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கணிதம் 

Mathematics 

(211) 

பயிற்றுனர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு  

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

 (ii) பபயர,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட 

எண்  ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  

பகுதியில்  எழுதுக. 

Note :          All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at 

same place. 

Write your name, enrollment number, AI name and subject on the top of the 

first page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்த்டதகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions. 

1.  அ)  ஒரு வாடிக்டகயாளருக்கு ஒரு சடட்டடய (Shirt) ரூ. 749-க்கு விற்பதன் 

மூலம் ஒரு கடடக்காரருக்கு 7% லாபம் கிடடக்கிறது எனவவ அந்த 

சடட்டயின் அசல் விடலடயக் காண்க.                      (காண்க பாடம்-8) 

 

  a)  By selling a shirt to a customer for Rs. 749 a shopkeeper earns a profit of 7%. Find the 

cost price of the shirt.                                                                          (See Lesson-8) 

 

ஆ)  44 பச.மீ X18 பச. மீ. அளவுள்ள ஒரு பசவ்வக வடிவ காகிதத்டத ஒரு 

உருடளயாக உருட்டப்படுகிறது எனில் அந்த உருடளயின் கன அளவு 

காண்க.                                                                              (காண்க பாடம்-21) 

 

   b)  A rectangular sheet of paper 44cm X 18cm is rolled along its length and a cylinder is 

formed. Find the volume of the cylinder.                                (See Lesson -21) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரத்்டதகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                             2 

Answer any one out of the following questions. 

 

2. அ)  படத்தில் ‘O’ – ஆனது வட்டத்தின் டமயம் எனில் x – ன் மதிப்டபக் 
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காண்க.                                                                                    (காண்க பாடம்-15) 

 

   a)  In figure, O is the centre of a circle find the value of x. (See Lesson-15) 

                                
ஆ)  படத்தில், ∠ABC= 69o  மற்றும் ∠ACB= 31o  எனில் ∠BDC ஐக் காண்க. 

                                                                                           (காண்க பாடம்-15) 

   b)  In figure, ∠ABC = 69° and ∠ABC = 31° find ∠BDC.                  (See Lesson-15) 

 

 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரத்்டதகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one out of the following questions. 

3. அ)  இரண்டு வட்டங்களின் ஆரங்கள் முடறவய 9 பச.மீ. மற்றும் 12 பச.மீ. 

இந்த இரண்டு வட்டங்களின் பரப்புகளின் கூடுதலுக்கு சமமான பரப்பளவு 
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பகாண்ட வட்டத்தின் ஆரம் கண்க.                                      (காண்க பாடம்-20) 

    a)  The radius of two circles are 9cm and 12cm. Find the radius of a circle whose area is 

equal to the sum of the areas of these two circles.                           (See Lesson-20) 

 ஆ)  ஒரு சரிவகத்தின் பரப்பளவானது 64 பச.மீ. அதன் இடணப்பக்கங்கள் 

முடறவய 10 பச.மீ. மற்றும் 6பச.மீ. எனில் அந்த இடண பக்கங்களுக்கு 

இடடப்பட்ட தூரம் காண்க.                                                                                 

(காண்க பாடம்-20) 

   b)  The area of a trapezium is 64 cm2. If its parallel sides are 10cm and 6cm, then find the 

distance between the parallel sides.                                       (See Lesson -20) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரத்்டதகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                   4 

Answer any one of the following questions. 

 

4.  அ)  படத்தில் ‘O’- ஆனது AB மற்றும் CD –களின் டமயப்புள்ளி எனில் 

AC=BD மற்றும் AC꠱BD என்படத நிறுவுக.                       (காண்க பாடம்-11) 

   

a) In figure, 'O' is the midpoint of AB and CD. Prove that AC = BD and AC || BD. 

 

                                                                                                   (See Lesson-11) 

 

                                                 A                                               D 

C B 

 

   ஆ)  கீழ்க்காணும் படத்தில், 

  Pஆனது     DEF – இன் டமயக்வகாடட்ுச ்சந்தி EH ஆனது DE – க்குச ்

பசங்குத்து. 

 DH=9 பச.மீ., DG =7.5 பச.மீ., EP= 8 பச.மீ., மற்றும் DE=FE, எனில் FH, EH, PH – 

களின் நீளம் மற்றும்     DEF – ன் சுற்றளடவயும் காண்க. 

                                                                                           (காண்க பாடம்-11) 
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b) In the figure below, P is the centroid of     DEF, EH is perpendicualr to DE. If DH = 9cm, 

 DG = 7.5 cm, EP = 8 cm, and DE = FE. Find the length of FH, EH, PH and the perimeter of      

DEF.                                                                                                              (See Lesson-12) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வார்த்டதகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                         4 

Answer any one out of the following questions. 

5. அ)  ‘O’ ஐ டமயமாகக் பகாண்ட வடட்த்திற்கு பவளியில் உள்ள புள்ளி P 

யிலிருந்து இரண்டு பதாடுவகாடுகள் PA மற்றும் PB  வடரயப்படுகின்றன. 

எனவவ OP ஆனது AB-க்குச ்பசங்குத்து இருசம பவட்டி என நிறுவுக.                                                      

(காண்க பாடம்-17)      
 

 

 P 

 

 

 

 

 

a) From an external point P two tangents PA and PB are drawn to the circle with centre 

O, prove the OP is the perpendicular bisector of AB.       (See Lesson-17) 

 

   ஆ)  முதல் கம்பமானது இரண்டாவது கம்பத்தின் அடியிலிருந்து 60o ஏற்றக் 

வகாணத்துடன் 30 மீ. உயரத்டத பகாண்டுள்ளது. மற்றும் முதல் கம்பத்தின் 

அடியிலிருந்து 30o ஏற்றக் வகாணத்துடன் இரண்டாவது கம்பம் 

அடமந்துள்ளது எனில் இரண்டு கம்பங்களுக்கும் இடடப்பட்ட தூரத்டதயும் 

A 

O 

B 
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மற்றும் இரண்டாவது கம்பத்தின் உயரத்டதயும் காண்க.                                                                                               

                                                                                                       (காண்க பாடம்-23) 

b) The angle of elevation of the top of a tower 30 m high from the foot of another 

tower in the same plane is 60°, and the angle of elevation of the top of the second 

tower from the foot of the first tower is 30°. Find the Distance between the two 

towers and also the height of the other tower.                       (See Lesson-23) 

கீதே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏததனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் தயார ்

கெய்க.                                                                                                                                      6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

 

6.  அ) உங்கள் கிராமங்களில் குடறந்தது 50 குடியிருப்புகளின் மக்கள் 

பதாடக மற்றும் குடும்ப வருமான கணக்பகடுப்டப நடத்துக. 

(i) குடும்ப உறுப்பினரக்ளின் தகவல்கடள முடறயாக 

அட்டவடணப்படுத்துக. 

(ii) சராசரி குடும்ப அளவுகடள கணக்கிடுக வமலும் எத்தடன 

குடும்பங்கள் சராசரி குடும்ப அளவுக்கு வமல் உள்ளாரக்ள். 

(iii) அதிகபடியாக வருமானம் ஈட்டக் கூடிய முதல் 10 குடும்பங்களுக்கு 

படட்ட வடரபடம் (Bar graph) வடரக. 

