
   பதிவு எண் /  REGISTER 

NUMBER :                          

அரசியல் அறிவியல் மாதிரி வினாத்தாள் - I  (ததாகுதி 1) 

(மமல்நிலல பள்ளி முதலாம் ஆண்டு) 

POLITICAL SCIENCE MODEL QUESTION PAPER –I (VOLUME 1) 

HIGHER SECONDARY (FIRST YEAR)  

தமிழ் மற்றும் ஆங்கில வழி / TAMIL & ENGLISH VERSION 

மநரம் : 2.30 மணி                                                                

மதிப்தபண்கள்:90 

                                                           

Time: 2.30 hours                                                                Marks: 90 marks 

    அறிவுரைகள்: (1) அரைத்து விைாக்களும் சைியாக பதிவாகி உள்ளதா 

எை்பதரை சைி  பாைத்்துக் ககாள்ளவும். அசச்ுப்பதிவில் 

குரையிருப்பிை் அரைக் கண்காணிப்பாளைிடம் 

உடைடியாகத் கதைிவிக்கவும். 

(2) நீலம் அல்லது கருப்பு ரமயிரை மடட்ுமம 

எழுதுவதை்கும் அடிக்மகாடிடுவதை்கும் பயை்படுத்த 

மவண்டும். படங்கள் வரைவதை்கு கபை்சில் 

பயை்படுத்தவும்.  

Instructions: (1) Check the question paper for fairness of printing. If there is 

any lack of fairness, inform the hall supervisor immediately. 

  (2) Use Blue or Black ink to write and underline and pencil to   

       draw diagrams.                  

பிரிவு – I / Section – I 

                                                                                 (20 x 1 = 20 Marks) 

குறிப்பு : (i) அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலையளிக்கவும்.                      

                 (ii) தகாடுக்கப்பைை் நான்கு விலைகளில் மிகவும் ஏற்புலைய 

விலையிலன மதர்ந்ததடுத்து குறியீைட்ுைன் விலையிலனயும் 

மேரத்்து எழுதவும்.  

Note:      (i) Answer all the questions.                                                                                  

(ii)  Choose the most suitable answer from the given four 

alternatives and write the option code and the corresponding 

answer. 
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1. அைசு ஒரு கநறிமுரை அரமப்பு, மைிதைிை் தாைம்ீக 

முை்மைை்ைத்திை்கு மிகவும் அவசியமாைது எை்று கூறியவை ்யாை ்

அ) தைிமைிதத்துவ வாதிகள் 

ஆ) அரமப்கபதிைவ்ாதிகள் 

இ) கருத்தியல் வாதிகள் 

ஈ) மாைக்்சிய வாதிகள் 

The statement that the state is an ethical institution which is 

indispensable for the full moral development of man is attributed to: 

a) Individualists    b) Anarchists 

c) Idealists              d) Marxists 

 

2. கீமழ இரண்டு வாக்கியங்கள் தகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஒன்று 

கூற்று (கூ) எனவும் மற்தறான்று காரணம் (கா) எனவும் உள்ளது. 

கூற்று (கூ): அறிவியல் ைீதியாை மசாசியலிசம் வைக் மபாைாட்டம் 

மூலமாக வைலாை்ரை விவைிக்கிை்ைது. 

காரணம் (கா): பாட்டாளி வைக்்கத்திை்கும் விவசாய வைக்த்திை்க்கும் 

இரடயிலாை முைண்பாடுகளிை் விரளவாகமவ வைலாை்றில் வைக்ப் 

மபாைாட்டம் நடக்கிைது. 

[மமை்கண்ட கூை்றுகளிை் அடிப்பரடயில் கீழ்கண்டவை்றில் எது 

சைியாைது எை்பரத கண்டுபிடிக்கவும்.] 

குறீயிடு: 

அ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  காைணம் 

கூை்றுக்காை சைியாை விளக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  ஆைால் காைணம் 

கூை்ரை சைியாக விளக்கவில்ரல. 

இ) கூை்று சைி ஆைால் காைணம் தவறு. 

ஈ) கூை்று தவறு ஆைால் காைணம் சைி 

Assertion (A): Scientific socialism explains history in terms of class 

struggle. 

Reason (R): Class struggle in history takes place as a result of 

contradictions between the proletariat and the peasantry. 

In the context of the above two statements, which one of the following is 

correct? 

 

 

 

Codes: 

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A 

(b) Both A and R are true but R is not a correct explanation of A 

(c) A is true but R is false 
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(d) A is false but R is true 

 

3. தாைாளவாதத்திை் மிக முக்கியமாை மகாட்பாடு எை்ை? 

அ) சமத்துவம்   ஆ) சமூக நீதி 

இ) சுதந்திைம்  ஈ) மக்களாட்சி 

The most essential principle of Liberalism is: 

(a) Equality   (b) Social justice 

(a) Liberty   (d) Democracy 

 

4. கீமழ இரண்டு வாக்கியங்கள் தகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஒன்று 

கூற்று (கூ) எனவும் மற்தறான்று காரணம் (கா) எனவும் உள்ளது. 

