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                       GROUP 1 MAINS EXAM TEST SERIES  

                                    TEST NO  1 (13.3.2019) 

SYLLABUS  

 Advent of European invasion ‐ Expansion and consolidation of 

British rule 

 Population Explosion 

 Percentage 

 Information technology ‐ Basic terms 

 Current Affairs 

                                                                                               MARKS - 250 

                                      SECTION – A  

                                        பிரிவு – அ                                 20x3 =60  

 

                        ( VERY SHORT ANSWER TYPE) 

               மிகச் சிறிய அளவில் விடை அளிக்கும் வினா வடக  

 

Note:  Answer not exceeding 30 Words 

           30 வார்த்டைகளுக்கு மிகாமல் எழுைவும்  

              Answer any 20 Questions out of 25 questions  

            ஏதைனும் 25 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

 

 

1. How Kozhikode became the entry point for the invasion of 

Europeans? 

தகாழிக்தகாடு எவ்வாறு ஐத ாப்பியர்களின் வருடகக்கு ஒரு 

நுடைவு புள்ளியாக மாறியது ? 
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2. What is “Colonial Modernity” ? 

காலனிய நவீனத்துவம் என்றால் என்ன 

 

3. “Scientific developments led to sea voyages”. Justify this 

Statement 

“அறிவியல் வளர்ச்சிதய கைல்தகாள் பயணத்திற்கு வித்திட்ைது” 

இந்ை கூற்டற நிரூபிக்க 

 

4. A search for a sea route to India  

இந்தியாவிற்கு கைல் வழி தைைல் 

 

5. What is the importance of the Ship Hector and who travelled 

in that? 

ஹெக்ைர் கப்பல் முக்கியத்துவம் என்ன அதில் யார் பயணித்ைார் 

 

6. Which scientific instruments helped the  sailors in

 their sea  voyage? 

எந்ஹைந்ை அறிவியல் கருவிகள் கைல் பயணத்தில் 

மாலுமிகளுக்கு மிக உைவியாக இருந்ைது ? 

 

7. What was the chief motivating factor for the Europeans to 

search for an alternative route to India? 

இந்தியா வருவைற்கு ஏன் ஐத ாப்பியர்களுக்கு ஒரு மாற்று வழி 

தைடவப்பட்ைது அைன் முக்கிய கா ணம் என்ன  

 

8. What is the common connection between India and Indonesia 

in the view of Dutch people? 

ைச்சுக் கிைக்கிந்தியக் கம்ஹபனியின் பார்டவயில் 

இந்தியாவிற்கும் இந்தைாதனஷியாவிற்கும் உள்ள ஒற்றுடம 

என்ன 
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9.  Write about Francois Caron  

பி ான்தகாயிஸ் தக ன் பற்றி எழுதுக  

 

10. Importance of 22nd Jan 1763 

 22nd Jan 1763ன் முக்கியத்துவம்  

 

11. What is so important about Masulipatnam? 

மசூலிப்பட்டினத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன 

 

12. Battle of Diu  

ையு தபார்  

 

13. Mention three similarities between Dutch East Indian 

Company and British East Indian Company  

ைச்சு கிைக்கிந்திய கம்ஹபனிக்கும் பிரிட்டிஷ் கிைக்கிந்திய 

கம்ஹபனிக்கும் உள்ள மூன்று ஒற்றுடமகள் என்ன 

 

14. Mention three important wars that paved the way for strong 

establishment of European Consolidation in India  

இந்தியாவில் ஐத ாப்பியர்கள் வலிடமயாக காலூன்றுவைற்கு 

உைவிய மூன்று முக்கிய தபார்கள் என்ஹனன்ன 

 

15.  Why pepper was largely imported from East Indies? 

கிைக்கு இந்தியாவில் இருந்து ஏன் மிளகு அதிகமாக ஏற்றுமதி 

ஹெய்யப்பட்ைது 

 

16. Population Growth Theory of Malthus  

மால்ைசின் மக்கள் ஹைாடக வளர்ச்சி ஹகாள்டக 
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17. Difference between Population Growth and Population 

