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தமிழ் தகுதித் ததர்வு  ( மாதிரித் ததர்வு)  

பத்தாம் வகுப்பு தரம்  

 

ஒருங்கிணைந்த குடிணமப் பணிகள் ததர்வு- II தேர்முகத் ததர்வு பதவிகள் மற்றும் தேர்முகத் ததர்வு 

அல்லாத பதவிகள் ததாகுதி-II மற்றும் ததாகுதி-IIA -க்கான முதன்ணமத் ததர்வு  

 

வினாத்தாளுக்கான விதிமுணைகள் 

 

வினாக்களுக்கு விணை எழுதும் முன் கீழ்க்காணும் விதிமுணைகணைக் கவனமாகப் படிக்கவும்: 

 

• அணனத்து வினாக்களுக்கும் விணை எழுதுக  

• வினா வினாப்பகுதிகளுக்கான மதிப்தபண்கள் அவற்றின் எதிதர தரப்பட்டுள்ைன. 

• விணைகள் தமிழில் (தமிழ் எழுத்தில்) மட்டுதம எழுதுதல் தவண்டும். அல்லது 

• வினாத்தாளில் குறிப்பிட்ைபடி எழுதுதல் தவண்டும். 

• எந்ததந்த வினாக்களில் த ாற்களின் எண்ணிக்ணகயைவு தகாடுக்கப்பட்டிருக்கிைததா, 

அதன்படி விணை எழுதுதல் தவண்டும்.குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் எண்ணிக்ணகயைவுக்கு மிக 

அதிகமாகதவா அல்லது குணைவாகதவா விணை அணமந்தால் மதிப்தபண்கள் குணைக்கப்படும். 

• வினா விணைக் ணகதயட்டில் எழுதாத பகுதி / குறுக்தக தகாடு இைவும். 

 

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS 

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions: 

• All questions are to be attempted.  

• The number of marks carried by a question / part is indicated against it. 

• Answers must be written in TAMIL (Tamil Script) unless otherwise directed in 

the question.  

• Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if 

answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may 

be deducted.  

• Any page or portion of the page left blank in the Question-cumAnswer Booklet 

must be clearly struck off. 

 

தகள்வி எண் 1        15 மதிப்தபண்கள் 

திருக்குைள் கட்டுணர வணரதல் 300 ( வார்த்ணதகள் )  

அ) ோட்ணை ஆள்தவாருக்கு  இருக்க தவண்டிய தகுதிகள் மற்றும் ோட்டில் எணவதயல்லாம் இருக்க 

தவண்டும் என வள்ளுவர் வலியுறுத்தும் கருத்துக்கணை ததாகுத்து எழுதுக  

ஆ) கற்ைார் கல்லாததார் தவறுபாடுகணை திருக்குைள் வழி நின்று விைக்கி எழுதுக  

தகள்வி எண் 2         



 

IYACHAMY ACADEMY | CHENNAI|TIRUNELVELI|TENKASI-9952521550, 9840281550 2 

 

பின்வரும் பகுதிணயக் கவனமாகப் படித்து, அதன் இறுதியில் தரப்பட்டுள்ை வினாக்களுக்குத் 

ததளிவாகவும்,  ரியாகவும், சுருக்கமாகவும் விணை எழுதுக. 

 மயவாதிகள் சிலர் தபண்ணினத்ணத இழித்தும் பழித்தும் உணரத்தனர்; தவறுத்தனர். காணம 

உருண்ைது. தபண்ணின் தபருணமணய உைரத் ததாைங்கிய காலத்தில், உதயமாயிற்று ஒரு நிலா: 

பாரதிதா னால் புகழ்தபற்ை மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாதர. அந்த நிலா தபண்ணின் விடுதணலணய 

எண்ணிச்  முதாய மூைப் பழக்கவழக்கங்கணைத் தகர்த்ததறியும் விடுதணலணய எண்ணித் தலங்கிைந்த 

காலத்தில் தமிழர் தம் நீண்ை துயியிணன நீக்கி அவர்கணை விழிப்புைச் த ய்ய உதித்தது அந்தி. இருளில் 

மூழ்கிக் கிைந்தவர்கணைத் தட்டிதயழுப்பி ஒளிதபைச் த ய்தது அச் ந்திதராதயம் என்று பாரதிதா ன் 

தபாற்றுகிைார். 

“மாதர் தம்ணம இழிவு த ய்யும் மைணமணயக் தகாளுத்துதவாம்" என்று தபாங்கி எழுந்தவர் பாரதியார். 

ோட்டுச் சுதந்திரம் மட்டுமன்றி வீட்டுச் சுதந்திரமும் தவண்டுதமன்று வலியுறுத்தினார். இன்று. 

தபண்கள் சுதந்திரமாக வீட்ணை விட்டு தவளிதய வந்து தவளியுலகம் காண்பதற்கும் அறிணல 

வைர்த்துக் தகாள்வதற்கும் பாணத வகுத்தும் தந்தவர் பாட்டுக்தகாரு புலவனாய்த் திகழ்ந்த பாரதிதய. 