 

a) Conduct a survey of atleast 50 households from your locality/village, regarding 

popula- tion and family income. 

(i) Present the data related to family members in tabular form mentioning 

frequencies. 

(ii) Calculate the average family size. How many families are above the average 

family size? 

(iii) Draw the Bar graph for top 10 earning families.     (See Lesson-24 and 25) 

 

     ஆ)  இந்த வருடம் நடக்க இருக்கும் கிரிக்பகட் (மடட்டப் பந்து) 

விடளயாடட்ட கவனிக்கவும்.  இரண்டு குழுக்கடளயும் ஒப்பிடட்ு 

அவரக்ளின் பசயல்திறன்கடளப் பபாருத்து ஒரு திட்டம் (Project) தயார ்

பசய்க. 

(i) தனிப்பட்ட நபரின் ஓட்டங்களின் எண்ணிக்டக (Scores) 

(ii) குழுக்கள் வாரியாக ஓட்டங்கள் வசகரிப்புகளின் சராசரி. 

(iii) தனிப்பட்ட வபடஸ்்வமன் (batsman) பந்டத அடித்த ஓட்ட விகிதம் (run 

rate) 

(iv) தனிப்பட்ட பந்து வீசச்ாளரின் (bowler) பந்து வீசச்ின் ஓட்ட விகிதம் (run 

rate) 
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(v) பவற்றி பபற்ற குழுவில் அதிக ஓட்டங்கடள வசகரித்த முதல் 5 

(batsman) வபடஸ்்வமன்களாக பவளியிட்ட தகவடல படட்ட வடரபடம் 

(Bar graph) மூலம் வடரக.                                      (காண்க பாடம்-24&25) 

 

    b)  Observe a Cricket match to be held in the current year. Prepare a project report 

indicating comparison of the performance of the two teams with respect to 

(i) data of individual scores 

 

(ii) team-wise average score 

 

(iii) run rate of individual batsman who did batting 

 

(iv) run rate of individual bowler who did bowling 

 

(v) draw the Bar Graph for displaying the 5 top scorer batsman of the winning team. 

(See Lesson-24 & 25) 
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அறிவியல் மற்றும் த ொழில்நுட்பம் 

Science of Technology (212) 

பயிற்றுனர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு 

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

 (ii) பபயர ,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட எண்  

ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக. 

Note :        i)  All questions are compulsary. The marks allotted for each question are 

given at same place. 

                 ii)  Write your name, enrollment numbers, AI name, subject on the top of the 

first page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொர ்்ட களில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one out of the following questions in about 40-60 word. 

 

1.  அ)  பிரபஞ்சத்திலுள்ள இரண்டு வான் பபாருடக்ளுக்கு இடடயிலான 

ஈரப்்பு சக்திகளின் மாறுபாடட்ட ஏற்படுத்தும் காரணிகடள கூரந்்து 

நநாக்கவும்.                                                                        (காண்க பாடம் 11) 

a)  Observe the factors which make the variation in forces of attraction between any 

two celestial objects in the universe.                            (See Lesson-11) 

ஆ)  பவப்ப விரிவாக்க பசயல்முடறடய வடரப்படத்தின் 

உதவியுடனும் மற்றும் அன்றாட வாழ்க்டகயிலிருந்து இரண்டு 

பபாருத்தமான எடுத்துக்காடட்ுகளுடன் விளக்குக. 

                                                                                   (காண்க பாடம் 11) 

b)  Explain thermal expansion process with the help of diagram and two suitable 

examples from daily life.                                   (See Lesson 14) 

 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொர ்்ட களில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                             2 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 
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4 

3 

4 3 

4 

3 

4 3 

2.  அ)  நசரம்ங்களின் சூத்திரங்கடள எழுதுக.         (காண்க பாடம் 3)  

(i) Ca2+ PO 3– 

 

(ii) NH + CO 2– 

 

(iii) Al3+ SO 2– 

 

(iv) C4+ Cl– 

 

          a)   Write the formula of the compounds.                               (See Lesson-3) 

 

(i) Ca2+ PO 3– 

 

(ii) NH + CO 2– 

 

(iii) Al3+ SO 2– 

 

(iv) C4+ Cl– 

 

      ஆ)  கீழ்கண்ட நவதிவிடனகடள நிடறவு பசய்க:       (காண்க பாடம் 4)

(i)   Mg + CuSO4                  

(ii)   Pb(NO3)2                   பவப்பம் 

(iii)   Ag + FeSO4            

 iv)   2FeSO4(s)                பவப்பம் 

 

        b)  Complete the following reactions. (See Lesson-4) 

 

(i)   Mg + CuSO4 

                  (ii)  Pb(NO3)2            Heat                        

(iii)  Ag + FeSO4 

(iv)  2FeSO4(s)         Heat         
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பின்வரும் வினொக்களில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொர ்்ட களில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

3.  அ)  நம் உடலில் சில சிறப்புப்படுத்தப்படாத பசல்கள் உள்ளன.  அடவ 

டமடாசிஸுக்கு உட்புறத்தும் திறடனக் பகாண்டுள்ளன.  அடவ மீண்டும் 

பகுப்படும் நபாது ஒநர மாதிரியான பல பசல்கள் உருவாகிறது.  பசல் 

வடகயின் பபயடர குறிப்பிடட்ு அடவ கருவிலா மற்றும் 

பபற்நறாரிடமிருந்து பபறப்பட்டதா என்று குறிப்பிடவும்.     

                                                                                                           (காண்க பாடம் 21) 

      b)  There are some unspecialized cells in our body which have capacity to undergo 

mitosis and can redivide to produce number of identical cell. Name the type of cell and 

from where these cells obtained in an embryo and adults.  

                                                                                            (See Lesson-21) 

     ஆ) (i)  நம் சிறுமூடள (பசரிபபல்லம்) பசயல்படாத நிடலயில் நம் 

உடலில் எப்பகுதியின் பசயல்பாடுகள் பாதிக்கப்படுகின்றன. 

                                                                                                   (காண்க பாடம் 23) 

        b)  i)  If the cerebellum is not functioning properly, which activities of our body 

would get affected?                                                                             (See lesson-23) 

            (ii)  மூடளயில் எப்பகுதி தன்னிசட்சக்குப்படாத பணிகடளக் 

கடட்ுப்படுத்துகிறது.                                                          (காண்க பாடம் 23) 

               ii)  Which part of the brain controls all involuntary actions?          (See lesson-23) 

 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு 100-150 வொர ்்ட களில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                   4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

4.  அ)  சுயாதீன, வாய்வழி அல்லது அசச்ிடப்பட்ட தகவல் பதாடரப்ு தீவிர 

ஒலி தகவல் பதாடரப்ுக்கான சாதனதட்த நதரந்்பதடுத்து அதன் 

பசயல்பாட்டிடன வடரப்படத்துடன் விவரி.              (காண்க பாடம் 18) 

       a)  You select any one device for sound communication other than independent, oral or 

printed communication and explain its working with the help of diagram. 

                                                                                                                 (See Lesson 18) 

     ஆ)  விரிவான விடடயளி:                                    (காண்க பாடம் 4) 
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Explain the following: (See lesson-4) 

• அயனி நசரம்ங்கள் உருகிய நிடலயில் மின்சாரத்டதக் 

கடத்துகின்றன.  ஆனால் நகாவலன்ட் நசரம்ங்கள் உருகிய நிடலயில் 

மின்சாரத்டத கடத்த முடியாது. 