Explosion  

மக்கள்ஹைாடக வளர்ச்சிக்கும் மக்கள்ஹைாடக ஹபருக்கத்திற்கும் 

உள்ள வித்தியாெம் என்ன 

 

18. What is Census and why it is needed? 

மக்கள் ஹைாடக கணக்ஹகடுப்பு என்றால் என்ன அது ஏன் 

தைடவப்படுகிறது 

 

19. What is BYOD ? 

BYOD என்றால் என்ன  

 

20. What is Green Technology? 

பசுடம ஹைாழில்நுட்பம் என்றால் என்ன  

 

21. Marayoor Jaggery  

மடறயூர் ஹவல்லம்  

 

22. Why Padma Lakshmi was recently hit in the news ? 

பத்ம லட்சுமி என்பவர் ஏன் ெமீபத்தில் ஹெய்தித்ைாள்களில் 

தபெப்பட்ைார் 

 

23. Janaushadi Diwas  

ஜன அவுஷதி தினம்  

 

24. What is Basis Point? 

அடிப்படை புள்ளி என்றால் என்ன  
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25. A student was awarded certain marks in an examination 

however after Re evaluation his marks were reduced by 40% 

of the marks that were originally awarded to him so that the 

new score now became 96 how many marks did the student 

lose after Re evaluation ? 

ஒரு மாணவர் ஒரு தைர்வில் ஒரு குறிப்பிட்ை மதிப்ஹபண்கடள 

ஹபறுகிறார் ஆனால் அவர் மறுமதிப்பீட்டில் அவருடைய 

மதிப்பானது முன்னைாக ஹகாடுக்கப்பட்ை மதிப்ஹபண் 

நிடலயிலிருந்து 40 ெைவிகிைம் குடறகிறது.அவ து புதிய 

மதிப்ஹபண் ைற்தபாது 96 என்றால் அவர் எத்ைடன மதிப்ஹபண் 

மறு மதிப்பீட்டில் இைந்ைார் ? 

 

 

                                SECTION – B  

                               பிரிவு – ஆ                                      10x10 = 100  

 

                    (BRIEF ANSWER TYPE) 

          சுருக்கமாக விடை அளிக்கும் வினா வடக  

 

Note:  Answer not exceeding 150 Words 

           150 வார்த்டைகளுக்கு மிகாமல் எழுைவும்  

              Answer any 10 Questions out of 12 questions  

            ஏதைனும் 10 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

 

26. Do you think that the personal failures of the Nawabs led to 

the political transformation in Bengal ? 

நவாபுகளின் தைால்விகதள வங்காள அ சியல் மாற்றத்திற்கு ஒரு 

மிகப்ஹபரும் ஹைாைக்கமாக இருந்ைது என்படை ஒத்துக் 

ஹகாள்கிறீர்களா ?  
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27. Why did the relationship become strain between the British 

and the Bengal Nawabs ? 

வங்காள நவாப்களுக்கும் பிரிட்டிஷார்களுக்கும் உள்ள உறவு 

ஏன் தமாெமாக இருந்ைது ? 

 

28. What were the advantages that the British EIC had over 

their French counter parts  

பிஹ ஞ்சு கிைக்கிந்திய கம்ஹபனிடய விை பிரிட்டிஷ் 

கிைக்கிந்தியக் கம்ஹபனியின் பல ொைக கா ணிகடள 

அடைந்திருந்ைனர் . என்ஹனன்ன ? 

 

29. Trace the reasons for the French Failure in the Third 

Carnatic War  

மூன்றாம் கர்நாைகப் தபாரில் பிஹ ஞ்சுப் படைகள் 

வீழ்ந்ைைற்கான கா ணங்கள் என்ஹனன்ன 

 

30. Why did the East India Company need to expand outside the 

India  

ஏன் கிைக்கிந்திய கம்ஹபனிகள் இந்தியாடவ ைாண்டி ைங்கடள 

விரிவாக்கம் ஹெய்ய தவண்டியிருந்ைது 

 

31. How did Bentick want to bring about a social change in 

India? 

வில்லியம் ஹபண்டிங் இந்தியாவில் காண விரும்பிய ெமூக 

மாற்றங்கள் என்ன ? 