அது மட்டுமா? இன்று மக்கள் தபரணவ,  ட்ைமன்ைப் தபரணவ முதலியவற்றில் பங்கு தகாண்டு 

அரசியலறிணவ வைர்த்துக் தகாள்ளும் அைவுககுப் தபண்கள் முன்தனற்ைம் அணைந்துள்ைனர். இந்த 

நிணலக்கு அன்தை ஏங்கிக் கிைந்த பாரதி, 'பட்ைங்கள் ஆள்வதும்  ட்ைங்கள் த ய்வதும் பாரினில் 

தபண்கள் ேைத்த வந்ததாம்" என்று தபண்கணை ஊக்கமூட்டினார். அச் த்தின் காரைமாகப் தபண்கள் 

தவளிதய வராமல் இருந்துவிடுவார்கதைா என்ை பயம் பாரதிக்கு இருந்தது. எனதவ, காலங்காலமாக 

அடிணமப்பட்டு வாழ்ந்த மகளிணர. அவர்கள் அச் ம் நீங்கி தேஞ்சுரத்ததாடு தவளிதய வரச் த ய்யப் 

தபரிதும் அவர் முயன்ைார்.- ஆண்கதைாடு, தபண்களும்  மானமாக வாழ்தவாம் என்பதணன அவர்கள் 

வாயிலாகதவ பாை ணவத்தார். தபண்கள், தபாருைற்ை  முதாயக் கட்டுப்பாடுகளிலிருந்து விடுபட்டுப் 

புத்துலகச் சிற்பிகைாகத் திகழ தவண்டுதமன விரும்பிய பாரதி நிமிர்ந்த ேன்னணையும் தேர்தகாண்ை 

பார்ணவயிணனயும் தபற்றுச் த ம்ணமயுணையவராக வரதவண்டியது மிகவும்: அவசியம் என்பணத 

வலியுறுத்தினார். இதனால் அச் ம் தவிர்த்து புதுணமப் தபண்கள் தோன்ைலாயினர். 

தபண்ணினத்திற்கு ஏற்பட்ை இழிணவ அகற்ை ஓயாது உணழத்தவர் பாரதி. குழந்ணதத் திருமைத்ணத 

வன்ணமயாக எதிர்த்தார், இன்னும் குக்கிராமங்களில் ஐந்து அல்லது ஆறு வயது சிறுமிக்குப் 

பதினான்கு வயது ஆண்மகணனத் திருமைம் த ய்து ணவக்கும் வழக்கம் மணையவில்ணல. இத்தணகய 

தபாம்ணமத் திருமைங்கள்  மூகத்திலிருந்து கணையப்படுதல் தவண்டும் என்று பல ஆண்டுகளுக்கு 

முன்னதர எடுத்துணரத்தவர் பாரதி 'ேராக' என்ை நூலில் முதுணமத் திருமைத்ணத எதிர்த்து தபண்னின் 

துயர் துணைக்கத் துடிக்கிைார் கிழவர்கள் இைம்தபண்கணைத் திருமைம் த ய்தல் கூைாது என்று  மூக 

நீதி வழங்கியது மட்டுமின்றிப் தபண்கள், இத்தணகய திருமைங்களுக்கு இைங்கக் கூைாது என்றும் 

எடுத்துணரக்கிைார். வரதட் ணைணயக் கண்டித்தவர் பாரதி அவர் சீனா ஜப்பான முதலிய ோடுகளில் 

அன்ணபதய ஆதாரமாக ணவத்து விவாகங்கள் ேைக்கின்ைன. இங்தக பைத்துக்காக விவாகங்கள் 

த ய்து தகாள்கிைார்கள், என்று 'எதிர் ஜாமீன் அல்லது மாப்பிள்ணை விணல! என்னும் கட்டுணரயில் 

எழுதியுள்ைார், நிமிர்ந்த ேன்னணை தவண்டும். அஞ் ாணமயும் த ருக்கும் தவண்டும். ஆனால், 

ஆைவம் இருத்தல் கூைாது. தேர்தகாண்ை பார்ணவ தவண்டும். ஆனால், அகங்காரம் கூைாது. 

இந்தணகய மகளிதர த ம்ணமயுணையவர் எனப் பாரதி கூறியது தபால் தபண்கள் வாழ்க்ணக அணமய 
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தவண்டும். அத்தகு வாழ்விணன அணமந்துதருதல்  மூகத்தின் கைணம. பாரதியார் கனவு ேனவாகி 

வரும் இக்காலத்தில் ோம் அணனவரும் ததாள்தகாடுத்து அவர் பணி தமன்ணமயுைச் த ய்தல் 

தவண்டும். அவர் உைர்த்திய  முதாயக் தகாடுணமகணை எதிர்த்துப் தபாராடுவதற்கு ோட்டு மக்கள் 

அணனவரும் ஒத்துணழக்க தவண்டும். அவர் கவிணதகணைப் பாடிக் காற்றிதல விட்டுவிைக் கூைாது. ேம் 

த ால்வன்ணமயாலும், த யல்வன்ணமயாலும், அவர் காட்டிய தேறிகணை உலகு உைரச் த ய்தல் 

தவண்டும். பாரதியின் பாைல்கள் எட்டிதலதய நின்றுவிைக் கூைாது. மனம், வாக்கு த யல் 

மூன்றினாலும், ேம் வாழ்தவாடு ஒன்றிவிை தவண்டும். தபண் விடுதணலக்காகப் பாடிய ஒப்பற்ை கவிஞர் 

பாரதி என்பணத மனத்துட்தகாண்டு, தபண் உரிணமணயப் தபாற்றிக் தகாள்ை தவண்டும். 

வினாக்கள்        ( 5*2=10 மதிப்தபண்கள்) 

1. தபண்கள் எதனால் அச் ப்பட்ைனர்? அச் ம் தவிர்த்த ஆ ான் பாரதி-விைக்குக. 