கூற்று: சமூக இயக்கம் எை்பது உறுப்பிைைக்ளிை் 

மமைாபாவத்திைாலும் சமுதாயத்திை் சவால்களிைாலும் 

ஊந்தப்படட்ு உருவாகிை்ை ஒரு வரகயாை கூடட்ு நடத்ரத ஆகும். 

காரணம்: சமூக குழுக்களும் இயக்கங்களும் தை்ைலக் 

குழுக்கரளயும் அைசியல் கட்சிரயயும் பயை்படுத்தி தங்களிை் 

மநாக்கங்கரள நிரைமவை்றி ககாள்கிை்ைை. 

குறீயிடு: 

அ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  காைணம் 

கூை்றுக்காை சைியாை விளக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  ஆைால் காைணம் 

கூை்ரை சைியாக விளக்கவில்ரல. 

இ) கூை்று சைி ஆைால் காைணம் தவறு. 

ஈ) கூை்று தவறு ஆைால் காைணம் சைி 

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the 

other labelled as Reason (R): 

Assertion (A): A social movement is a particular form of collective 

behaviour in which the motive to act springs from the attitude of members 

and the challenges of the society. 

Reason (R): Social Groups and movements embrace interest groups and 

political parties to achieve their goals. 

In the context of the above two statements, which one of the following is 

correct? 

Codes: 

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A 

(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A 

(c) A is true but R is false 

(d) A is false but R is true 

 

5. கீழ்கண்ைவற்றில் தவறாக தபாருத்தப்பை்ை ம ாடி எது? 

அ) இயை்ரக 

உைிரமகள் 

: ஜாை் லாக் 
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ஆ) சட்ட உைிரமகள் : தாமஸ் ஹாப்ஸ் 

இ) வைலாை்று 

உைிரமகள் 

: மஜ.எஸ். மில் 

ஈ) சமூக நல 

உைிரமகள் 

: மைாஸ்மகா பவுை்ட் 

 

Which of the following is incorrectly paired. 
a) Natural Rights    - John Locke 

b) Legal Rights   -  Thomas Hobbes 

c) Historical Rights  - J.S. Mill 

d) Social Welfare Rights  - Roscoe Pound 

 

6. கீழ்க்கண்ட  இயல்புகளில் இந்திய நாடாளுமை்ை முரை 

அைசாங்கம் கசயல்பட அடிப்பரடயாைரவ யாரவ? 

அ) கபயைளவிலாை மை்றும உண்ரமயாை கசயலாட்சி 

ஆ) கிழரவக்குப் கபாறுப்பாை கசயலாட்சி 

இ)  உண்ரமயாை கசயலாட்சியாக பிைதமை ்இருத்தல் 

ஈ)  இரவ அரைத்தும் 

Which of the following are the features on the basis of which the parliamentary 
system of government in India operates? 
(a) Nominal and real executives  (b) Executive responsible to lower house 

(c) Prime Minister is the real executive  (d) All of the above 

 

7. கை்சித் தாவலால் மக்களலவ உறுப்பினரக்லள பதவி நீக்கம் 

தேய்றும் அதிகாரம் யாரிைம் உள்ளது. 

அ)  சபாநாயகை ்

ஆ) பிைதமை ்

இ) குடியைசு தரலவை ்(மதைத்ல் ஆரணயத்திை் கருத்துக்கு இணங்க) 

 ஈ) நாடாளுமை்ை கசயலை ்

Decision on defections about disqualification of the members of the Lok Sabha 
are made by the 

a) Speaker  
b) Prime Minister 
c) President in accordance with the opinion of the Election Commission  
d) Secretary to the Parliament 
 

8. கீமழ இரண்டு வாக்கியங்கள் தகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஒன்று 

கூற்று (கூ) எனவும் மற்தறான்று காரணம் (கா) எனவும் உள்ளது. 

கூற்று: கபாருளாதாை ஏை்ைத்தாழ்வு சவால்கரள திைம்பட  நிவைத்்தி 

கசய்யும்  ஆை்ைல் இந்தியாவில் கசயல்படும் நாடாளுமை்ை 

மக்களாட்சி முரைக்கு இல்ரல. 

காரணம்: சுதந்திை இந்திய தரலரம சந்திக்கும் மிகப் கபைிய 

பிைசச்ரை சாதிய                
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               அடக்குமுரைகளும் சமூகப் கபாருளாதாை 

ஏை்ைத்தாழ்வுகளுமம ஆகும். 

குறீயிடு: 

அ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  காைணம் 

கூை்றுக்காை சைியாை விளக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  ஆைால் காைணம் 

கூை்ரை சைியாக விளக்கவில்ரல. 

இ) கூை்று சைி ஆைால் காைணம் தவறு. 

ஈ) கூை்று தவறு ஆைால் காைணம் சைி 

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the 

other labelled as Reason (R): 

Assertion (A): The parliamentary democratic system as adopted and 

operating in India is not capable of responding effectively to the challenge 

of economic inequalities. 

Reason (R): The most explosive issues faced by India’s post-independence 

leadership have been the problems of caste oppressions and socio-

economic inequalities. 

