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2019 GROUP-1 MAINS ORIGINAL QUESTION PAPERS

PAPER - 1, 2 & 3

வினாத்தாளின்
ஒவ்ெவாரு
RADIAN'S 2020 GROUP-1-2 PRELIMS, 3. விண்ணப்பதார கள்
பிrவிலும்
அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ள
எண்ணிக்ைகயிலான
MAINS ONLINE & CLASS ROOM
வினாக்களுக்கு
மட்டுேம
விைடயளிக்க
ேவண்டும்.
CLASSES, MATERIALS & TESTS.

அதற்கு மிைகயான எண்ணிக்ைகயிலான வினாக்களுக்கு

FOR ONLINE CLASSES 50%
DISCOUNT DURING CORONA CRISIS
PERIOD.

விைடயளித்தால்,
மிைகயான

ேநரம்: 3 மணி

4.

ெதாகுப்பு

(கீ ழ்க்கண்ட

ஆங்கில

அைனத்து

வடிவில்

தரப்பட்டுள்ள

In this question-cum-answer booklet, questions are in
Tamil and English versions. In all matters, English
version is final.

ெகாண்டுள்ளது)

அறிவுைரகள்

உள்ளன.

குறிப்புகேள முடிவானைவ.

64 பக்கங்கைளக்

(This question-cum answer booklet consists of 64
pages)

வடிவங்களில்

இன்ங்களிலும்

Total Marks: 250

(இவ்வினா-விைடத்தாள்

விைடயளிக்கப்பட்டைவ

இவ்வினா-விைடத்ெதாகுப்பில் வினாக்கள் தமிழ் மற்றும்
ஆங்கில

ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்: 250

Duration: 3 Hours

முடிவிலும்

Candidates should answer as many number of questions
as instructed in the question paper in each section. If
more than the required number of questions are
answered, the answers written at the end of each
section will not be taken into account.

GENERAL STUDIES

தாள் - I PAPER – I

எண்ணிக்ைகயில்

பிrவின்

கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட மாட்டாது.

(For Course Details Whatsapp,
Call to 98403 98093)
ெபாது அறிவு

ஒவ்ெவாரு

5.

விண்ணப்பத்தார கள்
ெதாகுப்பிலிருந்து

/ Instructions

இந்த
எந்தத்

வினா-விைடத்

தாைளயும்

கிழித்துவிடக்

கூடாது.

Candidates should not tear off any leaves from this
question-cum-answer booklet.

அறிவுைரகைள விண்ணப்பத்தார(கள்

தவறாமல் பின்பற்ற ேவண்டும்)

6.

(Candidates shall comply with the following
instructions)

இத்ேத ைவ ெபாறுத்தவைர, அழகாக எழுதுவதற்காகவும்,
பிைழயில்லாமல்

எழுதுவதற்காகவும்

தனியாக

மதிப்ெபண்கள் ஒதுக்கப்படவில்ைல.

1.

விண்ணப்பதார கள்,
ெமாத்தம்
முதலில்

இவ்வினா-விைடத்தாள்

பக்கங்கைளக்

64

உறுதி

ெசய்து

ெகாண்டுள்ளது
ெகாள்ள

There is no reservation of marks for neatness of writing
and correctness of spelling in respect of this
examination.

ெதாகுப்பு
என்பைத
ேவண்டும்.

இத்ெதாகுப்பில் ஏேதனும் குைறபாடிருப்பின், உடனடியாக
ேவறு ெதாகுப்ைப ேத வுக் கண்காணிப்பாளrடம் ேகாrப்
ெபற்றுக் ெகாள்ள ேவண்டும்.

7.

விண்ணப்பதார கள்
விைடயளிக்கும்
பதிெவண்ைணேயா

கடித

வினாக்களுக்கு

ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

எழுதுவதற்ெகன

இடம்

விண்ணப்பதார கள்
விைடயளிக்க
விைடயளிக்க

தனித்தனியாக

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்ெவாரு

ஒதுக்கப்பட்ட
ேவண்டும்.

விைட

வினாவிற்கும்

இடத்தில்

விைடயளிக்க

மட்டுேம
ஒதுக்கப்பட்ட

இடத்திற்கு ெவளிேய எைதயும் எழுதக்கூடாது.

Space has been provided to write the answer for each
question. Candidates have to answer the questions only
in the space provided for that question. They should not
write anything outside the space provided.
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ெபயைரேயா,

தங்களது

அனுமதியில்ைல.

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள

ெபய

மற்றும்

ெபயrல்

அவ்வாறான

பதிலளிக்கும்ெபாழுது

வினாக்களில்
முகவrையேய

பயன்படுத்த ேவண்டும்.
வினாக்களில்

2.

வினாக்களுக்கு

தங்களது

எழுதக்கூடாது.

ைகெயாப்பமிடவும்

Candidates shall first ensure that this question-cumanswer booklet contains 64 pages. In case, if any defect
is found in this booklet, they can request for replacement
from the invigilator immediately

வடிவிலான

ெபாழுது

ெபய ,

முகவr

குறிப்பிடப்படவில்ைலெயனில்,
முகவrகளில்
அல்லது

அ

எக்ஸ்

ஆ

இ

எக்ஸ்

ஆகியைவ

‘அனுப்புந ’,

அல்லது

எக்ஸ்

எக்ஸ்

‘ெபறுந ’
ஒய்

ேபான்ற

இசட்

ெபாதுப்

ெபய கைள மட்டுேம எழுத ேவண்டும்.