2.  மூகத்தின் கைணம யாது? பாரதிக்கு ோம் த ய்யும் ணகம்மாறு யாது? 

3. நிலாவிற்கு முன்னிருந்த இருளும், பின் ஏற்பட்ை ஒளியும் பற்றி விைக்குக, 

4. தபண்களுக்கு எந்த வணகயில் பாரதி ஊக்க மூட்டினார்? 

5. தபண்களின் துயர் கணைந்த தூய உள்ைம் ஆற்றிய பணிகள் யாணவ? 

தகள்வி எண் 3        10 மதிப்தபண்கள் 

கீழ்க்காணும் பகுதிணய அதன் அைவில் மூன்றில் ஒரு பங்கு அைவில் சுருக்கி, உங்கள் த ாந்த 

ேணையில் எழுதுக. தணலப்புத் ததணவயில்ணல 

'இந்த உலகத்ணத மாற்றுவதற்காக நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய மிகவும்  க்தி வாய்ந்த ஆயுதம் கல்வி 

தான்"' என்று ததன் ஆப்பிரிக்காவில் மாற்ைத்ணத ஏற்படுத்துவதற்காக தபாராடிய தேல் ன் மண்தைலா 

கூறினார். மண்தைலாவின் இந்த கருத்து கல்வியின் முக்கியத்துவத்ணத வலியுறுத்துகிைது. 

இந்தியாணவப் தபாறுத்தவணர இது உண்ணமயாகும். இைம் ஜனோயக ோைான இந்தியா கல்வித் 

துணையில் தவகுதவகமாக முன்தனறி வருகிைது. சுல்விக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தர தவண்டும் என்ை 

ேமது தத த்தந்ணதயர்களின் ததாணலதோக்குப் பார்ணவ ேமது ோட்டிற்கு மிகச்சிைந்த பயணன 

அளித்திருக்கிைது. இந்தியாவில் காலம் காலமாகதவ கல்வி மிக முக்கியமான இைத்ணத 

பிடித்திருக்கிைது. பழங்கால இந்தியாவில் உயர் வகுப்பினர் அறிணவப் தபருக்குவதற்கான கல்விணய 

படித்த நிணலயில்,  த்திரியர்களும், ணவசியர்களும் தபார்க்கணல, வணிகம் ஆகியவற்ணைக் கற்றுக் 

தகாண்ைனர். அப்தபாதத உயர்கல்வி கற்பதற்கான ணமயமாக இந்தியா திகழ்ந்திருக்கிைது. உலகின் 

பல்தவறு ோடுகணைச் த ர்ந்த மாைவர்கள் உயர்கல்விக்காக இந்தியாவுக்கு வந்தனர், அணனத்து 

வணக பாைங்கணையும் வழங்குவதில் சிைப்பு தபற்றிருந்த ோைந்தா பல்கணலக் கழகம் ஒரு கட்ைத்தில் 

10 ஆயிரம் மாைவர்கணைக் தகாண்டிருந்தது. 

இந்திய விடுதணலக்குப் பிைகு, ஆங்கிதலயர்கைால் உருவாக்கப்பட்ை தமல்நிணல கல்வி முணைணய 

 மத்துவம் மற்றும்  மூக நீதிக் தகாள்ணகயின் அடிப்பணையில் கட்டி எழுப்பப்பட்ை மக்களுக்கான கல்வி 

முணையாக மாற்ை ேமது தகாள்ணக வகுப்பாைர்கள் கடினமாக உணழத்தார்கள். 2009 ஆம் ஆண்டில் 

கல்வி தபறும் உரிணமச்  ட்ைம் நிணைதவற்ைப்பட்ைதன் மூலமும், ததசியக் கல்விக் தகாள்ணக 

அறிவிக்கப்பட்ைதன் மூலமும் கல்வி தபறுவது அடிப்பணை உரிணமயாக மாற்ைப்பட்ைது. அதுமட்டுமின்றி, 
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அணனவருக்கும் கல்வி இயக்கம், மதிய உைவுத் திட்ைம் ஆகியவற்றின் மூலம் அணனவருக்கும் கல்வி 

கிணைக்கச் த ய்வதற்கான முயற்சிகளில் தகாள்ணக வகுப்பாைர்கள் ஈடுபட்ைனர். 

அதன்பயனாக இந்தியா உலக அரங்கில் அதிதவகமாக வைரும் தபாருைாதாரமாக மட்டுமின்றி, 

 க்திவாய்ந்தமனித வைத்ணதக் தகாண்ை ோைாகவும் பார்க்கப்படுக்கிைது. தமத்தப்படித்த, அறிவியல் 

மற்றும் ததாழில்நுட்பத்தில்ததர்ச்சி தபற்ை இந்தியர்கள் உலகின் அணனத்து மூணவகளிலும் 

தவணலவாய்ப்புகணைப் தபற்று இந்தியாவுக்கு தபருணம த ர்க்கின்ைனர். இந்தியா சுதந்திரம் அணைந்த 

தபாது ோட்டின் எழுத்தறிவு விகிதம் 12% ஆக இருந்தது. ஆனால்,2011 ஆம் ஆண்டில் இது 74.4% 

ஆக அதிகரித்திருக்கிைது. தகரைம் 93.91 விழுக்காட்டுைனும், மித ாரம் 91.58 விழுக்காட்டுைனும் 

முன்னணியில் இருப்பதுைன், மற்ை மாநிலங்களுக்கு முன்னுதாரைமாகவும் திகழ்கின்ைன.  