In the context of the above two statements, which one of the following is 

correct? 

Codes: 

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A 

(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A 

(c) A is true but R is false 

(d) A is false but R is true 

 

9.  “மதேங்களின் தேல்வம்” என்ற புத்தகத்லத எழுதியவர். 

அ) ஜாை் ஸ்டுவைட்் மில்  ஆ) கஜைம்ி கபந்தம் 

இ) ஆதம் ஸ்மித்    ஈ) மமை்கண்டரவ எதுவும் 

இல்ரல 

“Wealth of Nations” was written by” 

(a) John Stuart Mill   (b) Jeremy Bentham 

(c) Adam Smith   (d) None of these 

 

 

10. கீமழ இரண்டு வாக்கியங்கள் தகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஒன்று 

கூற்று (கூ) எனவும் மற்தறான்று காரணம் (கா) எனவும் உள்ளது. 

கூற்று: இந்திய அைசு தை்கபாழுது சந்திக்கும் மிகப் கபைிய சவால், 

அைசிை்கும், குடிரமச ்சமூகத்திை்கும் இரடமய மக்களாட்சி 

அரமப்பிை்கு உட்படட்ு சமதத்ுவத்ரத அரடவமத ஆகும். 

காரணம்: அைசியல் குை்ைவாளிகளிை் ஆதிக்கம் அதிகைித்தல், 

அைசியல் ஊழல் மை்றும் மதக் கலவைங்கள் நமது நாட்டில் உயைந்்த 
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விழுமியங்கள் சாைந்்த அைசியல் கலாசச்ாைம் உருவாவரத 

தடுக்கிை்ைை. 

குறீயிடு: 

அ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  காைணம் 

கூை்றுக்காை சைியாை விளக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  ஆைால் காைணம் 

கூை்ரை சைியாக விளக்கவில்ரல. 

இ) கூை்று சைி ஆைால் காைணம் தவறு. 

ஈ) கூை்று தவறு ஆைால் காைணம் சைி 

Given below are two statements, one labelled as Assertion (A) and the 

other labelled as Reason (R): 

Assertion (A): The challenge that the Indian state is facing today is how 

to achieve equivalence between the state and the civil society within a 

democratic framework. 

Reason (R): Criminalization of politics, political corruption and communal 

violence stand in the way of creating a value based political culture. 

In the context of the above two statements, which one of the following is 

correct? 

 

 

 

 

Codes: 

(a) Both A and R are true and R is the correct explanation of A 

(b) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A 

(c) A is true but R is false 

(d) A is false but R is true 

 

11. மபாரக்லல என்ற புத்தகத்லத எழுதியவர் 

 அ) மாமவா    ஆ) மாக்கியவல்லி 

இ) கலைிை்   ஈ) லாஸ்கி 

The Art of war is written by:  

a) Mao    b) Machiavelli 
            c) Lenin    d) Laski 

 

12. “நிலப்பைப்பிை்  மிதாை இரையாண்ரம அல்லது அைசிை் 

இரையாண்ரம எை்பது அதை் எல்ரலக்குட்பட்ட பகுதி 

அரைத்திை்கும், கவளிநாடுகளிை் கட்டப்பாட்டிலிருந்து 

முழுரமயாை சுதந்திைம் அரடவது எை்பமத நவீை அைசுகளில் 

வாழ்விை் அடிப்பரடக் ககாள்ரகயாகும்‘’ எை்று கூறியவை ்

அ) எலியட ்     ஆ) மபாடிை் 

இ) ஆஸ்டிை்     ஈ)   மாக்கியவல்லி 
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“ Territorial Sovereignty or the superiority of State, Overall within its 

boundaries and complete freedom from external control has been a 

fundamental principles of the modern Sate life’ is stated by  

a) Elliot       b) Bodin 

c) Austin     d) Machiavelli 

 

 

13. கீழ்கண்டவை்றில் சைியாக கபாருத்தப்பட்ட மஜாடி எது? 

1. மைித கவுைவம்   - தாைாளவாதம் 

2. சட்டத்திை் ஆட்சி   - பாசிசம் 

3. அைசில்லா சமூகம்   - அரமப்கபதிை ்வாதம் 

4. கடுரமயாை அைசு கடட்ுபாடு - முை்ைதிகாை  ஆட்சி 

அ) 1, 2, 3 மை்றும் 4    ஆ) 1, 3 மை்றும் 4 

இ) 2 மை்றும் 3     ஈ) 1 மை்றும் 4 

 

 

 

Which of the following pairs are correctly matched? 

1.  Human dignity - Liberalism 

2.  Rule of law - Fascism 

3.  Stateless Society    - Anarchism 

 
4.  Rigid state control - Totalitarianism 

 

(a) 1, 2, 3 and 4    (b) l, 3 and 4 

(c)  2 and 3     (d) 1 and 4 

 

14. மக்களாட்சியிை் எந்த மகாட்பாடு முதலாளித்துவத்திை்  வீழ்சச்ிரய 

ஆதைித்து புைட்சிகை சமூக மாை்ைத்திை்ககு அரை கூவல் விடுத்தது. 