Candidates should not write their name, register number
while answering letter type questions. Putting signature
in their name is also not permitted. To answer such
questions, the name & address given in the questions
alone should be used.
If no name is given in the questions, they should
write the general names like ABC or XYZ or XXX in
‘From’ and ‘To’ addresses.
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UNIT – I

அலகு – I

8)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும்

150

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஐந்து

வினாக்களில்

10) ஐேராப்பிய

எைவேயனும்

ேதசிய

இந்திய

இலச்சிைன

ேதசிய

பற்றி

விளக்குக.

இயற்ைகச்

காந்தி

என

அைழக்கப்பட்டவ

ேமலும்

சின்னங்கைள

யா ?

4)

ேபா

கால

UNIT - II

மற்றும் தமிழக அளவில்
பிrவு – அ

SECTION - A

குறிப்பு: Note:

Discuss the important provisions of the Regulating Act i)
of 1773

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும்

மக்கைள

Answer not exceeding 150 words each.

ேதசிய

காந்தியடிகள்

இயக்கத்தில்
ஆரம்பித்த

பங்குெபற

ெசய்திட

பல்ேவறு

இயக்க

நடவடிக்ைககைளப் பற்றி விவாதி

கட்டத்தில்,

நடவடிக்ைககளுக்கு

SOCIAL ISSUES IN INDIA AND TAMILNADU
சமூக ெபாருளாதார ேபாக்குகள் இந்தியா

அவரது

சரத்துக்கைள விவாதி

துவக்க

பழைமயான

அலகு – II

சாதைனகைள வrைசப்படுத்து.

Who was popularly called as Madurai Gandhi?
Enumerate his achievements
3) 1773 - ம் ஆண்டு ஒழுங்கு முைறச் சட்டத்தின் முக்கிய

-

During the Advent of European invasion - Explain how
the naval force of the English became superior before
the outmoded Indian Warfare.

வrைசப்படுத்துக

மதுைர

அங்கம்

என்பைத விளக்குக.

Explain about our National Emblem and list our
National Natural Symbols of India
2)

ஒரு

முன் ஆங்கில கடல் ஆதிக்கம் எவ்வாறு உய ந்திருந்தது

Answer any four questions out of five questions.
(4×
×10 = 40)
நமது

ேபாராட்டத்தின்

பைடெயடுப்பின்

இந்திய களின்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

1)

சுதந்திரப்

The Indian National Congress was not merely a party,
but an integral part of the Indian National Movement Analyse

விைடயளிக்கவும்.

Each question carries ten marks

ஈ.ெவ.ரா

திறனாய்வு ெசய்

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

Answer not exceeding 150 words each.
ii)

ெபrயா

இந்திய ேதசிய காங்கிரஸ் ெவறும் கட்சி மட்டும் அல்ல
இந்திய

குறிப்பு : NOTE:

i)

www.radianiasacademy.org

ேமம்பாட்டிற்கு

Evaluate the contribution of periyar E.V.R. in the
promotion of Social Justice
9)

SECTION - A

-2-

நL தியின்

ஆற்றிய பங்கிைன மதிப்பிடுக

MODERN HISTORY OF INDIA & INDIAN CULTURE
நவன
- இந்திய வரலாறு மற்றும் இந்தியப் பண்பாடு
பிrவு – அ

சமூக

ii)

150

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

விைடயளிக்கவும்.
ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries ten marks

Discuss the Various movements started by Gandhiji to iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில் எைவேயனும்
நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.
draw the participation of mass into National Movement
Answer any four questions out of five questions.
5) காலனியாதிக்கத்தின்
கீ ழ்
இந்தியாவில்
ஏற்பட்ட
(4×10 = 40)
விவசாய எழுச்சிகைள விவr
இந்தியாவில்
ெபண்களுக்கான
குைறதL
க்கும்
11)
Describe the Peasant uprisings during colonial rule in
முைறகைள
ஆய்க.
India
Examine the Grievance Redressal mechanisms for
பிrவு - ஆ SECTION – B
women in India
குறிப்பு: Note:
12) குழந்ைத உrைம பாதுகாப்பு ேதசிய ஆைணயானது
i) ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் 250 ெசாற்களுக்கு மிகாமல்
எந்த மாதிrயான ெசயல்கைள கண்காணிக்கிறது?
விைடயளிக்கவும்.

What are the activities monitored by the National
Commission for Protection of Child Rights (NCPCR)?

Answer not exceeding 250 words each
ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries fifteen marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஐந்து

வினாக்களில்

எைவேயனும்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any four questions out of five questions.
(4×15 = 60)

13) இந்தியாவில்,
ெதாைகைய

ஆண்டு

இந்திய

அரசாங்க

சட்டத்தின்

குைறகைள ஆராய்க

சாரா

கட்டுப்படுத்த

நிறுவனங்கள்
எந்த

மக்கள்

வைகயான

திட்டங்கைள ெசயல்படுத்துகிறா கள்?

What are all the different types of schemes taken up by
Non-Governmental Organisations to control population
explosion in India?
14) இந்திய

6) 1935ஆம்

அரசு

அரசியலைமப்பில்

ெபண்களுக்கான

விதிகைள

பற்றி விவr.

Describe the constitutional provisions for women in
India.