இந்த பயைத்தில் இந்தியா பல்தவறு  வால்கணையும், குணைபாடுகணையும்  ந்தித்திருக்கிைது. 

இந்தியாவில் இன்னும் பலருக்கு குறிப்பாக ஊரக மற்றும் ததாணலதூரங்களில் இருப்பவர்களுக்கு 

கல்வி என்பது இன்னும் கனவாகதவ உள்ைது. இந்த பகுதிகளில் பள்ளிக் கூைங்கள் இல்லாதது தான் 

இதற்கு காரைம் ஆகும். ஒதுக்கப்பட்ை மக்கள், பட்டியலினத்தவர், பழங்குடியினர் ஆகிதயாருக்கும் 

சுல்வி வாய்ப்புகள் கிணைக்கவில்ணல. இந்த குணைணய தபாக்கும் பணியில் தகாள்ணக வகுப்பாைர்கள் 

ஈடுபட்டிருக்கின்ைனர். ஒருகாலத்தில் கல்விக்கான தகாள்ணக வகுக்கும்தபாது சிைப்புத் திைன் 

ததணவப்படும் குழந்ணதகளின் ததணவகள் கண்டுதகாள்ைப்படுவதில்ணல. ஆனால், இப்தபாது இந்த 

ததணவகள் உைரப்பட்டு அவற்ணை நிணைதவற்றுவதற்காக பல்தவறு முன்முயற்சிகள் 

தமற்தகாள்ைப்பட்டு வருகின்ைன. இதற்காக பல்தவறு திட்ைங்கள் த யல்படுத்தப்படுகின்ைன.  

 

தகள்வி எண் 4        10 மதிப்தபண்கள் 

பின்வரும் சுருக்கக் குறிப்பிலிருந்து விரிவாக்கம் த ய்தல் (300 வார்த்ணதகளுக்குமிகாமல்) 

முன்னுணர - சுற்றுச்சூழல் தூய்ணம - தனிமனிதத் தூய்ணம - வீடு தூய்ணமயானால் ோடும் 

தூய்ணமயாகும் - தோய்கள் வராமல் தடுக்க அரசு முயற்சிகள் - மாசு நீக்கி தூய்ணம இந்தியா 

காண்தபாம் - முடிவுணர.   

 

தகள்வி எண் 5        10 மதிப்தபண்கள் 

பின்வரும் பகுதிணய ஆங்கிலத்தில் தமாழிதபயர்த்து எழுதுக 

ோட்டின் வைர்ச்சி என்பது தபாருைாதாரம்,  மூகம், மனித வைம், கற்றுச்சூழல் என ஒன்றுைன் ஒன்று 

பின்ளிப் பிணைந்த ஏராைமான காரணிகைால் தீர்மானிக்கப்படுகிைது. இந்த காரணிகள் ஒவ்தவான்றும் 

மிகவும் முக்கியமானணவ ஆகும். வைரும் ோடுகணைப் தபாறுத்தவணர இந்தக் காரணிகளில் எணவ 

எணவ இருக்கின்ைன என்பணதப் தபாருத்து அந்த ோடுகள் வைர்ச்சிகான  வால்கணை 

எதிர்தகாள்கின்ைன. தபாருைாதார வைர்ச்சி எப்தபாதும்  மூக வைர்ச்சியுைன் இணைந்து இருக்க 

தவண்டும். விவ ாயம், ததாழில்துணை, வணிகம், தபாக்குவரத்து, நீர்ப்பா னம், மின்வைம் ஆகியவற்றில் 

ஏற்படும் முன்தனற்ைம் தான் தபாருைாதார வைர்ச்சியின் அறிகுறியாகும். அதததேரத்தில் கல்வி, 
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சுகாதாரம், வீட்டுவ தி, குடிநீர் வ தி ஆகியணவ  மூக வைர்ச்சியின் அணையாைம் ஆகும். 

அதததோத்தில் இந்த இரண்டுதம மக்களின் தபாருைாதர நிணலயுைன் தேரடியாகதவா 

மணைமுகமாகதவா  ம்பந்தப்பட்ைணவ ஆகும். பரவலான தபாருைாதார வைர்ச்சி ததணவ, வைர்ச்சியின் 

பயன்கள் அணனவருக்கும் கிணைக்கும் வணகயில் பகிரப்பை தவண்டும் என்பதற்கான ததணவ 

எப்தபாதும் இருந்து தகாண்டிருக்கிைது. அணனவருக்கும் பயனளிக்கும் வைர்ச்சி என்பது ேலமான 

வாழ்க்ணகயின் அடித்தைத்ணத வலுப்படுத்துவதற்கான அடிப்பணைத் ததணவகணை 

நிணைதவற்ைக்கூடியதும், அதததேரத்தில் புதிய வாய்ப்புகணை உருவாக்கக்கூடியதும் ஆகும். 

அணனவருக்கும்  மவாய்ப்பு வழங்குதல், கல்வி மற்றும் திைன் தமம்பாட்டின் மூலம் மக்களுக்கு 

அதிகாரமளித்தல் ஆகியணவயும் இதில் அைங்கும்.  

எனினும், பல தரப்பட்ை பிரிவினணரக் தகாண்ை 120 தகாடி மக்கள் உள்ை இந்தியாவில் வைர்ச்சியின் 

பயன்கணை  முதாயத்தின் அணனத்து பிரிவினருக்கும் தகாண்டு த ல்வது மிகப்தபரிய  வால் ஆகும். 