அ) கதாை்ரம மகாட்பா டு    ஆ) மாைக்்சிய  

மகாட்பாடு 

இ) சமத்தவ மகாடப்ாடு    ஈ) உயைந்்மதாை ்குழாம் 

Which was the theory of Democracy favoured the collapse of capitalism    

and calls for the revolutionary transformation of the society? 

  (a) Classical Theory      (b) The Marxist theory 

(c) Egalitarian theory    (d) The Elitist Theory 

 

15. அரசு என்ற ஒன்மற இருக்க கூைாது என தேயல்பை்ைவரக்ள் 

5.       அ) பாசிச வாதிகள்   ஆ) அரமப்கபதிை ்வாதிகள் 

இ) சமதைம்வாதிகள்   ஈ) இவை்றில் எவரும் இல்ரல 

Those who are active against the very existence of state are known as: 

(a) Fascists     (b) Anarchists 

(c) Socialists    (d) None of these 
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16. கீமழ இரண்டு வாக்கியங்கள் தகாடுக்கப்பைட்ுள்ளது. ஒன்று 

கூற்று (கூ) எனவும் மற்தறான்று காரணம் (கா) எனவும் உள்ளது. 

கூற்று: காைல் மாைக்்ஸ் ஒரு புைட்சியாளை ்ஆவாை.் 

காரணம்: வைலாை்ரை பை்றி காைல் மாைக்்ஸ் கவரலப் படவில்ரல. 

குறீயிடு: 

அ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  காைணம் 

கூை்றுக்காை சைியாை விளக்கம் ஆகும்.  

ஆ) கூை்றும் காைணமும் சைியாைரவகள் ஆகும்.  ஆைால் காைணம் 

கூை்ரை சைியாக விளக்கவில்ரல. 

 

இ) கூை்று சைி ஆைால் காைணம் தவறு. 

ஈ) கூை்று தவறு ஆைால் காைணம் சைி 

Assertion (A):Karl Marx was a revolutionary. 

Reason (R): Karl Marx was not concerned about the processes of history. 

Codes: 

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) 

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not the correct explanation of (A). 

(C) (A) is true, but (R) is false. 

(D) (A) is false, but (R) is true. 

 

17. ஒற்லறயாை்சி முலறயின் கீழ்கண்ைவற்றில் தவறான கூற்று 

எது? 

அ) ஒை்ரையாட்சி முரையில் ஒரு அைசும் ஒரு அைசாங்கம் மடட்ுமம 

உள்ளை. 

ஆ) மத்திய மை்றும் உள்ளாட்சி அரமப்புகளுக்கு இரடமய அைசரமப்பு 

அதிகாை பகிைவ்ு உள்ளது. 

இ) உள்ளாட்சி அரமப்புகள் தங்களது அதிகாைம் மை்றும் 

தை்ைாட்சிரய மத்திய அைசாங்கதத்ிடம் இருந்து கபருகிை்ைை. 

ஈ) ஒை்ரையாட்சி முரை சிறிய நாடுகளுக்கு உகந்த்தாகமவ உள்ளது. 

Which one of the following is not a correct statement regarding Unitary 

System 

a) In a Unitary system, there is one state and one government. 

b) There is constitutional division of powers between the central and  

  the    local government 

c) Local bodies derive their power and autonomy from the  

  central government 

d) Unitary system is particularly suited for small country 

 

18. கீழ்க்கண்ைவற்றில் ேரியாக தபாருத்தப்பைட்ுள்ள 

கருத்தாளரக்லளயும் கருத்லதயும் கண்டுபிடிக்கவும். 
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அ) மஜ.எஸ். மில் - 

 

ஒதுக்கி ரவக்கப்பட்ட நிரல 

ஆ) காைல்் 

மாைக்்ஸ் 

- மநைம்ரை மை்றும் எதிைம்ரை 

சுதந்திைம் இ) ஐ.கபைல்ிை் - கபண்களுக்கு சமத்துவம் 

ஈ) ஜாை் லாக் - சகிப்புத் தை்ரம 

 

 

 

 

 

 

 

 

Match the theorists with their ideas- Select the right pair 

a) J.S Mill   -  Alienation 

b) Karl Mark -  Positive and Negative Liberty 

c) I. Berlin  -  Equality for women 

d) John Locke -  Toleration 

 

19. கீழ்க்கண்ை வாக்கியங்கலள கவனிக்கவும். 

குடிரம உைிரமகள் 

1. அ) குடிமக்களுக்கு அவைது குடியுைிரமயிை் காைணமாக 

கிரடக்கிை்ைது. 

2. ஆ) மைித உைிரமகளுடை் இரடப்பைிமாை்ைப்படுகிைது. 

3. இ) பாகுபாடுகரள குரைக்கிை்ைது. 

4. ஈ) கமாழி மை்றும் கலாசச்ாை உைிரமகரள நமக்கு 

வழங்குகிை்ைது. 

மமை்கண்டவை்றில் சைியாை வாக்கியம் எது? 