Critically analyse the defects of the Government of
15) நக்சல் பாr இயக்கத்தின் ேநாக்கங்கைளக் ெகாண
India Act 1935
Bring out the objectives of Naxal bari movement.
பிrட்டிஷ்
ஆட்சியின்
விைளவாக
7) இந்தியாவின்
கிராமப்புர ெபாருளாதாரம் சீ ரழிந்தது - திறனாய்வு ெசய்

There was disintegration of Rural Economy due to the
impact of British Rule in India - Analyse
711 EVR Road,Opp.AnnaArch,Arumbakkam,CHENNAI-106.
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பிrவு - ஆ SECTION – B
குறிப்பு: NOTE:
ஒவ்ெவாரு

i)

வினாவிற்கும்

ெசாற்களுக்கு

250

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 250 words each
ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

நிறப்பந்துகள்

Each question carries fifteen marks
iii)

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஐந்து

வினாக்களில்

எைவேயனும்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

வன்முைற

தனிநப

பிரச்சைனயா

ேபாது

எடுக்கும்

அல்லது

ஒன்றில்

ெபற்றுள்ளா களா? குறிப்பு:

i)

சமூகப்

எதி

பிரச்சைனகைளப்

ெகாள்ளும்
பகுப்பாய்வு

ெசய்க.

UNIT – III

அலகு – III

GENERAL APTITUDE & MENTAL ABILITY
(SSLC STANDARD)
பிrவு – அ SECTION - A
குறிப்பு: Note:

i)

ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும்

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும்

250

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்
ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று வினாக்களில் எைவேயனும்
இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any two questions out of three questions.
(2×15 = 30)
24) ஒரு மாணவிக்கு மருத்துவக் கல்லூrயில் ேச க்ைக
கிைடப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.21 என்க. ெபாறியியல்
கல்லூrயில் ேச க்ைக கிைடப்பதற்கான நிகழ்தகவு 0.26
இரு

கல்லூrகளிலும்

கிைடப்பதற்கான நிகழ்தகவு

0.12

(அ)

ெபாறியியல்

மருத்துவம்

150

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

மற்றும்

ேச க்ைக

எனில்,
கல்லூrகளில்

நிகழ்தகவு காண்க.
(ஆ)

ெபாறியியல்

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

இரண்டு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any two questions out of three questions.
(2×10 = 20)
21) (அ) குமா என்பவ 2 மணி ேநரத்தில் 70 கி.மீ . தூரம்
கடக்கிறா எனில் அேத ேவகத்தில் ெசன்றால் 8 மணி
ேநரத்தில் எவ்வளவு தூரம் கடந்து இருப்பா ?
மாணவ களுக்கு
எனில்

சீ ருைட

வழங்க

ரூ.72,000க்கு

மருத்துவக்

கல்லூrயில்

கல்லூrயில்

மட்டுேமா
மட்டுேமா

அல்லது
ேச க்ைக

கிைடப்பதற்கான நிகழ்தகவு காண்க.

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று வினாக்களில் எைவேயனும்

24

நட்டமும்

Each question carries fifteen marks

Answer not exceeding 150 words each.

ெசலவாகும்

விற்றதில்

Answer not exceeding 250 words each
ii)

விைடயளிக்கவும்.

(ஆ)

10%

ஏேதனும் ஒரு கல்லூrயில் ேச க்ைக கிைடப்பதற்கான

Each question carries ten marks
iii)

மற்றதில்

Note:

மற்றும்

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூ(ைம

இவ்வாறு

விைடயளிக்கவும்.

iii)

Analyse the major social problems faced by the
Religious minorities in India.

லாபமும்

10%

ஒவ்ெவான்ைறயும்

விற்றா .

பிrவு - ஆ SECTION – B

In India, are women empowered through Information
and Communication Technology? Analyse.
முக்கியமான

ைகக்கடிகாரங்கள்
ஒருவ

ெபண்கள் தகவல் மற்றும் ெசய்தி ெதாட பு

சிறுபான்ைமயின

ஆகியவற்ைறக்

இலாபம் அல்லது நட்ட சதவத்த்ைதக்
L
காணவும்.

பலம் மற்றும் பலவ னங்கைள
L
விளக்குக.

மத

பரவற்படி

நிறப்

பரவைலக்

A man sells two wrist watches at Rs. 594 each. On one
he gains 10% and on the other he loses 10%. Find his
gain or loss percent on the whole.
(10)

Explain the strengths and weaknesses of literacy
programmes in the contemporary Indian Society.

20) இந்தியாவில்

சராசr,

பச்ைச

நிகழ்தகவுப்

அவருக்கு ஏற்பட்டது. ெமாத்த்த்தில் அவருக்கு ஏற்பட்ட

இந்திய சமூகத்தில் கல்வியறிவு திட்டங்களின்

அதிகாரம்

சம

காண்க.

Does the structure of the Indian Economy promote
employment opportunities - Discuss.

பகுப்பாய்வு ெசய்க.

கிைடக்கும்

எண்ணிக்ைகயின்

ேமலும்

ைவக்குமாறு

முைற பந்துகைள ஒன்றன்பின்

An Urn contains 3 Yellow and 4 Green balls. Find the
probability distribution of the number of Green balls in
three draws when a ball is drawn at random with
replacement. Also find its mean and variance.
(10)

அதிகrக்கிறதா – விவr.

ெதாழில்நுட்பத்தால்

திரும்ப

ஒன்றாக
காண்க.

சமூகப் பிரச்சைனயா? விவாதிக்க.

19) இந்தியாவில்

உள்ளன.