• Ionic compounds conduct electricity in molten state but covalent compounds are not 

able to conduct electricity in molten state. 

• இரசக்கற்பூரத்தின் உருகு நிடல 353.4K ஆனால் நசாடியம் 

குநளாடரடின் உருகுநிடல 1074K. 

• The melting point of naphthalene is 353.4K but the melting point of sodium chloride 

is 1074K. 

• ஆக்ஸிஜிநனற்ற ஒடுக்க விடனடய உதாரணத்துடன் விவரி. 

• Explain Redox Reaction with example. 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு 100-150 வொர் ்ட களில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                         4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

5.  அ) உயரமான நீண்ட திறந்த பகுதி பசல்கள் வயிறு மற்றும் குடல் 

உட்புறப் பகுதியில் காணப்படுகிறது.  அத்திசுவின் பபயர ்மற்றும் நம் 

உடலில் அதன் பணிகடள எழுதுக.                            (காண்க பாடம் 21) 

      a)  A group of tall, elongated cells having cilia at their free ends, are found in the inner 

lining of the stomach and intestine. Name this tissue and also mention its function in the 

body?                                                                                                      (See Lesson-21) 

  ஆ)  ஒருவர ்தடசவலி, உள் இரத்தக்கசிவு, சீரற்ற பசரித்தல் பபருங்குடல் 

அடிவயிறு விலியினால் அவதிப்படுகிறார ்எனில்     (காண்க பாடம் 32)                                                                                 

(i) அவருக்கு இருக்கும் நநாயின் பபயர ்மற்றும் நநாய்க்கான 

காரணிடய பபயரிடுக. 

(ii) அந்நநாய் பரவுவதற்கான காரணி என்ன? 

(iii) இந்நநாய்க்கு சிகிசட்சயாக மருத்துவரின் பரிந்துடரப்படி 

எவ்வடகயான மருந்திடன உடப்காள்ளல் நவண்டும். 

     b)  A person is suffering from muscular pain, internal bleeding, impaired digestion and 

severe colic pain. Answer the following–                                                 (See Lesson-32) 

 



Session 2020-21 (Science & Technology 212) 5  

i. Name the disease that person is suffering from and its causative organism. 

 

ii. What will be the possible mode of transmission of this disease? 

 

iii. How can it be prevented? 

 

iv. What type of drugs can be suggested by a doctor for its treatment? 

 

கீதே தகொடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏத னும் ஒன்றுக்கு திட்டம்  யொர ்

தெய்க.                                                                                                                                      6 

Prepare any one project out of the given below. 

6. அ)  வீட்டிற்கான மின்சார ஆற்றல் விநிநயாகம் குறித்து குறிப்பு எழுதுக: 

மின்சாரகம்பத்தின் வழியாக உன் வீடட்ு அடறக்கு வரும் வீடட்ுடடடம 

மின்சார சுற்றிடனத் தயாரித்து மற்றும் புவிகம்பி, மின்குடதக் குழி, 

பசாடுக்கி, மின் காப்பு இடழ பற்றி விவரி.  நீங்கள் பல்நவறு புத்தகங்கள், 

பத்திடரக்டககள், இடணயத்தின் உதவி மற்றும் அறிவியல் மற்றும் 

பதாழில்நுட்பம் 1 புத்தகதட்தயும் உபநயாகிக்கலாம். 

    a) Write a note on distribution of electric energy for household purposes. Make a house- 

hold circuit that shows current coming from a pole to your room and explain role of earth 

wire, socket, switch and fuse as well. You can take help of various books/maga-

zine/Internet as well as your Science & Technology despatch-1. 

 ஆ)  அருகிலுள்ள பள்ளி/ கல்லூரி ஆய்வகத்திற்கு பசன்று அங்கு அவரக்ள் 

பயன்படுத்தும் இரசாயணங்கள் பற்றி தகவல்கடள நசகரிக்கவும். 

(i) கரிம மற்றும் கனிம நவதியல் பபாருடக்ளுக்கு இடடநய உள்ள 

நவறுபாட்டிடன எழுதுக. 

(ii) எத்தனாலின் பசயல்பாடட்ுக் குழுவின் பபயடரக் குறிப்பிடவும். 

(iii) காரப்னின் அநலாட்நராபிக் வடிவத்தின் பபயர ்என்ன? 

(iv) அல்கஹால் மற்றும் காரப்ாக்சிலிக் அமிலங்களுக்கு இடடநய உள்ள 

நவறுபாடு யாது? 

(v) நிடறவுற்ற மற்றும் நிடறவுறாத டஹட்நரா காரப்ன்கடள எவ்வாறு 

நவறுபடுத்துவாய்? 
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(vi) காரப்ன்டட ஆக்டஸடு கரிமமா அல்லது கனிம கலடவயா? 

   b)  Visit nearby school or college laboratory and collect information about some 

chemicals those are using in laboratory. Answer the following– 

 

(i)  How will you differentiate between organic and inorganic chemicals? 

 

(ii)  Name the functional group present in ethanol. 

 

(iii)  Name the allotropic forms of carbon. 

 

(iv)  How will you differentiate between alcohols and carboxylic acids? 

 

(v)  How will you differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons 

(vi)  CO2 is an organic or inorganic compound? 
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சமூகஅறிவியல்   

Social Science  

(213) 

ஆசிரியரால் வரரயருக்கப் பட்ட பணி  

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

      Max.Marks: 20 

குறிப்பு:   அனைத்து விைாக்களுக்கும் வினையளி. ஒவ்பவாரு விைாக்களுக்காை 

மதிப்பபண்கள் தைித்தைியய பகாடுக்கப்பை்டுள்ளது. 

                   உமதுபபயர ்மற்றும் பதிபவண்னண எழுதவும்.  AI பபயர,் 

வினைத்தாளிை் முதல்பக்கத்திை் யமல்பகுதியில் பாைப்பிரினவ எழுதவும். 

Note :  All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at same 

place. 

Write your name, enrollment numbers, AI name, subject on the top of the first page of the 

answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில்           

விதையளிக்கவும்.                                                                                     2 

Answer any one of the following question in about 40-60 words. 

1. அ)   மைித வளரச்ச்ியில் யவைன்ையாடும் காலகை்ைத்தினை ஆராய்க. 