அ) 1, 3 மை்றும் 4    ஆ) 1, 2 , 3 மை்றும் 4 

இ) 2 மை்றும் 4   ஈ) 1 மை்றும் 3 

Consider the following statements 

Civil Rights  

1. Belong to the citizen by virtue of his citizenship. 

2. Are interchangeable with human rights. 

3. Aim to minimize discrimination. 

4. Give us the right to one’s language and culture. 

 

Which of the statement given above are correct? 

a) 1,3 and 4   b) 1,2,4 and 4 

c) 2 and 4    d) 1 and 3 

 

20. ‘அது சுதந்திைமாக இருப்பினும் முழுரமயாகக் கண்ணீைாலும், 

கதாடரும் ஆபத்துக்களாலும் நிரைந்த நிரலயாகும்‘ எைக் கூறியவை ்

யாை?் 

அ) ஜாை் லாக்    ஆ) புைித தாமஸ் அக்விைாஸ் 
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இ) தாமஸ் ஹாப்ஸ்   ஈ) மாைக்்ஸ் 

Who said “ It was a condition which, however free, is full of tears, and continual 

dangers”? 

b) John Locke   b) St.Thomas Aquinas 

d) Thomas Hobbes  d) Marx 

 

 

பிரிவு – II / Section – II 

                                                                                 (7 x 2 = 14 Marks) 

II. ஏமதனும் 7 வினாக்களுக்கு விலையளிக்கவும். அவற்றில் வினா 

எண் 30 க்கு கண்டிப்பாக விலையளிக்க மவண்டும்.                                                                                      

Answer any seven questions in which the question number 30 is 

compulsory.     

21.  “அைசியல் அறிவியல்“ எை்பரத வரையறுக்கவும்.  மமலும் அதை் 

கபாருரள விளக்கவும்? 

Define the term ‘Political Science’. Explain its meaning. 

 

22.  அைசிை் அடிப்பரட கூறுகரள கவளிக்ககாைைவும். அைசினுரடய 

முக்கியதுவத்ரத விவைிக்கவும்? 

Bring out the essential elements of State. Describe its importance. 

 

23. “மக்கள் நல அைசு” எை்ை கருத்தாக்கதத்ிரை விளக்குக. அதை் 

நை்ரமகள் பை்றி கூறு. 

Explain the concept of “Welfare State”. Bring out its advantages. 

 

24.  இரையாண்ரமயிை் முக்கிய பண்புகள் யாரவ? 

What are the chief characteristics of Sovereignty? 

 

25.  தைியாை ்சட்டம் எை்ைால் எை்ை? தைியாை ்சட்டம் மை்றும் கபாது 

சட்டத்திரை மவறுபடுத்துக. 

What is Private Law? Differentiate between Private Law and Public Law.  

 

26.  அைிஸ்டாட்டிலிை் கூை்றுபிைகாைம் குடிமகை் எை்பவை ்யாை?் 

அவைக்ளுரடய கடரமகள் எை்ை. 

According to Aristotle, who is a citizen? Bring out his duties. 

 

27.  மக்களாட்சியிை் முக்கிய வரககரளப் பட்டியலிடுக? இந்தியாவில் 

எந்த வரக மக்களாட்சிரய பிை்பை்றுகிமைாம்? 

List out the major types of Democracy. What type of democracy we follow 

in India? 
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28.  மைிதைிை் இயல்பு குறித்த  ஹாப்பிஸ் கருத்துக்கரள விளக்குக? 

Explain the ideas of Hobbes on Human Nature  

 

29.  அைசாங்கத்திை் மநாக்கத்ரத விவைிக்கவும்? அைரசயும், 

அைசாங்காத்ரதயும் மவறுப்படுத்திக் காட்டவும்? 

Describe the purpose of government. Differentiate between state and 

government 

30. மாண்டெஸ்க்யூ அரசாங்கத்தத பிை்வருமாறு மூன்று விதமாக 

வதகப்படுத்துகிறார.் இவை்றிை் கபயைக்ரளக் குறிப்பிடுக. 

அ. “இது ஒரு தனி மனிதனின் ஆட்சியாகும்.  அத்துடன் நிதையாக 

நிறுவப்பட்ட சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடத்தப்பபறுவது ஆகும்.” 

ஆ) “ஒரு தனிமனிதனின் விருப்பு, பவறுப்பிற்கு உட்பட்டட ஆளுதக 

நதடபபறும்.  டமலும் நிறுவப்பபற்ற மற்றும் நிதையான 

சட்டதிட்டங்கள் கிதடயாது.” 

இ) “இவ்வதக அரசாங்கத்திை் மக்கள் இதறயாண்தம அதிகாரத்தத 

பபற்றுள்ளனர.்” 

Identify the following three-fold division of government proposed by Montesque  

and name them. 

a. “Rule by one single person and governed by fixed and established law.” 

b. “Rule by one single person but there is no fixed rule for governance, 

everything conducted by his will.” 

c. “People possess sovereign power”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பிரிவு – III / Section – III 

                                                                                (7 x 3 = 21 Marks) 
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III.  ஏமதனும் 7 வினாக்களுக்கு விலையளிக்கவும். அவற்றில் வினா 

எண் 40 க்கு கண்டிப்பாக விலையளிக்க மவண்டும். 