3

Is Domestic Violence a Private issue or a Social
problem? Discuss.
23) இரண்டு
17) இந்திய ெபாருளாதார கட்டைமப்பு ேவைல வாய்ப்ைப
ரூ.594க்கு

18) தற்கால
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வாய்ப்பு முைறயில்
பந்துகளின்

Answer any four questions out of five questions.
(4×15 = 60)
16) குடும்ப

-3-

(a) Kumar takes 2 hours to travel 70 km. How much
distance will he travel in 8 hours?
(b) The cost of uniforms for 24 students is Rs.6,000.
How many students can get uniform for Rs.72,000?
(5 + 5)
22) ஒரு ெகாள்கலனில் 3 மஞ்சள் மற்றும் 4 பச்ைச

ரூ.6,000
எத்தைன

The probability that a girl will be selected for admission
in a medical college is 0.21. The probability that she will
be selected for admission in an engineering college is
0.26 and the probability that she will be selected in both
is 0.12.
(a) Find the probability that she will be selected in
atleast one of the two colleges.
(b) Find the probability that she will be selected either in
a medical college only or in an engineering college
only.
(15)

மாணவ களுக்குச் சீ ருைட வழங்கலாம்?
711 EVR Road,Opp.AnnaArch,Arumbakkam,CHENNAI-106.
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8 10 32
25) ,
,
ஆகியவற்றின்
9 27 81
மீ .ெபா.ம (LCM) காண்க.

மீ .ெபா.க

ஒரு

8 10
32
,
and
9 27
81

(ஆ)

இரு எண்களுக்கு இைடேய

சrவகத்தின்

இைணபக்கங்கள்

2:3

உய நL தி

உள்ள ேவறுபாடு

மாநிலங்கள்

5,

ேச த்து

www.radianiasacademy.org

மன்றம்

பரப்பு

160

ெச.மீ .

2

சட்டம்

ஒரு

அைமக்க

மாநிலத்திற்கு

ேவண்டும்

என்று

ன் கீ ழ் ஒன்று அல்லது இரண்டு

ஒரு

ஒரு

உய நL தி
ஆனால்

யூனியன்

மன்றம்
ஒரு

பிரேதசத்திற்கு

அைமயலாம்

என்று

மாநிலத்திற்கு

ஒரு

உய நL திமன்றம் அைமந்தால் நல்லது. விவாதி.

அவற்றின்

The Constitution of India provides for a high court for
each state, but the seventh amendment act of 1956
authorised for common High Court for two or more
states and a Union Territory. Now, there are only 24
High Courts in the Country. It will be better if each state
has a High Court – Comment.

என்ற விகிதத்தில் அைமந்துள்ளன.

அவற்றிற்கு இைடேய உள்ள ெசங்குத்து ெதாைலவு

1956

மற்றும்

கூறுகிறது.

எனில் அவ்விரு எண்களின் ெபrய மதிப்பு யாது?
ஒரு

-4-

அரசியலைமப்புச்

திருத்தச் சட்டம்

(15)

அவற்றின் வ க்கங்களுக்கு இைடேய உள்ள ேவறுபாடு

75

இந்திய

கூறுகிறது. அேத ேநரத்தில் ஏழாவது அரசியலைமப்புத்

Find the HCF and LCM of
26) (அ)

மற்றும்

(HCF)

1)

16

ெச.மீ எனில், அதில் சிறிய பக்கத்தின் நL ளம் யாது?

(a) The difference between two numbers is 5 and the
difference between their squares is 75, find the larger
2) சுதந்திரம்
ெபற்றேபாது
ெமாழிவாr
மாகாணங்கள்
number.
(7½)
2
அைமப்பது ெதாட பாக திரு.தா குழுவின் அறிக்ைகைய
(b) The area of a trapezium is 160 cm . If its parallel
விவr.
sides are in ratio 2:3 and the perpendicular distance
Describe the Dhar Commission report regarding
between them is 16 cm, find the smaller of parallel
Linguistic Province formation at the time of
sides.
(7½)
Independence.
RADIAN'S 2020 GROUP-1-2 PRELIMS, 3) இந்திய ஜனாதிபதியின் மீ தான அரசியல் சாசனக்

MAINS ONLINE & CLASS ROOM
CLASSES, MATERIALS & TESTS.
FOR ONLINE CLASSES 50%
DISCOUNT DURING CORONA CRISIS
PERIOD.

கட்டுப்பாடுகைளப் பற்றி விவாதிக்கவும்.

Discuss the Constitutional Limitations on the Powers of
the President of India.
4) இந்தியாவின்
அண்ைட
நாடுகள்
(neighbourhood)
பற்றிய

விrவாக

பாராளுமன்ற

ஜனநாயக

அரசாங்க

அைமப்பு

முைற

மகாத்மா காந்திஜியினுைடய “சுயராஜ்ஜிய பாராளுமன்ற
முைற” எனும் கருத்துடன் ேவறுபட்டுள்ளதா என்பைத
பகுப்பாய்க.

Whether the Parliamentary democratic system of
Government is in contrast with Gandhiji’s notion of
“Parliamentary Swaraj System” of Government?
Analyse.

PAPER – II

பிrவு - ஆ

ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்: 250

Duration: 3 Hours

பற்றி

Explain India’s neighbourhood foreign policy in detail.
5)

ெபாது அறிவு GENERAL STUDIES
ேநரம்: 3 மணி

ெகாள்ைகையப்

விளக்குக.

(For Course Details Whatsapp,
Call to 98403 98093)

தாள் - II

ெவளியுறவுக்

SECTION – B

Total Marks: 250
அலகு – I

குறிப்பு: Note:

UNIT – I

INDIAN POLITY AND EMERGING POLITICAL TRENDS
ACROSS THE WORLD AFFECTING INDIA
இந்திய அரசியலைமப்பு மற்றும் உலக நாடுகளில்

i)

ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் நிலைமகளின் தாக்கம்

ii)

ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

250

ெசாற்களுக்கு

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 250 words each
ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries fifteen marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

பிrவு – அ SECTION - A
ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

150

6)

Answer not exceeding 150 words each.