(காண்க பாடம் 0) 

      a)  Examine Hunting stage of Human Development.   (See Lesson 0) 

    ஆ) பீம்பபை்கா ஓவியங்கனள பகுப்பாய்வு பசய்க.   (காண்க பாடம் 0) 

      b)  Analyse  Bhimbedka cave paintings.     (See Lesson 0) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில்           

விதையளிக்கவும்.                                                                                     2 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

2. அ)  வைஇந்தியாவும் பதை்ைிந்தியாவும் ஒை்யறாபைாை்று யவறுபை்ைாலும் 

உைலியல்ரீதியாக பவவ்யவறு குணாதிசயங்கனள பகாண்டுள்ளைர.் அனவகளில் 

ஏயதனும் இரண்டினை எழுதுக.      (காண்க பாடம் 9) 

    a)  Though Northern India and Southern India are physiographically different from each 

other yet they have their own characteristics. Write any two points. (See Lesson 9) 

ஆ) உங்கள் சமூகதத்ிை் சமூக கலாசச்ார வாழ்க்னகனய மனழ எவ்வாறு 

பிை்வரும் பாதிக்கிறது?        (காண்க பாடம் 10) 
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      b)  How rain affects socio-cultural life in your community?  (See lesson - 10) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில்           

விதையளிக்கவும்.                                                                             2 

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 

3. அ) இந்திய அரசியலனமப்பு கூை்ைாை்சி முனறவடிவனமப்பில் இருந்தாலும் 

ஒற்னறயாை்சியிை் அம்சங்கனள உள்ளைக்கியதாகும். இதனை உறுதிப்படுத்தும் 

வனகயில் ஏயதனும் இரண்டு உதாரணங்கனள தருக.        (காண்க பாடம் 15) 

      a)  “Constitution of India is federal in form but unitary in spirit,” Support the statement 

with two examples.       (Lesson – 15) 

    ஆ) பபண்கள் அதிகாரம் பபறுவதற்கு எந்த அரசியலனமப்பு திருத்தம் 

வழிவகுத்தது?        (காண்க பாடம் 18) 

     b)  “Which amendments and how have paved the way for women empowerment.” 

Explain by giving reasons.      (See lesson 18) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில் 

விதையளிக்கவும்.                                                                                 4 

Answer any one of the following question in about 100-150 words. 

4. அ) சங்ககாலதன்தப் பற்றி ஆராய்ந்து அதை் சாதைகனள திறைாய்வு பசய்க.  

         (காண்க பாடம் 1) 

      a)  Critically examine Sangam Age and its achievement. (See Lesson 1) 
 

ஆ) இந்திய யதசிய ஒருங்கினணப்பிற்கு பிராந்தியவாதம் மிகப்பபரிய சவாலாக 

உள்ளது . சிலயநரங்களில் இந்த சிந்தனை நியாயமாைதாகும். இதனை ஆதரிக்கும் 

வனகயில் ஏயதனும் இரண்டு பபாருத்தமாை விவாதங்கனள எடுத்துனரக்க. 

(காண்க பாடம் 24) 

      b)  “Regionalism is considered as the greatest challenge to the national integration of 

India. But sometime, this thinking is reasonable also”. Support the statement with any two 

suitable arguments.       (See Lesson 24) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்தேகளில் 

விதையளிக்கவும்.                                                                                           4 

Answer any one of the following questions in about 100-150 words. 

 

5. அ) பகாடுக்கப்பை்டுள்ள இந்திய வனரபைத்தில் பிை்வருவைவற்னற குறித்து 

அதற்காை பபாருதத்மாை சிை்ைங்கனள பதிவு பசய்க.       (காண்க பாடம் 9) 

(i)   ஆரவல்லியிை் மிக உயரந்்த சிகரம் 

(ii) அரப்சாகரில்முடிவனையும்பிரதாைநதி 

(iii) ஆண்டிற்கு  20  பசை்டி மீை்ைருக் குகுனறவாக மனழ பபாழியும் 

நிலப்பரப்பு 
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(iv) வண்ைல மண்ணிை் பரப்பளவு 

      a)  On the outline map of India, mark and label the following with appropriate symbols 

(i) The highest peak of Aravali   (See Lesson 9) 

(ii) Main river ending in Arab Sagar 

(iii) The area of less than 20 cm annual rainfall 

(iv) Area of Alluvial soil . 

      ஆ)  சுதந்திரமாை மற்றும் நியாயமாை யதரத்லுக்கு இனையூறாக உள்ள 

ஏயதனும் இரண்டு பிரசச்ினைகனள கண்ைறிந்து அனவகனள குனறவதற்காை  

தீரவ்ுகனள எடுத்துனரக்க.        (காண்க பாடம் 22) 

      b)  Identify any two problems which you feel hindrance in the path of free and fair 

elections and suggest remedies.     (See lesson 22) 

கீதே ககாடுக்கப்பை்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திை்ைப் பணிதய 

ேயாரிக்க.                                                                                                                             6 

Make any one project out of the given below. 

6. அ) ஒரு கிராமத்தில் இரண்டு குழந்னதகனள உனைய ஒரு தாய் வீை்டில் யவனல 

பசய்துவந்தார.் தை்னுனைய குழந்னதகனள படிக்கனவக்க யவண்டும் எை்று 

விரும்பிைாள். ஆைால் அவளால் குழந்னதகனள படிக்க னவக்க முடியவில்னல.  

எையவ கிராமத்தில் உள்ள சரப்ாஞச ்அலுவலகத்திற்கு பசை்று 

கல்விக்பகாள்னகயிை் மூலம் வழங்கப்பை்டுள்ள குழந்னதகளுக்காை இலவச 

மற்றும் கை்ைாயகல்வினயப் பற்றியும் அறிந்து பகாண்ைாள் கிராமசரப்ாஞச ்

அலுவலகத்தில் பபறப்பை்ை தகவல்களிை் அடிப்பனையில் குழந்னதகளுக்காை 

இலவச மற்றும் கை்ைாய கல்வினயகிராம சரப்ாஞச ்உறுதி பசய்வதற்காை 

பல்யவறு வழிமுனறகனள ஒரு அறிக்னகயாக பரிந்துனர பசய்க. 

      a)  “A woman with two children is working as a domestic help in a vilage. She wants 

to educate her children, but fails.” Visit the office of the Sarpanch of the village and get 

information regarding various programmes and policies for free and compulsory education. 

On the basis of information collected from the office of the Sarpanch, write a report 

suggesting the ways to ensure the education of the Childrens by the Sarpanch of the village. 

 

    ஆ)  உமது கிராமதத்ில் உள்ள 10 வீடுகனள யதரந்்பதடுத்து ஒரு கணக்பகடுப்பு 

நைத்துக. அங்கு வசிக்கும் மக்கனள மூை்று விதமாை வயதிற்குை்பை்ை 

பாலிைங்கனள கண்ைறிக. பிை்வரும் பை்டியலில் அடிப்பனையில் பாலிை விகிதம் 

அனமய யவண்டும். 
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யமயல உள்ள பை்டியலில் யசகரிக்கப்பை்ை தகவல்களிை் அடிப்பனையில் வயது 

முதிரந்்யதார ்பாலிைவிகிததன்த கண்ைறியவும்.  வயதிற்கு ஏற்ப 

பாலிைவிகிதத்திை் யபாக்கு யாது? அது குனறகிறதா அல்லது 

அதிகரித்திருக்கிறதா? யதரவ்ிை் அடிப்பனையில் பாலிை விகிதத்திை் நினல 

குறிதத் அறிக்னகனய தயாரிக்கவும் பாலிைவிகித கண்டுபிடிப்புகள் நம் 

சமூகத்தில் ஏற்படுத்தும் பாதிப்புகள் யானவ?. 

     b)  Conduct a survey of about 10 households in your village or city or the locality where 

you live in. Try to find out the sex ratio in three broad age groups. The survey can be 

conducted in the following format: 

 

S.No. Broad Age 

Group 

(Years) 

Number of 

Males 

Number 

of 

Females 

Percentage of 

total Male-

Female 

Sex 

Ratio 

1. 0–14 
    

2. 15–59     

3. 60+ 
    

 

On the basis of information generated in the table, find out the sex ratio according to broad  

age groups. What is the trend of sex ratio according to age groups? Does it 

decline or increase? Prepare a report on status of sex ratio based on data. What 

would be the impact of these findings on our society? 