 

32.  National Population Policy  

தைசிய மக்கள்ஹைாடக ஹகாள்டக  
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33. Initiatives under Family Planning Programme in India  

குடும்ப கட்டுப்பாடு திட்ைத்தின் கீழ் இந்தியாவில் மக்கள் 

ஹைாடக குடறப்பைற்கான எடுக்கப்பட்ை நைவடிக்டககள் என்ன  

 

34. National Policy on Electronics 2019  

தைசிய மின்னணு ஹகாள்டக 2019  

 

35. The annual earning of Mr John is Rs 4 lacs per annum for 

the first year of his job and his expenditure was 50%. Later 

on for the next 3 years his average income increases by Rs 

40000 per annum and the savings was 40%,30% and 20% of 

the income.What is the percentage of his total saving over the 

total expenditure if there is no any interest applied on the 

savings for these four years 

ஜான் என்பவர் பணியில் முைல் வருைத்தில் அவருடைய 

வருைாந்தி  வருமானம் ரூ 4 லட்ெம் அவருடைய ஹெலவினம் 50 

ெைவீைமாக இருந்ைது. பின்னர் அடுத்ை 3 வருைத்தில் அவருடைய 

ெ ாெரி வருமானம் 40,000 ஒரு வருைத்திற்கு கூடுைலாகக் 

கிடைக்கிறது அதை தபான்று அவருடைய தெமிப்பானது 

முடறதய அடுத்ை மூன்று வருைத்தில் 40% 30% மற்றும் 20% 

ஆக அவருடைய வருமானத்தில் இருக்கிறது எனில் அவருடைய 

ஒட்டுஹமாத்ை தெமிப்பும் ஹெலவினமும் இந்ை நான்கு வருைத்தில் 

என்ன 
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                         SECTION – C 

                                பிரிவு – இ                                              6x15 = 30  

 

             (DETAILED ANSWER TYPE) 

       விரிவாக விடை அளிக்கும் வினா வடக  

 

Note:  Answer not exceeding 250 Words 

           250 வார்த்டைகளுக்கு மிகாமல் எழுைவும்  

              Answer any 6 Questions out of 8 questions  

            ஏதைனும் 2 வினாக்களுக்கு விடை அளிக்கவும்  

 

                     

36. Explain how Portuguese invaded our India and find the 

reasons for their failures  

தபார்ச்சுகீசியர்கள் இந்தியாவில் எவ்வாறு படைஹயடுத்ைனர் 

அவர்களின் தைால்விக்கான கா ணம் என்ன 

 

37. Explain in detailed  

a) First Carnatic War  

b) Second Carnatic War  

c) Third Carnatic War  

விரிவாக எழுதுக 

அ)முைல் கருநாைக தபார் 

ஆ)இ ண்ைாம் கருநாைக தபார் 

இ)மூன்றாம் கருநாைக தபார் 
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38. Enumerate the decline of Mughal Empire during European 

Invasion  

ஐத ாப்பிய படைஹயடுப்பில் முகலாயர்களின் வீழ்ச்சிடய 

ஹைாகுப்புட  ஹெய்க 

 

39. British Conquest of Bengal  

வங்காளத்தில் பிரிட்டிஷாரின் உடைய ஹவற்றி 

 

40. Significance of Battle of Buxar and British Success  

பக்ொர் தபா ரின் முக்கியத்துவம் மற்றும் பிரிட்டிஷ் ஹவற்றி 

 

41. What are all the various Population Control Measures 

followed in India  

இந்தியாவில் நடைமுடறப்படுத்ைப்படும் மக்கள் ஹைாடக 

கட்டுப்பாட்டு முடறகள் 

 

42. Population Trends in India Since Independence  

சுைந்தி  இந்தியாவில் மக்கள்ஹைாடக வளர்ச்சியின் தபாக்கு 

 

43. Write about the E Commerce in India and E Commerce 

Policy 2019   

இந்தியாவில் மின்னணு வர்த்ைகம் மற்றும் மின்னணு வர்த்ைக 

ஹகாள்டக 

 

 

 

 

 

  