வினாக்களில்

எைவேயனும்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any four questions out of five questions.
(4×10 = 40)

711 EVR Road,Opp.AnnaArch,Arumbakkam,CHENNAI-106.

உய

நL திமன்றம்

ெசயல்விைனவுைடய

என்பது

விrவான

உச்சநிைல

ேமல்

முைறயீட் டு அதிகாரங்கைள ெபற்ற நL திமன்றம் ஆகும்.

Each question carries ten marks
ஐந்து

மாநிலத்தில்
மற்றும்

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

எைவேயனும்

Answer any four questions out of five questions.
(4×15 = 60)

ெசாற்களுக்கு

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

ii)

வினாக்களில்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

குறிப்பு: Note:

i)

ஐந்து

விளக்கக் குறிப்பு தருக.

The High Court is the highest court of appeal in the
state, vested with quite extensive and effective powers.
Comment.

4-B Kovalan Nagar 4th Street, Near TVS Nagar, Palanganatham, MADURAI-3
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7)

அைனத்து அரசியல் சா ந்த அைமப்புகள் மீ தும் சட்டம்
இயற்றும்

அதிகாரம்

இந்திய

பாராளுமன்றத்திற்கு

மட்டுேம உள்ளது இந்த வாக்கியத்தின் அடிப்பைடயில்
இந்திய

பாராளுமன்றத்தின்

அைமப்பு

மற்றும்

-5-
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12) நாேனா மருந்துகளின் சிறப்பியல்புகைள விவr.
Describe the characteristics of Nanomedicine.
13) உயி ெதாழில் நுட்பத்தில் CSIR ன் சாதைனகைள
குறிப்பிடுக.

Mention the achievements of CSIR in the field of
Biotechnology.

அதிகாரங்கைள ெவளிக்ெகாண க.

The Indian Parliament alone possesses legislative
ேமலாண்ைமயில்
அறிவியல்
supremacy and thereby ultimate powers over all 14) ேவளாண் துைற நL
political bodies in India. In light of the above statement
மற்றும் ெதாழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடுகைள விவr.
bring out the composition and powers of the Indian
Describe the applications of science and techonology in
Parliament.
water management with respect to agricultural sector.
8)

நிதி

ஆேயாக்

என்பது

இந்திய

அரசின்

முதன்ைம

பிrவு - ஆ SECTION – B

வாய்ந்த ெகாள்ைக சிந்தைன கூடமாகும். இந்நிறுவனம்

மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கான இலக்கு மற்றும் குறிப்பு: Note:
ெகாள்ைக உள்ள Lடுகள் மற்றுமல்லாது ெதாழில் நுட்பம் i)
ஒவ்ெவாரு
ெதாட புைடய ஆேலாசைன வழங்குகிறது விளக்குக.

வினாவிற்கும்

ெசாற்களுக்கு

250

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

NITI Aayog is the Premier policy “Think Tank” of the
Answer not exceeding 250 words each
Government of India providing directional and policy ii) ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்
inputs and relevant technical advice to the Centre and
Each question carries fifteen marks
States. Explain.
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்
9) முதல் அரசியலைமப்புத் திருத்தச் சட்டம் 1951ன் கீ ழ்
இந்திய அரசியலைமப்புச் சட்டத்தில் ெகாண்டு வரப்பட்ட
மூன்று

முக்கிய

கட்டத்தில்

திருத்தங்கள்

கட்டைமக்கப்பட்ட

அன்ைறய
ேதசிய

கால

நி மாணப்

பணிகேளாடு உள்ளிைணக்கப்பட்டதாகேவ இருந்தது. இக்
கூற்றிைன விrவாக ஆராய்க.

The three main amendments to the Indian constitution
under the first amendment Act 1951 made the
Constitution intrinsically linked with three different
aspects of the National-Building project in India at that
time – Explore this statement elaborately.
10) இந்திய

அரசியலைமப்பு

அரசியலைமப்பு

சட்டம்

மற்ற

நாடுகளின்

சட்டங்களிலிருந்து

திகழ்வதற்கான

பல

சிறந்த

ெகாண்டுள்ளது.

இவற்ைற

உrய

தனித்து
அம்சங்கைளக்

உதாரணங்கேளாடு

விவாதிக்கவும்.

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
(3×15 = 45)
15) பாைல

நிலமாதலின்

விைளவுகள்

மற்றும்

காரணிகள்,
அதைன

அது

ஏற்படுத்தும்

கட்டுப்படுத்தும்

முைறகைள நம் நாட்டின் சூழ்நிைலயின் அடிப்பைடயில்
ஆய்க.

In the Indian context, examine the cause, effects and
control measures of desertification.
16) “ெகாசு மிக அபாயகரமான உயிr” ஏன்? ெகாசுக்களினால்
உருவாகும்

பல்ேவறு

ேநாய்கைள

ேமற்ேகாள்காட்டி

விrவாக விவாதி.

Why is Mosquito called the most dangerous species?
Discuss briefly with reference to various diseases it
causes.