 

வ.எண் வயதுமுதிர்

ந்யதார ்

ஆண்களிை்

எண்ணிக்

னக 

பபண்களிை்

எண்ணிக்

னக 

ஆண், 

பபண்சதவீத

ம் 

பாலிை 

1 0-14     

2 15-59     

3 60+     



ப ொருளியல் 
Economics (214) 

 யிற்றுனர் மதி ்பிட்ட ஒ ் டட ்பு 

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறி ்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

 (ii) பபயர்,  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட எண்  ஆகியவற்டற 

விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக. 

Note : All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at same place. 

Write your name enrollment numbers, AI name, subject on the top of the first page of 

the answer sheet. 

 பின்வரும் வினொக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                             2 
 

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 
 

1.  அ)  “பபாருளியல் என்பது பற்றாக்குடற, பதரிவு ஆகியனடவ பற்றிய ஓர ்

அறிவியலாகும்” – விளக்குக்க.                                                                (காண்க பாடம் : 1) 

 a) "Economics is a science of scarcity and choice". Explain. (See Lesson 1) 

 ஆ)   பபாருளியல் மற்றும் பபாருளியல்லாதடவ பற்றி எடுத்துக் 

காட்டுகளுடன் விளக்குக.                                                             (காண்க பாடம் 2)                                                                                                              

           b)  Illustrate the difference between economic and non-economic with examples. 

                                                                                                               (See Lesson 2) 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொரே்்டேகளில்            

விடடயளிக்கவும். 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

     2.  அ)  ஒரு பபாருளாதாரம் என்பது அடனத்துப் பபாருளதார 

நடவடிக்டககளும்  மமற்பகாள்ளப்படும் ஒரு கட்டடமப்பு ஆகும். எவ்வாபறன 

விளக்குக.     

                                                                                                               (காண்க பாடம்: 4) 

a) An economy is a framework where all economic activities are carried out. Explain how? 

                                                                                                               (See Lesson 4) 

ஆ)  உடழப்புச ்பசரிவுதப்தாழில்னுட்பதட்தயும், மூலதனச ்

பசரிவுதப்தாழில் நுட்பத்டதயும் மவறுபடுத்துக.                   (காண்க பாடம்: 7)                                                   

     b)  Distinguish between labour intensive technology and capital intensive technology. 

                                                                                                                 (See Lesson 7) 
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பின்வரும் வினொக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வொரே்்டேகளில்            

விடடயளிக்கவும்.       2 

 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

3.  அ)  கிடடப்பபருடமமிக்க, பற்றாக்குடறயான வளங்கடள 

முழுவதுமாகப் பயன்படுத்தப்படவில்டல யாயின் அது வளங்கடள 

வீணாக்குதலாகும். இதடன நீ ஒப்புக்பகாள்கிறாயா? உன் கருத்டத எழுதுக.    

                                                                                                          (காண்க பாடம் 5)                                                                                            

a)   Do you agree that if the scarce resources are not utilized fully, it is wastage of resources? 

Comment.                                                                                 (See Lesson 5) 

ஆ)  ஒரு பபாருளாதாரத்தில் பண்டங்களும் பணீகளும் மிகவும் 

இன்றியடமயாப் பங்காற்றுகின்றன – விளக்குக.       (காண்க பாடம் 3) 

   b)  Goods and services play an important role in an economy. Explain.     (See Lesson 3) 

 

பின்வரும் வினொக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 

வொரே்்டேகளில் விடடயளிக்கவும்.                                            4 

 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

 

4.  அ)  இயல்புடர பபாருளாதாரம்  பநறியுடர  பபாருளாதாரத்திலிருந்து எவ்வாறு 

மவறுபடுகிறது?  இவற்டற எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குக.    

                                                                                                                 (காண்க பாடம் 1)                                                                            

a) a)  How does positive economics differ from normative economics? Explain these with 

illustrations.                                                                             (See Lesson 1) 

   ஆ)  சாஹில் ஒரு ஒரு பதாழில் முடனமவாராகிட அவர ் ஆற்றமவண்டிய பணிகள்                                                                                                                                                                   

யாடவ?                                                                                                              (காண்க பாடம் 6) 

b)  b)  Sahil wants to become an entrepreneur. What functions need to be performed by him as  

an entrepreneur?                                                                    (See Lesson 6) 

c) பின்வரும் வினொக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 

வொரே்்டேகளில் விடடயளிக்கவும்.     

d)                                                                                                                  4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

 

5.  அ)  மதடவவிதிடய கற்படனயான புள்ளிவிவரங்கமளாடும்,  பட்டியலுடனும் 

கூறி விளக்குக.                                                                                    (காண்க பாடம் 9)                                                                                                    

a) State and explain the law of demand with the help of a hypothetical numerical example/ 

schedule.                                                                                       (See Lesson 9) 

    ஆ)  ஒரு பபாருளாதாரத்தின் முக்கியமான டமயப் பிரக்சிடனடய ஓர ்

எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக.                                                                (காண்க பாடம் 5) 

b)  Explain the central problem of an economy with the help of an example. (See Lesson 5) 
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கீதே பகொடுக்க ் ட்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்ட ் 

 ணிடய ேயொரிக்க.                                                                                              6 
 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

6.  அ)  நுகரம்வார ்பண்டங்கடளயும், உற்பத்தியாளர ்பண்டங்கடளயும் பகாண்ட 

ஒரு பட்டிடலத் தயாரப்சய்க. பயன்பாட்டின் அடிப்படடயில் நுகரம்வார ்

பண்டங்கள் எவ்வாறு உற்பத்தியாளர ்பண்டங்களிலிருந்து மவறுபடுகின்றன 

என்படத விளக்கிட முயல்க.                                                     (காண்க பாடம் 3) 

a) Make a list of consumer and producer goods and try to explain how consumer 

goods differ from producer goods on the basis of usage.          (See Lesson 3) 

ஆ)  கீழ்க்காணும் அட்டவடணயின் துடணபகாண்டு இறுதிநிடல     

உற்பத்திடயயும், சராசரி உற்பத்திடயயும் கணக்கிடுக.  

                                                                                                              (காண்க பாடம் 7) 

உடழப்பு 

(அலகுகள்) 

பமாதத் உற்பத்தி 

அலகுகள் 

இறுதிநிடல       

உற்பத்தி 

சராசரி                      

உற்பத்தி 

0 10   

1 15 

2 20 

3 27 

4 36 

5 40 

b) Calculate marginal product and average product with the help of the following table. 

                                                                                                                               (See Lesson 7) 

Units of labour Total Product (Units) Marginal Product Average Product 

0 10   

1 15 

2 20 

3 27 

4 36 

5 40 
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வணிகவியல் 

Business Studies 

 (211) 

பயிற்றுனர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு  

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

 (ii) பபயர,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட எண்  

ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக. 

Note :          All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at 

same place. 

Write your name, enrollment number, AI name and subject on the top of the 

first page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions. 

1.  அ)  சுற்றுசச்ூழல் மாசடடவடதத் தடுப்பதில் இந்தியாவின் பங்கிடன விளக்குக.

