality. 

ii) Also find for Plant II. 

 