The Constitution of India is remarkable for many
outstanding features which distinguishes it from other 17) பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் ேமம்பாட்டு நிறுவனத்தின்
(DRDO) வரலாற்ைற சுருக்கமாக எழுதி நம் நாட்டுக்கு
constitutions. Discuss with suitable examples.
அதன் பங்களிப்பிைனயும் எழுதுக.
அலகு – II
UNIT - II
Give a brief history of Defence Research and
ROLE AND IMPACT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY IN THE
Development Organisation (DRDO) and also explain its
DEVELOPMENT OF INDIA
role in our nation.
இந்திய & தமிழக அளவில் அறிவியல் ெதாழில்
18) ெசயற்ைக நுண்ணறிவு (Artificial Intelligence) என்றால்
நுட்பத்தின் பங்கு மற்றும் தாக்கம் மற்றும் ேமம்பாடு
என்ன?

பிrவு – அ SECTION - A
குறிப்பு: Note:

i)

ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

150

கணினியில்

ெசயற்ைக

நுண்ணறிவின்

பயன்பாடுகைள விவr.
ெசாற்களுக்கு

What is Artifical Intelligence (AI)? Describe a few
Applications of Artificial Intelligence in Computers?

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 150 words each.
ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries ten marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வினாக்களில்

எைவேயனும்

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
(3×10 = 30)
ெதாழில்நுட்ப
துைறகளில்
ேநாபல்
11) அறிவியல்
பrசுெபற்ற

இந்திய களின்

பங்களிப்பிைன

எடுத்துக்காட்டுக.

Highlight the contributions made by Indian Nobel
Laureates in the field of Science and Technology.
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24) காந்திய
அலகு – III UNIT – III

தமிழ்ச் சமூகம், பண்பாடு மற்றும் பாரம்பrயம்

25) தமிழக

தமிழக

தமிழிேலா விைடயளிக்கலாம்.

ேகாயிற் கட்டிடக்கைல வள ச்சியில் விஜயநகர

மன்ன களின் பங்களிப்பிைன மதிப்பிடுக.

Evaluate the contributions made by the Vijayanagara
rulers for the development of Temple architecture in
Tamil Country.

வினாக்களுக்கு ஆங்கிலத்திேலா அல்லது

26) பிற்கால

சங்க

இலக்கியங்களான

இருெபரும்

காப்பியங்கைள ஒளிரூட்டுக.

Candidates may answer the questions in this unit
either in Tamil OR in English

Highlight the twin epics of later Sangam Literature.

பிrவு – அ SECTION - A

ெபாது அறிவு

குறிப்பு: Note:

150

ேபாராட்டத்தில்

Evaluate the role of Tamil Women freedom fighters
during the Gandhian era.

விண்ணப்பதார(கள் இந்த அலகில் உள்ள

வினாவிற்கும்

www.radianiasacademy.org
சுதந்திரப்

ெபண்களின் பங்ைக மதிப்பிடுக.

TAMIL SOCIETY - ITS CULTURE AND HERITAGE

iv) ஒவ்ெவாரு

-6-

காலத்தில்

GENERAL STUDIES

தாள் - III PAPER – III

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 150 words each.
v)

ேநரம்: 3 மணி
Duration: 3 Hours

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries ten marks
vi) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்

ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்: 250

Total Marks: 250
அலகு – I UNIT – I

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
GEOGRAPHY OF INDIA WITH SPECIAL REFERENCE
(3×10 = 30)
TO TAMILNADU

19) இைடக்கால

தமிழ் சமுதாயத்தில் ேதவதாசி முைறைய

ெவளிப்படுத்துக.

இந்தியப் புவியியல்,

குறிப்பாக தமிழகத்திைன ெதாட(பு

படுத்தி

பிrவு – அ SECTION - A
Bring out the Devadasi System in Tamil Society during
the medieval period.
குறிப்பு: Note:
20) திருவாங்கூ
சமஸ்தானத்தில்
நைடெபற்ற
சமூக i)
ஒவ்ெவாரு
வினாவிற்கும்
150 ெசாற்களுக்கு
சீ திருத்த இயக்கம் பற்றி எழுதுக.

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Write about the social reform movement which took
Answer not exceeding 150 words each.
place in the Travancore State.
ii) ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்
21) பாண்டிய களின் கழுகுமைல ஒற்ைறகல் குைடவைர
Each question carries ten marks
ேகாவில் பற்றி குறிப்பு தருக.
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்
Give an account on Kazhugumalai monolithic rock cut
மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.
cave temple of the Pandyas.
Answer any three questions out of four questions.
22) குடுமியான் மைல கல்ெவட்டுப் பற்றி நL அறிவெதன்ன?
(3×10 = 30)
What do you know about “Kudumiyan Malai”
inscription?
1) கடல் நL rன் உவ ப்பியத்ைத பாதிக்கும் காரணிகைள
விளக்குக.

பிrவு - ஆ SECTION – B

Explain the factors which affect the salinity of Ocean
Water.

குறிப்பு: Note:

iv) ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

250

ெசாற்களுக்கு மிகாமல்

2)

பற்றி விவrக்கவும்.

விைடயளிக்கவும்.

Describe in detail about the major tribal groups in Tamil
Nadu.

Answer not exceeding 250 words each
v)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries fifteen marks
vi) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

3)

நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
(3×15 = 45) 4)
23) பிற பாடங்கள் தமிழ்ச்சமூக வரலாற்ைற புrந்து ெகாள்ள
எந்த அளவிற்கு உதவுகிறது?

How far other disciplines help to understand the history
of Tamil Society?

711 EVR Road,Opp.AnnaArch,Arumbakkam,CHENNAI-106.

தமிழ் நாட்டின் முக்கிய பழங்குடியின மக்கட் குழுக்கள்

கங்ைக நதி தூய்ைமப்படுத்துதல் ேதசிய திட்டம் ேதைவ
குறித்து விவாதிக்கவும்.