                           (காண்க பாடம்-1) 

  a)  Discuss the role of India in preventing environmental pollution.     (See Lesson 1) 

 

ஆ)  ஒரு வணிகர ்என்கிற முடறயில், அன்றாட வணிகத்தில் நீங்கள் 

மமற்பகாள்ளும் பல்மவறு நடவடிகடககடள விளக்குக.    

                             (காண்க பாடம்-2) 

   b)  As a businessman state the different types of activities you would undertake in your day to 

day running of your business.       (See Lesson 2) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                             2 

Answer any one out of the following questions. 

 

2. அ)  தனியாள் முழு உரிடம நிறுவனம் என்பது அடமப்பதற்கும்.  

மூடிவிடுவதற்கும் எளிடமயானது.  ஒரு தனியாள் முழு உரிடம வணிக 

நிறுவனமானது நீண்ட காலம் இருக்க முடியுமா?              (காண்க பாடம்-3) 

 

   a)  Sole proprietorship business is easy to form and wind up. Can a sole proprietorship form of 

business organisation exist forever?     (See Lesson 3)  

 

                               
ஆ)  ஒரு வணிகத்தில் ஆடக்ள் மற்றும் சரக்குகள் மபாக்குவரத்து மிக 



   

முக்கியமானது.  இக்கூற்றின் அடிப்படடயில் வணிகத்தில் மபாக்குவரத்தின் 

முக்கியத்துவம் பற்றி விவாதிக்க.     (காண்க பாடம்-5) 

 

   b)  'The movement of goods and persons is very important in business'. In light of the statement 

discuss the importance of transport in business.   (See Lesson 5) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one out of the following questions. 

3. அ) “எழுத்துவடிவிலான பசய்திகடள அனுப்புவதற்கு மின்னஞ்சல் மிகவும் 

விடரவான முடறயாகும்”.  விளக்குக.      (காண்க பாடம்-7) 

 

    a)  "E-mail is the fastest method of transmitting written messages". Explain. 

(See Lesson 7) 

 ஆ) “கிடங்கு வசதி என்பது வணிகத்துக்கான துடணக்கருவிகளில் 

மிகமுக்கியமானதாகும்”.  இக்கூற்டற விளக்குக.      (காண்க பாடம்-6) 

 

   b)  Warehousing is one of the important auxiliaries to trade. Explain this statement. 

(See Lesson 6) 
 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                   4 

Answer any one of the following questions. 

4.  அ) உரிடமயின் (ownership) அடிப்படடயில் நிறுமங்கடள நான்கு வடகயாகப் 

பிரிக்கலாம்.  பலவடகயான நிறுமங்களின் இயல்புகள் பற்றி விவாதிக்க.  

           (காண்க பாடம்-4) 

  a)  On the basis of ownership Companies can be of four types. Discuss the characteristics of the 

different types of companies.       (See Lesson-4) 

 

ஆ)  வருங்கால பபாதுடவப்பு நலநிதிக் கணக்கின் இயல்புகடளக் கூறுக.                                                                                

(காண்க பாடம்-8)  

 

b) State the characteristics of Public Provident Fund Account.  (See Lesson-8)      

 

 

 

 

                      



   

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வார்ே்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                         4 

Answer any one out of the following questions. 

5. அ)  வங்கித்துடறயில் ஏற்பட்டுள்ள அண்டமக்கால முன்மனற்றங்கடளயும்.  

வாடிக்டகயாளருக்கு அண்டமயில் வழங்கப்பட்ட வசதிகடளயும் பற்றி விளக்குக.

         (காண்க பாடம்-9)      

 

a)  Explain the recent developments in the field of banking and the latest facilities offered to its 

customers.         (See Lesson 9) 

   ஆ)  “ஓரு கிடங்கு என்பது சில இயல்புகடளப் பபற்றிருந்தால் சிறப்புமிக்க 

கிடங்கு எனக்கூறப்படுகிறது – இக்கூற்டற விளக்குக.        (காண்க பாடம்-6) 

 

b)  'A warehouse is said to be an ideal warehouse if it possesses certain characteristics'. 

Explain.          (See Lesson 6) 

கீதே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் ேயார் 

கெய்க.                                                                                                                                      6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

6.  அ)  அருகிலுள்ள ஒரு வங்கிக்குச ்பசல்க, கட்டணமில்லாத் பதாடலமபசி 

எண்ணில் பதாடரப்ு பகாண்டு, ஒரு மசமிப்புக்கணக்குத ்பதாடங்குவதற்கான 

முடறகடளப் பற்றி விசாரிக்க.  இதுகுறித்து ஓர ்அறிக்டக தயார ்பசய்க.  

           (காண்க பாடம்-9) 

 

a)  Visit a nearby bank else call on toll free number and enquire the procedure to open a 

savings bank account. Make a report.      (See Lesson-9) 

 

     ஆ)  உங்கள் பகுதியிலுள்ள ஒரு கூட்டுறவுச ்சங்கத்திற்குச ்பசல்க.  அந்தச ்

சங்கம் மமற்பகாள்ளும் நடவடிக்டககள், எதிரப்காள்ளும் அடறகூவல்கள், 

அசச்ங்கத்தின் உறுப்பினரக்ள் ஆகியடவபற்றி ஓர ்அறிக்டக தயார ்பசய்க.     

(காண்க பாடம்-5) 

 

    b)  Visit a cooperative society in your locality. Make a report on the activities undertaken 

challenges faced and number of members in the society.  

(See Lesson-5) 
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மணையியல் 

Home Science 

(216) 

                   பயிற்றுனர் மதிபிட்ட ஒப்பணடப்பு 
Tutor Marked Assignment 

                                                                                                                    அதிக மதிப்பபண்: 20 

                                                                                                                                      Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

Note : All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at same 

place. 

(ii) பபயர்,  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )   இடுபணி எண்,   பாட எண்   

ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க  முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக. 

Write your name, enrollment number, AI name and subject on the top of the first 

page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்ணேகளில் 

விணடயளிக்கவும். 

Answer any one of the following question in about 40-60 words. 

 

1.  அ )  மதிய உணடவ வீட்டு விநியயாக உணவு பதாழில் பதாடங்க 

விரும்புகிறீரக்ள்.  அதற்கான சரிவிகித உணவு பரிமாறும்  திட்டத்டத 

தயாரிக்கவும்.  உங்கள் பதாழிலுக்கு கடடப்பிடிக்கும் மூண்று அடிப்படட 

பநறிகடல எழுதவும்.                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      (பாடம் : 3,21,22) 

a) You  want to start home delivery food service for lunch. Prepare the menu for the balanced meal to 

be served. Which three ethical grounds you will maintain in your business? 

(See Lesson 3,21,22) 

ஆ ) சிவப்பு மிளகாடய உலரடவக்கும் பதாழிடல பசய்கிறீரக்ள்.  மடணயியல் 

பாடம் படித்த பின்னர ்உங்கள் குடும்ப வருமானத்டத எவ்வாறு அதிகரிப்பாய்?    

                                                                                                         (பாடம் : 5,16)  (2) 

b)  Drying of red chilies is your family business. After studying Home Science how can you increase 
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your family income?                                                                 (See Lesson 5,16)  2 

 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்ணேகளில் 

விணடயளிக்கவும். 

         Answer any one of the following question in about 40-60 words. 