Answer any seven questions in which the question number 40 is 

compulsory.                                                               

31. அ) முை்ைணி பல்கரலகழங்களில் எப்கபாழுது முதல் “அைசியல் 

அறிவியல்” ஓை ்தைிப்பாடமாக்கப்படட்து? ஏை்? 

ஆ) ஒை ்அைரச “இயை்ரக நிறுவைம்“ எை்று அைிஸ்டாடட்ில் ஏை் 

கூறுகிைாை?் 

a) When the subject Political Science became a separate study in leading    

Universities? Why? 

b) Why Aristotle said, the State is a natural institution? 

 

32.  இயை்ரக நிரலயில் மைிதை் எப்கபாழுதும் மபாைிடட்ு 

ககாண்டிருந்தாை் எை்று ஏை் தாமஸ் ஹாப்ஸ் கூறிைாை?்  

According to Hobbes, in the State of Nature men were constant war with 

each other. Why? 

 

33.  நரடமுரை இரையாண்ரமரயயும், சட்டப்படியாை 

இரையாண்ரமரயயும் மவறுபாடுத்திக் காட்டவும்?  

Differentiate between De-facto Sovereignty with De-jure Sovereignty 

 

34.  குடிரம சமத்துவத்திை் அம்சங்கரள விவைி? அதை் 

முக்கியத்துவத்ரத விளக்கவும்? 

      Describe the features of Civil Equality. Explain its importance? 

 

35.  நல்ல குடிமகைிை் குணங்கரள கவளிப்படுத்தவும்?  

 Bring out the qualities of Good Citizen? 

 

36.  நியாயமாை சமுதாயத்திை்கு அைசியல் உைிரமகள் ஏை் அவசியம் 

எை்பரத விளக்குக? 

Why political rights are necessary for a Fair Society? Explain 

 

37. மாக்கியவல்லி அைசியரலயும் மதத்ரதயும் பிைித்தாை.் ஏை் ? 

 Machiavelli separated religion from politics. Why? 

 

38. சமத்துவம், சுதந்திைம் இரடயிலாை உரைரவ கவளிப்படுத்துக. 

Bring out the relationship between equality and liberty. 

 

39. பை்ரமத்துவத்திை் மதரவரய விளக்குக? பை்முக மகாட்பாட்டிை் 

நிபுணைக்ள் யாை?் 
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Explain the need for Pluralism. Who are the exponents of “Pluralist 

Theory”? 

 

40. ஒவ்பவாரு டகள்விக்கான குறியீட்டிற்கும் அதற்குத் பதாடரப்ுதடய 

உதாரணத்ததத் தருக.   

 

 

குடிமக்கதள சாதி, மதம், 

இடம் அை்ைது பாலினம்  

அடிப்பதடயிை் 

பாகுபடுத்துவதத ததட 

கசய்தல்  

? 

சுதந்திரமாக  

எந்தபவாரு 

மதத்திதனயும் 

தழுவுவதை், 

பின்பற்றுதை் மற்றும் 

பரப்புதர 

பசய்வதலுக்கு 

வழிவதக 

பசய்கிறது 

 

மத உரிதம 

 

? 

? 

சுரண்டலுக்கு 

எதிரான 

உரிதம 

 

பண்பாடு 

மற்றும் கை்வி 

உரிதமகள் 

 

நாடு முழுவதும் 

சுதந்திரமாக பசன்று வர 

பகாடுக்கப்படட்ுள்ள 

சுதந்திரம் 

 

கடட்ாயத ்

பதாழிைாளர ்

மற்றும்  

எவ்வதகயிலும் 

பிசத்ச எடுத்ததை 

ததட பசய்கிறது. 

 

அதனத்து சிறுபான்தமயினரும்  

அவரக்ளின் விருப்பப்படி கை்வி  

நிறுவனங்கதள உருவாக்கி 

அததன நடத்திட உரிதம 

வழங்குகிறது 

சட்டத்தின் முன் 

அதனவரும் சமம் 
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 For each question mark given an example that shows the linkage.  

 

பிரிவு – IV / Section – IV 

                                                                                (7 x 5 = 35 Marks) 

IV அலனத்து வினாக்களுக்கும் விலையளிக்கவும்.                                                    

Answer all the questions.                   

41. A) அ) “அைசியல் அறிவியல்’ படிப்பதை் முக்கியதுவத்ரத விளக்குக?  

ஆ) அதை் தை்ரமரயமை்றும் பைப்கபல்ரல  விவைிக்கவும்?  

இ) ”அைசியல் இல்லாத வைலாறு பழமில்லாத மைம், வைலாறு இல்லாத 

அைசியல் மவை ்இல்லாத மைம்” எை்ை ஜாை் சீமலவிை் கருத்திரை 

விளக்குக. 

         a) Explain the importance of studying Political Science.  

b) Describe its Nature and Scope. 

       c) “History without political science has no fruit, political science without history 

            has no root” – John Seelay: Explain  

 

 

                                                 (or) 

B) அ) “அதிகாைம்“ எை்ை கருத்தாக்கதத்ிரை விளக்குக. 