இந்த  வாணல  மாளிப்பதற்கு தான் அரசு நிர்வாகம் ததணவப்படுகிைது. இந்த அணனத்துக் 

காரணிகணையும் உள்ைைக்கியதாக வைர்ச்சி அணமயும் வணகயில் அரசின் தகாள்ணககளும், 

திட்ைங்களும் அணமய தவண்டும். ோட்டில் உள்ை மக்களின் வைர்ச்சிணய உறுதி த ய்ய 

தபாருைாதரமும், தனிேபர் வருமானமும் வைர்ச்சியணைவது மட்டும் தபாதுமானதல்ல என்ை 

உண்ணமணய தகாள்ணக வகுப்பாைர்களும், திட்ைம் தயாரிப்பவர்களும் உைர தவண்டும். எந்த ஒரு 

 முதாயமாக இருந்தாலும் வைர்ச்சியின் முதல் படிக்கல்லாக அணமவது திைன் தபற்ை மனித வைம் 

தான், மனித வைம் தான் மக்களின் வாழ்வாதாரத்ணத உறுதி த ய்கிைது என்பதால் குக்கிராமத்தில் 

வாழும் குழந்ணதகள் உட்பை  முதாயத்தில் அணனவருக்கும் தரமான கல்வி வழங்குவதன் மூலம் 

அவர்களின் மனித வைத்ணத தமம்படுத்த தவண்டியது அவசியம் ஆகும். ஒரு ோட்டின் தபாருைாதார 

வைர்ச்சி மற்றும்  மூக வைர்ச்சிக்கான காரணிகளில் பருவநிணல மாற்ைம் மிகப்தபரிய தாக்கத்ணத 

ஏற்படுத்துவதால் வைர்ச்சிக்கான அடிப்பணைகளில் சுற்றுச்சூழலும் ஓர் முக்கிய அம் மாக 

பார்க்கப்படுகிைது. வைட்சியும், தவள்ைம் ஏற்படுத்தும் சீரழிவுகளும் விவ ாயிகளின்  மூக அணமப்பில் 

மிக தமா மான பாதிப்ணப ஏற்படுத்துகின்ைன, அதனால் இத்தணகய பாதிப்புகணை அரசு முன்னுரிணம 

அடிப்பணையில்  மாளிப்பது அவசியமாகிைது.  

 

தகள்வி எண் 6        10 மதிப்தபண்கள் 

பின்வரும் பகுதிணய தமிழில் தமாழிதபயர்க்க  

A virtual currency is a digital representation of value that can be digitally traded and 

functions as (a) a medium of exchange, and/ or (b) a unit of account, and/or (c) a 

store of value, but, unlike fiat currency like the rupee, it is not legal tender and does 

not have the backing of a government. A cryptocurrency is a subset of virtual 

currencies, and is decentralised, and protected by cryptography.   

Cryptocurrency is a relatively new type of money that operates in a completely 

different way than the traditional currency we all use every day. The most basic 
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difference is that it’s exclusively a virtual currency, meaning there are no physical 

cryptocurrency coins or notes you can keep in your back pocket. 

It’s also issued, or created, in a unique way. Instead of being produced by a central 

bank or government, like U.S. dollars, euros and other fiat currencies are, new 

cryptocurrency units typically enter circulation through a technological process that 

involves the participation of volunteers from all over the world using their computers. 

That is why cryptocurrency is often described as “decentralized.” Cryptocurrencies 

are typically not controlled or operated by any single entity in any single country. It 

takes an entire network of volunteers from around the world to secure and validate 

transactions made with cryptocurrency. 

 

தகள்வி எண் 7        15 மதிப்தபண்கள் 

அலுவலகக் கடிதம்  

தமிழக ததாழில்துணைச் த யலராக, தமிழக அர ால் அடுத்தாண்டு ேைத்தப்பை உள்ை உலக 

முதலீட்ைாைர் மாோடு ததாைர்பாக  த ய்தி தவளியிை தவண்டி தமிழகத்தில் உள்ை அணனத்து 

பத்திரிக்ணக மற்றும் த ய்தி நிறுவனங்களுக்கும் கடிதம் ஒன்ணை வணரக.  

தகள்வி எண் 8        20 மதிப்தபண்கள் 

கீழ்க்காண்பவற்ணை உங்கள் த ாந்த வாக்கியத்தில் எழுதுக  

1.  மூக நீதி  

2. கானல் நீர்  

3. தவகுளி 

4. பண்பாடு  

 பின்வரும் இணனத ாற்கணை பயன்படுத்தி ஒதர ததாைர் அணமக்க  

1. கணை  - கணன  

2. உண்  - உன் 

3. குலம்  - குைம்  

4. புரம்  - புைம்  

பிரித்ததழுதுக  

1. நிற்பததான்றில் 
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2. தபரண்ைங்கள்  

3. உைதாகும்  

4. முத்தமிழ் 

எதிர்மணை வாக்கியமாக மாற்றி எழுதுக  

1. கயல்விழி திருக்குைள் பயின்ைாள்  

2. கபிலன் தபாங்கல் தபாட்டியில் தவற்றி தபைவில்ணல 

3. தேற்று மாைவர்கள் பள்ளிக்கு வந்தனர்  

4. ேண்பர்களுைன் பூங்காவிற்கு த ன்தைன்.  