2.  அ )  மூன்று முதல் ஆறு வயதுடடய சிறாரக்ள் ஒரு நரச்ரி பள்ளியில் 

படிக்கின்றனர.்  ஒவ்பவாரு ஆண்டும் அவரக்ளின் இயக்கதிறன் மற்றும் பமாழி 

திறன்கடள கண்டறிந்து உதாரணத்துடன் விளக்குக. 

 

a) Three to six year old children study in a nursery school. Explain with examples about their 

motor and language development in each year.         (See lesson 18, 19) 

 

ஆ )  சமூகத்தில் மக்கள் காற்று மற்றும் நீர ்மாசுபாட்டால் 

பாதிக்கப்படுகிறாரக்ள். நீங்கள் அதிலிருந்து மீட்க எவ்வறு உதவுவீரக்ள்? 

 

b) Find out how the people of your community get affected by air and water pollution. How can 

you help them to overcome from it?                                      (See Lesson 6,7) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்ணேகளில்            

விணடயளிக்கவும்.                                                                                       2 

      Answer any one of the following question in about 40-60 words. 

3.  அ )  உங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தும் ஆறு வடகயான துணிகடளத் 

யதரந்்பதடுக்கவும். துணிவடக, பநசவு மற்றும்  முடிவு அடடயாளத்டத 

கண்டறியவும்.                                                                                      (பாடம் : 10,11)   

 

a) Select any six kinds of clothes used in your home. Identify their type of fabric, weave  and 

finishes.                                                                                          (See lesson 10,11) 

ஆ)  நன்னு என்ற 18 வயது சிறுவனுக்கு பணம் திருடி பபாய் பசால்லும் 

பழக்கம் உண்டு.  அவனது நடத்டதக்கான காரணங்கள் நான்டக 

கண்டறிந்து அதற்கான தீரவ்ுகள் நான்டக பரிந்துடரக்கவும். 

                                                                                                                  (பாடம் : 1,2,3) 

b) Nannu, a 18 year old boy has the habit of stealing money and telling lies. Find out four causes 
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for his behaviour and suggest four solutions.                                              (See Lesson 1,2,3) 

 

 பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-1500 வார்ே்ணேகளில் 

விணடயளிக்கவும்.                                                                                         4 

Answer any one of the following questions in about 100 to 150 words. 

4.  அ )  திருமண விருந்தில் அணிய உங்கள் படட்ு உடடடய பவளியய 

எடுத்துள்ளீரக்ள், இது பதாடரப்ாக பின்வருவனவற்றிற்கு 

விடடயளிக்கவும்: 

I) இது உண்டமயில் படட்ு அல்ல யவறு ஏபதா துணி. பதாடுத்தல் 

மற்றும் எரி யசாதடன மூலம் அடத உறுதிபடுத்தவும். 

ii) உங்கள் உடடயில் ஒரு துடள இருப்படதக் கண்டீரக்ள் அதற்கான 

காரணம் மற்றும் தீரவ்ு ஒன்டற கூறவும். 

       iii) ஆடடடய எப்படி படச யபாடட்ு, உலரத்ி, யதய்ப்பீரக்ள்? 

      iv) ஆடடயில் பட்ட எண்பணய் கடறடய எவ்வாறு யபாக்குவாய்? 

                                                                                                           (பாடம் : 9,10) 
 

a)  You have taken out your silk dress to wear in a marriage party. In this relation answer the 

following- 

(i) Is it really silk or some other fabric. Then confirm by performing touch and burning tests 

 

(ii) You found a hole in your dress, tell its reason and suggest a solution 

 

(iii) How will you starch, dry and iron the dress? 

 

(iv) How will you remove oily marks from your dress?                   (See Lesson 9,10) 
 

ஆ )  நீங்கள் 20,000 வருமாணத்திற்க்காக முழு யநர ஊதியத்தில் பதாழிலாளியாக 

நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர,் இது பதாடரப்ாக பின்வருவனவற்றுக்கு 

விடடயளிக்கவும். 

i) 12, மணி யநரத்தில் வீடு திரும்புவதற்கான திட்டத்டத தயார ்பசய்யவும். 

ii) நீங்கள் வாடடக அடறயில் தங்குவதற்கான பசலவுத் திட்டத்டத தயார ்

பசய்யவும். 
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iii) உங்களது காடல மற்றும் மதிய உணவிற்கான திட்ட பசலடவ தயார ்

பசய்யவும். 

iv) உங்களது உடல் பரிமானம் மற்றும் வாழ்க்டக முடறடய பகுப்பாய்வு 

பசய்யவும்.                                                                      (பாடம் : 3,7,8,15,16) 

 

b)  You are a full time worker in a company on a salary of 20,000/ pm. In this relation answer the 

following? 

(i) Make a time plan for 12 hours from getting up to returning home. 

 

(ii) Make a spending plan when you are staying in a rented room. 

 

(iii) Make a menu plan for your breakfast and tiffin box 

 

(iv) Analyse your health dimensions and life style.              (See Lesson 3,7,8,15,16) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வார்ே்ணேகளில் 

விணடயளிக்கவும்.                                                                                  4 

Answer any one of the following questions in about 100 to 150 words. 

5.  அ )  வயலில் பவறும்காலுடன் நடந்த ரஹீம் யநாய்வாய்ப்பட்டான்.  இது 

பதாடரப்ாக பின்வருவனவற்றுக்கு பதிலளிக்கவும். 

i) அவரது யநாய்க்கான காரணங்கள் என்னவாக இருக்கும்? 

ii) அவரது யநாய்க்கான இரண்டு அறிகுறிகடள கூறுக? 

iii) இரண்டு தடுப்பு நடவடிக்டககடள பரிந்துடரக்கவும்? 

iv) இன் யநாய் குடற எதிரப்ு சக்தியினால் ஏற்பட்டதா? 

                                                                                                       (பாடம் : 6,7,8) 

a) Rahim fell sick after walking barefoot in the fields. Answer the following in this regard: 

 

(i) What can be possible cause of his sickness? 

(ii) Indicate two possible symptoms of his discase 

(iii) Suggest two preventive measures 

(iv) Is this sickness related to low immunity? 

                                                                                                (See Lesson 6,7,8) 

ஆ )  நீங்கள் உங்கள் பபற்யறார ்மற்றும் 22 வயது மூதத்  சயகாதரருடன் 
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வாழ்கிறீரக்ள். இடத மனதில் பகாண்டு பின்வருவனவற்றுக்கு பதிலளிக்கவும். 

i) உங்கள் குடும்பம் எந்த வாழ்டக நிடலக்கு பசல்கிறது? சுருக்கமாக 

விளக்குக. 

ii) ஆயராக்கியமான உறடவப் பறாமரிபதற்க்கு குடும்ப உறுப்பினரக்ள் 

என்ன பசய்வாரக்ள்? 

iii) உனது சயகாதரடன யமாசமான நிறுவனத்திடம் இருந்து எவ்வாறு காப்பாய்? 

iv) உங்கள் வாழ்க்டகயின் குடும்ப மதிப்பின்  முக்கியத்துவம் என்ன?     

                                                                                               (பாடம் : 17,20,21)                                                       

             b)  You live with your parents and 22 years old brother Keeping this in mind, answer the 

following: 

 

(i) Which life stage is your family undergoing? Explain briefly. 

 

(ii) What do the family members to maintain healthy relationships? 

 

(iii) How will you protect your brother from bad company? 