Discuss the need for the launching of the National
Mission - “Clean Ganga”.
ெபrயச்சமெவளிகள்

இந்தியாவின்

ெபாருளாதார

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிலத்ேதாற்றங்கள்

Great plains are economically significant land forms in
India - Justify.
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பிrவு - ஆ

SECTION – B

ஒவ்ெவாரு

வினாவிற்கும்

250

ெசாற்களுக்கு

Answer not exceeding 250 words each
ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

12) வள

நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்

மண்வைககளின்

பரவைல

விவrத்து

குணாதிசயங்கள்

மண்

வள

காரணங்கைள பட்டியலிடுக.

Explain the characteristics and distribution of soil types
in India and list out the causes of Infertility of soils.
6)

“இந்திய விண்ெவளி ஆய்வுக் கழகம்” இஸ்ேராவினால்
ஏவப்பட்ட

(ISRO)

பல்ேவறு

ெசயற்ைகேகாள்கள்

குறித்து ஒரு விrவான ெதாகுப்பு தருக.

Give a detailed account on various satellites launched
by ISRO.
7)

இந்திய

மக்கட்ெதாைக

பரவல்

மற்றும்

திட்டங்களால்

அட த்திைய

பாதிக்கும் காரணிகைள விளக்குக.

மண்

அrப்பின்

வைககள்,

காரணங்கள்

மற்றும்

விைளவுகள் குறித்து எழுதுக.

Write about the types, causes and effects of soil
erosion.
அலகு – II UNIT - II
ENVIORNMENT, BIODIVERSITY AND DISASTER
MANAGEMENT
சுற்றுச்சூழல், பல்லுயி(தன்ைம மற்றும் ேபrட(
ேமலாண்ைம

வினாவிற்கும்

150

ெசாற்களுக்கு

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 150 words each.
ii)

குறிப்பு: Note:
ஒவ்ெவாரு

i)

வினாக்களில்

எைவேயனும்

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions
(3×10 = 30)
9)

அவசர

நடவடிக்ைக

தட்பெவப்பநிைல
பல்லாண்டு

மாற்றம்

வள ச்சிைய

வினாவிற்கும்

ெசாற்களுக்கு

250

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

Answer not exceeding 250 words each
ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries fifteen marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

நான்கு வினாக்களில் எைவேயனும்

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
(3×15 = 45)
சீ ேகட்டால்

பிரச்சிைனகள்

குழந்ைதகளுக்கு

மற்றும்

ஏற்படும்

முன்ெமாழியப்பட்ட

குழந்ைதகளுக்கான சுற்றுச்சூழல் திட்ட அறிக்ைக பற்றி
குறிப்பு வைரக.

Describe the problems faced by the children due to
deterioration in the environmental conditions and write
notes on the “Proposed Children’s Environmental
Health Program”.
14) நL

மாசுபடுதல்

சுற்றுச்சூழல்

எடுக்கப்படாவிட்டால்,
வளரும்
திருப்பிவிடும்

15) இந்தியாவில்

என்றால்

என்ன?

சட்டங்கள்

அைத

மூலம்

எல்

நாடுகளின்
எப்படி?

விளக்குக.

நிேனா

இந்திய
எவ்வாறு

தாக்கத்தினால்

சுற்றுச்சூழல்

விைளவுகள்

யாைவ?

மாற்றத்திைன

கட்டுப்படுத்தும்

ேநாக்கி

பங்களிப்பு

Each question carries ten marks
நான்கு

பற்றி

பிrவு - ஆ SECTION – B

சம ப்பிக்கப்பட்ட

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்

தாக்கங்கள்

What is water pollution? How can we control through
Indian Environmental Laws?

குறிப்பு: Note:
ஒவ்ெவாரு

ஏற்படும்

அைமப்பின்

கட்டுப்படுத்தலாம்?

பிrவு – அ SECTION - A

i)

இயக்க

Discuss the possible impacts of various project
activities on the components of Eco System.

Explain the factors which influence the distribution and 13) சுற்றுச்சூழல்
density of population in India.
8)

சுற்றுச்சூழல்

அங்கங்களில்

மற்றும்

குன்றலுக்கான

அமிலமயமாக்கத்தின்

விவrக்கவும்.

Answer any three questions out of four questions.
(3×15 = 45)
இந்திய

ச்சி

ெவவ்ேவறு

மூன்று வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

5)

பவள

எவ்வாறு

How is climate a threat to coral reefs? Explain the
Mechanism of coral acidification with suitable example.

Each question carries fifteen marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

பவளப்பாைறகைள

முைறயிைன தகுந்த உதாரணங்குளுடன் விளக்குக.

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

ii)

www.radianiasacademy.org

மாற்றம்

அச்சுறுத்துகிறது?

குறிப்பு: Note:

i)

-7-

11) பருவநிைல

ேதசிய

இலக்கிைன

ேமற்ெகாண்டுள்ள

அளவில்
அைடயும்

COP 21

இல்

நி ணயிக்கப்பட்ட
ெபாருட்டு

சமீ பத்திய

இந்திய

முைனவுகளின்

சிறப்பம்சங்கைள விவrக்கவும்.

What are the environmental consequences of EL Nino
Impact in India? Discuss the salient features of the
recent initiative to accomplish India’s INDC in COP 21
to combat Climate change.
16) அனல்

மின்

நிைலயங்களில்

காற்று

மாசுபடுதைல

குைறக்க ேமற்ெகாள்ளும் ெசயல் முைற மாற்றம் பற்றி
விளக்குக.