பிணழ நீக்கி எழுதுக  

1. குறுந்ததாணக எட்டுத்ததாணக நூல்கலுள் ஒன்று 

2. தபட்டிக்குள் பனம் இருக்கிைது  

3. அடிணமத் தணலணய காந்தியடிகள் உணைத்தார் 

4. புணக வண்டிணய நிருத்த சிவப்புக் தகாடி காட்டினர்    
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MODEL TEST (OPEN) PAPER – II 

 

 

 

 

ஒருங்கிணைந்த குடிணைப் பணிகள் ததர்வு- II தேர்முகத் ததர்வு பதவிகள் ைற்றும் தேர்முகத் ததர்வு 

அல்லாத பதவிகள் ததாகுதி-II ைற்றும் ததாகுதி-IIA -க்கான முதன்ணைத் ததர்வு  

 

MAIN WRITTEN EXAMINATION FOR COMBINED 

CIVIL SERVICES EXAMINATION-II (INTERVIEW POSTS AND NON-INTERVIEW 

POSTS) (GROUP-II AND IIA SERVICES) 

PAPER – II  

TIME : 3 HOURS       TOTAL MARKS: 300  

கால அளவு: மூன்று ைணி தேரம்    தைாத்த ைதிப்தபண்கள் : 300 

 

அலகு -1 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 50 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும்,  

Answer not exceeding 50 words each. 

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் ஆறு ைதிப்தபண்கள், 

Each question carries six marks. 

iii) பிரிவு-அ ைற்றும் பிரிவு-ஆவில் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பதிதளட்டு வினாக்களில் 

எண தயனும் பதிணனந்து வினாக்களுக்கு ைட்டும் விணையளிக்கவும்  

Answer any fifteen questions out of eighteen questions in Section A & B. 

             ( 15*6=90) 

பிரிவு -அ 

 

1. Give a brief information about mars. 

த வ் ாய் கிரகத்ணதப் பற்றிய சுருக்கைான தக ல்கணளத் தருக  

 

2. Give at least two differences between LPG and CNG  

LPG ைற்றும் CNG இணைதய குணைந்தது இரண்டு த றுபாடுகணள எழுதுக  

 

3. What steps should be taken to conserve the energy resources?  

ஆற்ைல்  ளங்கணள த மிக்க என்ன ேை டிக்ணககள் எடுக்க த ண்டும்? 

 

4. Write short note on | சிறுகுறிப்பு  ணரக 

A) CoWin  | தகாவின் 

There is no feedback for this Test, if Time permits Discussion alone will be provided. 

இத்ததர்வுக்கு ைதிப்பீடு ஏதும்  ழங்கப்பைாது, தேரம் அனுைதித்தால் கலந்துணரயாைல் ைட்டும்  ழங்கப்படும் 
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B) Aarogya sethu | ஆதராக்கிய த து 

 

5. Explain the difference between Web 3.0 and Deep Web  

Web 3.0 க்கும் Deep Webக்கும் உள்ள வித்தியா த்ணத விளக்குக 

 

6. Compounds such as alcohols and glucose also contain hydrogen but are not 

categorised as acids. Describe an activity to prove it.  

ஆல்கஹால் ைற்றும் குளுக்தகாஸ் தபான்ை கலண கள் ணஹட்ரஜணனக் தகாண்டிருக்கின்ைன, 

ஆனால் அண  அமிலங்களாக  ணகப்படுத்தப்பைவில்ணல. அணத நிரூபிக்க ஒரு த யல்பாட்ணை 

வி ரிக்கவும். 

 

7. Prepare a chart showing the endocrine glands, their cell types, the hormones 

secreted and their specific functions on the target tissues. 

ோளமில்லா சுரப்பிகள், அ ற்றின் த ல்  ணககள், சுரக்கும் ஹார்தைான்கள் ைற்றும் இலக்கு 

திசுக்களில் அ ற்றின் குறிப்பிட்ை த யல்பாடுகணளக் காட்டும் விளக்கப்பைத்ணதத் தயாரிக்க 

 

8. Explain the Judicial endeavour in India for the Protection of Human Rights.  

ைனித உரிணைகணளப் பாதுகாப்பதற்கான இந்தியாவில் நீதித்துணை முயற்சிணய விளக்குக 

 

9. Do you think " Aatma Nirbhar Bharat " programme initiated by the Government 

of India can enhance the industrial growth of India? 

இந்திய அர ாங்கத்தால் ததாைங்கப்பட்ை "ஆத்ை நிர்பார் பாரத்" திட்ைம் இந்தியாவின் 

ததாழில்துணை  ளர்ச்சிணய தைம்படுத்தும் என்று நீங்கள் நிணனக்கிறீர்களா? 

 

பிரிவு -ஆ 

 

1. Answer the following questions| கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விணையளிக்க  

A) Epidemiology | எபிதைமியாலஜி 

B) Paleodemography | தபலியதைைாகிராபி 

 

2. Define Corruption in Administration. Discuss the ways and means to eradicate 

corruption. 

நிர் ாகத்தில் ஊழணல  ணரயறுக்க. ஊழணல ஒழிப்பதற்கான  ழிகள் ைற்றும்  ழிமுணைகணளப் 

பற்றி வி ாதிக்க 

 

3. What is Regionalism? Do you think it comes in the way of National Unity?  
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பிராந்திய ாதம் என்ைால் என்ன? இது ததசிய ஒருணைப்பாட்டின்  ழியில்  ரும் என்று 

நிணனக்கிறீர்களா? 