No discrimination against any 

citizen on grounds of caste, 

religion, sex or place 

? 

Freedom to profess; 

practice and propagate 

any religion 

Right to Freedom 

of Religion 

? 

? 

Right to against 
Exploitation 

Cultural and 

Educational Rights 

Freedom to move freely 

throughout the country 

Forced labour or 

beggary in any form is 

prohibited 

All minorities have the right to 

establish and administer 

educational institutional of their 

choice 

Equality before law 
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ஆ) “அரசியை் அறிவியரல“ படிப்பதற்கான நவீை 

அணுகுமுதறகரள விவாதிக்கவும்? 

இ) அவற்றின் டததவ மற்றும் முக்கியதுவத்தத விளக்குக? 

a) Define the concept of Power? 

b) Discuss the modern approaches to study Political Science.  

c) Explain their need and importance. 

 

42. A) பின்வரும் அட்டவதணயிை் உள்ள தகவை்களின் அடிப்பதடயிை் 

கீடழ பகாடுக்கப்படட்ுள்ள வினாக்களுக்கு விதடயளி: 

தசாப்தம்  

(பத்து ஆண்டுகள்) 

பமாத்த மக்கள் 

பதாதக 

(மிை்லியனிை்) 

ஆண்டு வளரச்ச்ி 

விகிதம் 

1901 238.4 -- 

1911 252.1 0.56 

1921 261.3 -0.03 

1931 279.0 1.04 

1941 318.7 1.33 

1951 361.1 1.25 

1961 439.1 1.96 

1971 548.2 2.20 

1981 683.3 2.22 

1991 846.4 2.14 

2001 1028.7 1.97 

2011 1210.7 1.64 

 

1. கடந்த தசாப்ததத்த ஒப்பிடுதகயிை் டவறு எந்த தசாப்தத்திை் 

மக்கள் பதாதக குதறந்தது? 

2. மக்கள் பதாதக வளரச்ச்ி விகிதம் எந்தப் பதத்ாண்டுகளிை் 

அதிகமாக இருந்தது? 

3. மக்கள் பதாதக வளரச்ச்ி விகிதம் எந்தப் பத்தாண்டுகளிை் மிகவும் 

குதறவாக இருந்தது? 

4. “மக்கள் பதாதக கணக்பகடுப்பு” என்பததன வதரயறு. மக்கள் 

பதாதகக் கணக்பகடுப்பின்  

       முக்கியத்துவம் என்ன? 

5. 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் பதாதகக் கணக்பகடுப்பின் மூன்று 

முக்கிய அம்சங்கதளக்  

       குறிப்பிடுக. 

 

With the help of the box Item answer the following table: 

Decade Total Population         

(in million) 

Annual Growth Rate 
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1901 238.4 -- 

1911 252.1 0.56 

1921 261.3 -0.03 

1931 279.0 1.04 

1941 318.7 1.33 

1951 361.1 1.25 

1961 439.1 1.96 

1971 548.2 2.20 

1981 683.3 2.22 

1991 846.4 2.14 

2001 1028.7 1.97 

2011 1210.2 1.64 

 

a) In which decade has the population decreased in comparison to the last  

        decade? 

b) In which decade is the population growth rate the highest? 

c) In which decade the population growth rate the lowest? 

d) Define Census.  What is the importance of the study of population? 

e) Mention any three features of the Census 2011. 

 
                                                  (or) 

B) அ) சமூகம், அைசு மை்றும் அைசாங்கம் ஆகியரவகளிை் பைஸ்பை 

உைவு பை்றி  

      விளக்குக? 

ஆ) மாக்கியவல்லிை் அைரச பை்றிய கருத்ரத ஆய்வு கசய்யவும்?  

இ) அவை ்ஏை் அைசிலியிலிருந்து மதத்ரத பிைித்தாை?் 

   ஈ) பிளாட்மடாவால் முன்பமாழியப்பட்ட ஒரு இலட்சிய அைசிை் 

மக்கள்கதாரக  

      எை்பது  5040 ஆக இருக்கிைது. ஏை்? 

a. Explain the inter-relationship between Society, State and 

Government? 

b. Examine the Machiavelian idea of State. 

c. Why he separated religion from politics? 

d. Why Plato proposed that the population of ideal state should be 

5040? 

      43. A) அ) இதறயாண்தம என்றாை் என்ன? 

     ஆ) அதன் பண்பியல்புகரளயும், வதககரளயும் விவரிக்கவும்? 

     இ)  பங்கீடட்ு நீதி எை்ைால் எை்ை? 

a)  What is Sovereignty?  

b) Describe its characteristics and types 

c) What is the Distributive Justice? 

(or) 

B) அ) “அதிகாை பைவலாக்கம்“ எை்ைால் எை்ை? 

    ஆ) சமத்துவம் எை்பதை் கபாருள் என்ன? டமலும் அதன் 

வதககதள கவளிப்படுத்துக? 