If urgent steps are not taken, climate change will
reserve decades of growth in the developing countries.
How? Explain.
10) ேதசிய வனக்ெகாள்ைக (1986) யின் சிறப்பு அம்சங்கள்

Explain how ‘process changes’ can be adopted in
thermal power plants to reduce the problem of air
pollution.

பற்றி விவr.

Describe the salient features of the National Forest
Policy of 1988.

711 EVR Road,Opp.AnnaArch,Arumbakkam,CHENNAI-106.
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அலகு – III UNIT – III
INDIAN ECONOMY - CURRENT ECONOMY TRENDS AND IMPACT OF
GLOBAL ECONOMY ON INDIA
இந்தியப் ெபாருளாதாரம் - நடப்பு ெபாருளாதாரப் ேபாக்கு மற்றும்
உலகப் ெபாருளாதாரத்தின் தாக்கம்

பிrவு - ஆ SECTION – B

பிrவு – அ SECTION - A

குறிப்பு: Note:

குறிப்பு: Note:
ஒவ்ெவாரு

i)

வினாவிற்கும்

ெசாற்களுக்கு

150

i)

250

ெசாற்களுக்கு

Answer not exceeding 250 words each

Answer not exceeding 150 words each.

ii)

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பத்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries ten marks
iii) ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து வினாக்களில்

வினாவிற்கும்

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

மிகாமல் விைடயளிக்கவும்.

ii)

ஒவ்ெவாரு

ஒவ்ெவாரு வினாவிற்கும் பதிைனந்து மதிப்ெபண்கள்

Each question carries fifteen marks

எைவேயனும்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

iii)

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள

ஐந்து

வினாக்களில்

எைவேயனும்

நான்கு வினாக்களுக்கு மட்டும் விைடயளிக்கவும்.

Answer any four questions out of five questions.
Answer any four questions out of five questions.
(4×15 = 60)
(4×10 = 40) 22) பணவியல் ெகாள்ைகயின் ேநாக்கங்கள் யாைவ? இந்திய
17) இந்தியாவின் ேதசிய வள ச்சிக் குழுமம் (NDC) அதன்
குறிக்ேகாள்கைள அைடய எவ்வாறு ெசயல்படுகிறது.

rச வ் வங்கியின் பணிகைள விளக்குக.

What are the objectives of Monetary Policy? Explain the
functions of the Reserve Bank of India.

In India how does the National Development Council
(NDC) function inorder to achieve its objectives?
23) தமிழ்நாட்டின்

18) ெதற்காசிய
(SAARC)
இந்த

மண்டல

சில

ஒத்துைழப்புச்

ேநாக்கங்களுக்காக

அைமப்பானது

எவ்வாறு

சங்கமானது

உருவாக்கப்பட்டது.

அதன்

ேநாக்கங்கைள

ெதாட

ெபாருளாதார வள ச்சிக்கு, உலக

முதlட்டாள களின்

சந்திப்பு–2019ன்

ெவற்றிவாய்ப்பிைன ஆராய்க.

Examine the prospects of Global Investors Meet - 2019
for the sustained economic development of Tamil Nadu.
என்பைத விவாதிக்கவும்.
24) சிறப்பு ெபாருளாதார மண்டலம் பற்றி தLர ஆய்க. (SEZs)
“The South Asian Association for Regional CoCritically analyse the Special Economic Zones (SEZs)
operation (SAARC) was established with certain
25)
பணவ க்கம்
L
இைடெவளிைய விளக்குக. மற்றும் எப்படி
objectives”. Discuss how it functioned in accordance
பணவிக்கம்
இைடெவளிைய
கட்டுப்படுத்த
முடியும்
with the objectives and elaborate its achievements?
ஒட்டிச்

19) வள

ெசயல்பட்டு

சில

சாதைனகைள

ச்சிகுன்றிய

நாடுகளில்

சமத்துவமின்ைமைய

குைறப்பதில் நிதி

அைடந்தது

வருமான
ெகாள்ைகயின்

பங்கிைன விளக்குக.

என்பைதயும் விளக்குக.

Explain inflationary gap and also explain how can the
inflationary gap be wiped out.

Explain the role of fiscal policy in reducing “Inequality of 26) “இந்தியா
ெகாள்வரா?
L
Incom” in under - developed countries.
20) இந்தியாவில்

அறிவியல்

மற்றும்

ெதாழில்

நுட்ப

தருக

வள ச்சியைடயாத

நாடு”

இைத

ஒப்புக்

இல்ைலெயனில் அதற்கான காரணங்கைள

மற்றும்

இந்தியப்

ெபாருளாதாரத்தின்

உள்கட்டைமப்பில் உள்ள குைறபாடுகைள ஆராய்க.

சிறப்பியல்புகைள விளக்குக.

Analyse the weaknesses of Science and Techonology
Infrastructure in India.

“India is an Under-developed country” - Do you agree
with this. If no, give reasons for it and describe the
salient features of the Indian Economy.

21) இந்திய

ேவளாண்ைம

நி ணயிக்கும்

காரணிகைள

அக்ெகாள்ைகயின்

விைலக்
பற்றி

ெகாள்ைகைய

விளக்குக.

ெசயல்பாடு

ேமலும்
மற்றும்

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

நிைறேவற்றத்திைன விளக்குக.

Explain the factors which influence the agricultural
pricing policy in India. Also explain the functioning and
implementation of this policy.
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