 

4. Explain the Principle and application of DNA fingerprinting.  

டி.என்.ஏ தரணக அச்சிைல் ததாழில் நுட்பம் ைற்றும் பயன்பாட்ணை விளக்குக. 

 

5. What are the impacts on informal sectors in Indian economy in pandemic?  

ததாற்றுதோயால் இந்தியப் தபாருளாதாரத்தில் முணை ாரா துணைகளில் என்ன பாதிப்புகள் 

உள்ளன? 

 

6. Discuss the inter-state disputes on sharing of Water resources in India with 

suitable examples. 

இந்தியாவில் உள்ள நீர் ஆதாரங்கணளப் பகிர்ந்து தகாள் தில் ைாநிலங்களுக்கு இணைதயயான 

தைாதல்கணள தபாருத்தைான எடுத்துக்காட்டுகளுைன் வி ாதிக்க 

 

7. Critically examine the World Health Organisations response to Covid-19.  

தகாவிட்-19க்கு உலக சுகாதார நிறு னத்தின்  ேை டிக்ணககணள விைர் ன ரீதியாக ஆராய்க 

 

8. Explain the importance of the 'Lokpal and Act, 2013' at the National Level and its 

operationalization in Tamilnadu. 

ததசிய அளவில் 'தலாக்பால் ைற்றும்  ட்ைம், 2013' இன் முக்கியத்து ம் ைற்றும் தமிழ்ோட்டில் 

அதன் த யல்பாடுகணள விளக்குக 

 

9. Is it correct to say that 'Governor of a State is like a bird in the goldern cage'? 

'ஒரு ைாநிலத்தின் க ர்னர் தங்கக் கூண்டில் இருக்கும் பைண  தபான்ை ர்' என்று த ால் து 

 ரியா? 

 

UNIT – II 

அலகு - 2 

 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 150 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும். 

Answer not exceeding 150 words each.  

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் பண்ணிதரண்டு ைதிப்தபண்கள். 

Each question carries twelve marks.  

iii) தகாடுக்கப்பட்டுள்ள பண்ணிதரண்டு வினாக்களில் எண தயனும் பத்து வினாக்களுக்கு 

ைட்டும் விணையளிக்கவும். 

Answer any ten questions out of twelve questions. 
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         (10*12=120)  

 

1. Explain the co-existence of high economic growth and high income-inequality in 

India. Do you think the principle of Universal Basic Income can reduce the 

incidence of poverty and income inequality in India?   

இந்தியாவில் உயர் தபாருளாதார  ளர்ச்சி ைற்றும் உயர்  ருைான- ைத்து மின்ணை இணைந்து 

இருப்பணத விளக்குக. உலகளாவிய அடிப்பணை  ருைானம் என்ை தகாள்ணக இந்தியாவில்  றுணை 

ைற்றும்  ருைான  ைத்து மின்ணைணயக் குணைக்கும் என்று நீங்கள் நிணனக்கிறீர்களா? 

 

2. Define and discuss the types of semiconductors.  

குணைக்கைத்திகளின்  ணககணள  ணரயறுத்து வி ாதிக்க 

 

3. Explain the thrust of a rocket and on what factors does it depend? Also explain 

How SSLV different from PSLV  

ஒரு ராக்தகட்டின் உந்துதணல விளக்கவும் ைற்றும் அது என்ன காரணிகணள  ார்ந்துள்ளது? 

பிஎஸ்எல்வியில் இருந்து எஸ்எஸ்எல்வி எப்படி த றுபடுகிைது என்பணதயும் விளக்குக 

 

4. Evaluate the impacts of internal river linkage projects on Indian agricultural 

system. 

இந்திய வி  ாய அணைப்பில் உள்ோட்டு ேதிகள் இணைப்பு திட்ைங்களின் தாக்கங்கணள 

ைதிப்பிடுக 

 

5. Discuss the justifications of India's bid for a permanent member of the UN 

Security Council. 

ஐ.ோ. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் நிரந்தர உறுப்பினர் பதவிக்கான இந்தியாவின் முயற்சியின் 

நியாயங்கணளப் பற்றி வி ாதிக்க 

 

6. Examine the sources of revenue for a Gram Panchayat in Tamilnadu  

தமிழ்ோட்டில் உள்ள ஒரு கிராை பஞ் ாயத்துக்கான  ரு ாய் ஆதாரங்கணள ஆய்வு த ய்க 

 

7. Explain the composition and role of National Institution for Transforming India 

(NITI) Aayog in India's Socio-economic change.  

இந்தியாவின்  மூக-தபாருளாதார ைாற்ைத்தில் இந்தியாண  ைாற்று தற்கான  நிதி ஆதயாக்கின் 

அணைப்பு ைற்றும் பங்களிப்ணப விளக்குக 
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8. Discuss the relationship between the citizens and the administration. Explain the 

recent steps taken by Government of Tamilnadu to for citizen-Friendly 

Administration  

குடிைக்களுக்கும் நிர் ாகத்திற்கும் இணையிலான உைண ப் பற்றி வி ாதிக்கவும். குடிைக்களுக்கு 

உகந்த நிர் ாகத்திற்காக தமிழக அரசு  மீபத்தில் எடுத்த ேை டிக்ணககணள விளக்குக 

 

9.  Explain the differences and similarities between Cryptocurrency and Central 

Bank Digital currencies? 

கிரிப்தைாகரன்சி ைற்றும் ணைய  ங்கியின் ோையங்களுக்கு இணைதய உள்ள த றுபாடுகள் 

ைற்றும் ஒற்றுணைகணள விளக்குக? 