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2018/08/plusone-11th-public-exam-official-model-question-papers-answer-keys-period-allotment-download.html



இ) சமத்துவம் பற்றிய ைாஸ்கியின் கருத்துகதள விவாதிக்கவும்? 

a) What is ‘Decentralisation’? 

b) What do you mean Equality and bring out its types.  

c) Discuss the ideas of Laski on Equality. 

 

44. A) அ) அரசு மற்றும் அறபநறியுடைாை சட்டத்தின் பதாடரப்ு 

எவ்வாறு உள்ளது? சட்டத்தின் வதகபாட்டிதன பற்றி விளக்குக? 

        ஆ) இந்தியாவில் குடியுைிரம கபைக்கூடிய பல்மவறு 

வழிமுரைகள் யாரவ? 

 

a) How law is related to state and morality? Explain the classification of 

law 

b) What are the different ways to acquire citizenship in India? 

                                                   (or) 

         B) உரிதமகள் மடசாதாவின் சிறப்பம்சங்கரள பவளிப்படுத்தவும்.  

             அதன்  முக்கியதுவத்தத விளக்கவும்? 

  Bring out the salient features of Bill of Rights. Explain its importance. 

 

45.  A) அ) எம்.எை். ைாயிை் உள்ளுை ்குடியைசு மை்றும் தீவிை மக்களாடச்ி 

பை்றி  ஒரு சிறுகுறிப்பு வரைக. 

      ஆ) பிரதிநிதித்துவ மக்களாடச்ியின் நன்தமகள் மற்றும் 

தீதமகள் குறித்து  

            விவாதிக்கவும்? 

 a) Write a short on M.N. Roy’s local republics and radical democracy? 

 b) Discuss the merits and demerits of representative democracy 

 

 

 

                                                   (or) 

B) இந்திய மக்களாட்சியின் சாததனகள் குறிதத்ு ஒரு கடட்ுதர 

வதரக.  இந்திய மக்களாட்சி சந்திக்கும் சவாை்கரள 

பட்டியலிடவும்? 

Write an essay on the achievements of Indian democracy. Bring out the 

challenges against Indian democracy.  

  

46. A) இந்திய அைசாங்கத்திை் அரமவிடங்கரள விவாதிக்கவும் 
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அ) மமை்கண்ட புரகப்படத்தில் உள்ள அரமப்புக்கரள 

அரடயாளம் காணமுடிகிைதா? 

ஆ) மக்களாடச்ி அைசாங்கங்களுக்கு அரமப்புகள் ஏை் 

இை்றியரமயாததாகிை்ைை? 

இ) மக்களாட்சியில் நாடாளுமை்ைதத்ிை் முக்கியதத்ுவம் யாது? 

ஈ) இந்தியாவிை் நீதித்துரை உலகிமலமய அதிக அதிகாைம் 

பரடத்தது எை எவ்வாறுகூைலாம்? 

Discuss where you can situate Indian Form of Government 

 

 

 

 

 

 

 

 

Based on the photo collage discuss the following questions in the class: 

a) Can you identify the institutions given in the Photo collage? 

b) Why are institutions essential in democratic governments? 

c) What is the significance of the Parliament in a democratic country? 

d) How can you say that the Judiciary in India is one of the most powerful 

in the world? 

e) What ‘values’ are associated with Parliament in a democratic country? 

 

 

                                                    (or) 

  B) அ) இந்திய அரைகுரை கூட்டாசச்ி முதற அரசாங்கத்திதன 

பகாண்டு             இருப்பத்திற்கான காரணத்திதன விளக்குக? டமலும் 

அதன் நன்தமகதள பற்றி கூறு? 

   ஆ) அதிபை ் ஆட்சி முதற அரசாங்கத்தின் ததடகள் மற்றும் 

பங்களிப்புகளிை் பங்கு குறித்து விவாதி.   

a) Explain the causes for India following quasi federal form of 

government. Bring out its advantages. 

b) Discuss the role of checks and balances in a presidential form of 

government 
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47. A) அ)  ஜாை் லாக்கினுரடய இயை்ரக நிரல மை்றும் சமூக 

ஒப்பந்தக்  

              மகாட்பாட்டிரை பை்றி விைிவாகக் குறிப்பு எழுதுக. 

       ஆ) ‘இளவரசன்’ (Prince) என்ற புத்தகத்தில் மாக்கியவை்லி எழுதிய 

கருத்துகதள  

             ஆய்வு கசய்க? 

a) Write a detailed note on John Locke’s state of nature and  

social  contract theory?  

b)  Examine the ideas of Machiavelli on his book ‘The Prince’ 

                                                    (or) 

         B) அ) பிளாட்மடாவிை் நீதி கருத்துகரளப் பை்றி சிறுகுறிப்பு 

எழுதுக. 

              ஆ) அரசு  பற்றி மாரக்்சின் பாரத்வ பற்றி விவாதி. வரக்்க 

டபாராட்டம்  

                மற்றும்   புரட்சி குறித்து விளக்குக? 

a) Write short notes on Plato’s ideas of Justice? 

b) Discuss the Marxian view of State. Explain Class Struggle and 

Revolution.  

******End****** 
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