 

10. “women are active change agents in society and champions of sustainability” in 

the Light of the statement critically evaluate  TN Moovalur Ramamirtham 

Ammaiyar Higher Education Assurance Scheme   

"தபண்கள்  மூக த யல்பாட்டின் ைாற்ை முக ர்கள் ைற்றும் நிணலத்தன்ணையின் த ற்றியாளர்கள்" 

என்ை அறிக்ணகயின் த ளிச் த்தில் டிமூ லூர் ராைாமிர்தம் அம்ணையார் உயர்கல்வி உறுதித் 

திட்ைத்ணத விைர் ன ரீதியாக ைதிப்பிடுக 

 

11. Establish the relationship between executive agencies and the secretariat. 

நிர் ாக அணைப்புகளுக்கும் த யலகத்திற்கும் இணையிலான உைண  நிறு க 

 

12. Discuss, in details, the various environmental hazards and their impacts in India. 

இந்தியாவில் பல்த று சுற்றுச்சூழல் அபாயங்கள் ைற்றும் அ ற்றின் தாக்கங்கள் பற்றி விரி ாக 

வி ாதிக்க 

 

 

அலகு -3 

UNIT - III 

i) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் 250 த ாற்களுக்கு மிகாைல் விணையளிக்கவும். 

Answer not exceeding 250 words each.  

ii) ஒவ்த ாரு வினாவிற்கும் பதிணனந்து ைதிப்தபண்கள். 

Each question carries fifteen marks.  

iii) தகாடுக்கப்பட்டுள்ள எட்டு வினாக்களில் எண தயனும் ஆறு வினாக்களுக்கு ைட்டும் 

விணையளிக்கவும். 

Answer any six questions out of eight questions. 

               (6*15=90) 
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1. Evaluate the success of ASHA programme in achieving the twin objectives of 

women empowerment and improving public health.  

தபண்கள் அதிகாரைளித்தல் ைற்றும் தபாது சுகாதாரத்ணத தைம்படுத்துதல் ஆகிய இரட்ணை 

தோக்கங்கணள அணை தில் ஆஷா திட்ைத்தின் த ற்றிணய ைதிப்பிடுக 

 

2. Discuss All India Service and its impact on Autonomy of States. 

அகில இந்திய த ண  ைற்றும் ைாநிலங்களின் சுயாட்சி மீது அதன் தாக்கம் பற்றி வி ாதிக்க 

 

3. Explain the concept of population dynamics? Discuss the social dimensions 

of population control and family welfare programmes in India. 

ைக்கள்ததாணக இயக்கவியல் கருத்ணத விளக்குக? இந்தியாவில் ைக்கள் ததாணகக் 

கட்டுப்பாடு ைற்றும் குடும்ப ேலத் திட்ைங்களின்  மூகப் பரிைாைங்கணளப் பற்றி வி ாதிக்க 

 

4. "Education is an instrument of social control and social change" critically 

examine the statement.  

"கல்வி என்பது  மூகக் கட்டுப்பாடு ைற்றும்  மூக ைாற்ைத்திற்கான ஒரு கருவி" என்ை கூற்ணை 

விைர் ன ரீதியாக ஆராய்க 

 

5. Politics of freebies has raised serious governance issues and pose 

fundamental questions about the viability of the democratic process in the 

future. Do you agree that it is good for politics but bad for economics?  

இல  ங்களின் அரசியல் தீவிரைான நிர் ாகப் பிரச்சிணனகணள எழுப்பியுள்ளது ைற்றும் 

எதிர்காலத்தில் ஜனோயக த யல்முணையின் ேம்பகத்தன்ணை பற்றிய அடிப்பணை தகள்விகணள 

எழுப்புகிைது.  இல  ங்கள் அரசியலுக்கு ேல்லது ஆனால் தபாருளாதாரத்திற்கு தகடு 

என்பணத ஒப்புக்தகாள்கிறீர்களா? 

 

6. “Tamilnadu is a fast-transforming Knowledge economy” Discuss the statement.  

"தமிழ்ோடு அறிவு ார் தபாருளாதாரைாக த கைாக ைாறி ருகிைது" இக்கூற்ணை வி ாதிக்க 

 

7. Evaluate the changing role of India in G 20 Association in present scenario.  

தற்தபாணதய சூழ்நிணலயில் G 20 கூட்ைணைப்பில் இந்தியாவின் ைாறி ரும் பங்ணக ைதிப்பிடுக 

 

8. Answer the following questions in 125 words each.  

கீழ்க்காண்ப ற்றிற்கு ஒவ்த ாரு தகள்விக்கும் 125  ார்த்ணதகளில் விணையளிக்க 
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A) "Space technology is improving our lines and making the world a better 

place"-discuss briefly giving examples. 

"விண்த ளி ததாழில்நுட்பம் ேைது  ழிகணள தைம்படுத்துகிைது ைற்றும் உலகத்ணத சிைந்த 

இைைாக ைாற்றுகிைது" - சுருக்கைாக எடுத்துக்காட்டுகளுைன் வி ாதிக்க 

 

B) What is a Supercomputer? Explain the objectives and prosperous steps 

taken by Indian Government. 

சூப்பர் கம்ப்யூட்ைர் என்ைால் என்ன? இந்திய அரசு எடுத்த தோக்கங்கள் ைற்றும்  ளைான 

ேை டிக்ணககணள விளக்குக 

 

Kindly share your feedback about the Question paper through: 

https://t.me/iyagroup2mains  
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