 

(iv) What is importance of family values in your life?             (See lesson 17,20,21) 

கீதே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் ேயார ்

கெய்க.                                                                                                                                    6 

Prepare any one project out of the given below: 

6.   அ )  உங்கள் அருகிலுள்ள சந்தைக்குச ்சசன்று பின்வருவனவற்தறக்   

கண்டறிந்து அது குறிை்து ச ொருை்ைமொன கருை்தைை் சைரிவிக்கவும். 

i) 10 சவவ்வவறு கடட்ுகட்ட ் ட்ட உணவுகதளை் வைரந்்சைடுக்கவும், 

உணவுகளில் உள்ள முக்கிய உணவு சைொகுதிகதள மற்றும் 

அைற்கொன உணவின் ச ொருடக்ளம் கண்டறிக. 

ii)  ை்து வதகயொன துணிகதள வைரந்்சைடுக்கவும். ஒவ்சவொரு 

துணியின் ைன்தமதய விவொதி? 

iii) வீட்டிற்க்கு வைதவயொன 4 ச ொருடக்தள வைரவ்ு சசய்யவும், 

அைற்கொன அக்மொரக்் ைரம் மற்றும் உை்ைரவொைை்தை கண்டறியவும். 

iv) உங்கள் வீட்டிற்க்கு வைதவயொன 4 தூய்தம அல்லது து ்புரவு 

ச ொருடக்தள வைரவ்ு  சசய்யவும்.  அைற்கொன விதல மற்றும் 

நன்தமகளுக்கொன விளக்க ் டை்தை ையொர ்சசய்யவும். 

v) முைல் உைவி ச ட்டியில் உள்ள  ை்து ச ொருடக்தள ற்றி விவொதி. 
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vi)  2-வயது குழந்தையின் நுண்-இயக்க வளரச்ச்ிக்கொன 4-

ச ொம்தமகதள  ரிந்துதரக்கவும்.  அவற்தற விவொதி. 

                                                                                              ( ொடம் 3,5,10,12,13,18,22) 

a)  Visit your nearby market and identify the following and give suitable comment on that: 

(i) Select 10 different packaged foods, Identify the major food group in the food item. 

 

(ii) Select 10 clothes or garments. Identify the fiber at each and discuss its suitability for 

the garment. 

(iii) Select 4 household gadgets. Identify the standard mark and availability of 

guarantee card 

 

(iv) Choose 4 cleaning agents for your house. Prepare a chart of the cost and 

advantages of each. 

(v) Suggest any 10 items required for a first-aid box, with justifications. 

 

(vi) Suggest any 4 toys for 2 year child to faster fine motor development. Justify your 

answer. 

                                                                                                       (See Lesson, 3,5,10,12,13,18,22) 

ஆ)  குடும்பங்கள் உங்கடள கவனிப்பதன் மூலம் பின்வரும் யகள்விக்கு 

பதிலளிக்கவும். 

i)  உனது அருகில் உள்ள இரண்டு வீடுகளில் எந்த வடகயான கழிவடறடய 

பயன்பட்த்துகிறாரக்ள்?அவரக்ள் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு காரணத்டத 

எழுதுக?  அதற்கான நண்டமகள் மற்றும் தீடமகள் இரண்டிடன எழுதுக. 

ii)  நிரவ்ாகத்தின் பகாள்டககளின் அடிப்படடயில் அப்பளம் தயாரித்து தனது 

குடும்ப வருமானதட்த அதிகரிக்க விரும்பும் ஒரு பபண்ணுக்கு நான்கு 

பரிந்துடரகடள வழங்குங்கள். 

iii)  ஒரு குடும்பத்தில் அப்பா, அம்மா மற்றும் குழந்டத மூன்று யபரும் அதிகாடல 8 

மணிக்கு யவடலக்காக வீட்டட விடு பசல்ல யவண்டும். அவரக்ளுக்கான காடல 

மற்றும் மதிய உணவு திட்டத்டத தயார ்பசய்க. 

iv)  காடல 6 மணியிலிருந்து 8 மணி வடரக்கான ஒரு குடும்பத்தின் யநர 

திட்டத்டத தயார ்பசய்க. 

v)  18 வயது நிரம்பிய நீங்கள், உங்களுடடய 12 வயது மூத்த சயகாதரி மற்றும் 16 

வயது மூத்த சயகாதரனின் உடல் வளரச்ச்ியில் உள்ள நாங்கு யவறுபாடுகடள 

எவ்வாறு காண்பீரக்ள்? 



Session 2020-21 (Home Science-216) 7  

vi)  உங்கள் நன்பர ்குடும்பத்தில் வாங்கிய குளிரச்ாதனப்பபட்டியில் சிக்கள்கள் 

உள்ளன. நுகரய்வார ்பாதுகாப்புச ்சட்டம் குறிதத் உங்கள் அறிடவப் பயன்படுத்தி, 

உங்கள் நன்பருக்கு உதவுங்கள்.                                                   ( பாடம் 3,5,10,12,13,18,22) 

b) Answer the following questions by observing families ground you– 

 

(i) Visit two neighbours which type of toilets do the families use? Write one reason for their 

choice. Write two advantages and disadvantages of the toilet used. 

(ii) Based on the principles of management give four suggestions to a woman who wants to 

increase her family income by making papad. 

(iii) A family leaves home at 8.00 am–The mother & father go to work and the child goes to 

school. Plan their breakfast and packed lunch. 

(iv) Prepare a time plan for the family from 6.00 am to 8.00 am. 

 

(v) As an 18 year old, what four differences will your observe in the physical growth of your 12 

year old sister and 16 year old brother? Discuss about four life skills you will help them to 

develop. 

(vi) Your friend is having problems with a recently purchased refrigerator. Using your 

knowledge of Consumer Protection Act, help your friend. (See Lesson 

3,5,10,12,13,18,22) 



உளவியல் 

Psychology (222) 

பயிற்றுனர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு 

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

 (ii) பபயர,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட 

எண்  ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  

பகுதியில்  எழுதுக. 

Note : All questions are compulsary. The marks allotted for each question are 

given at same place. 

Write your name enrollment numbers, AI name, subject on the top of the 

first page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions. 

1.  அ)  மூடிய முடிவு உடடய வினா நிரலுக்கும் பவளிப்படடயான முடிவு உடடய 

வினா நிரலுக்கும் உரிய வவறுபாடுகடளச ்சான்று காட்டி விளக்குக.                                                  

(காண்க பாடம்-2) 

a)  Differentiate between closed ended and open ended form of questionnaire with the help of 

an example. (See Lesson 2) 

  ஆ)  ஆதீர ்பிறந்ததிலிருந்து உடல் பலம் குன்றியவனாக இருக்கிரான்.  மிகசச்ிறிய 

பபாருடளக்கூடப் புரிந்துபகாள்ள நிடறய வநரம் பிடிக்கிறது.  அவனது இந்த 

நிடலக்கு என்ன காரணம் என்படத விவாதிக்க.         (காண்க பாடம் – 16) 

b)  Adeer is physically weak since birth. He is also takes lot of time to understand small 

little things. What can be the reasons behind his conditions. Discuss.        (Lesson 16) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions. 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

2.  அ)  பண்பாடும் ஸ்ற்றுசச்ூழலும் முதன்டமத் வதடவயிடன எவ்வாறு 

பாதிக்கிறது என்படத ஆராய்க.  (காண்க பாடம் – 8) 

a)  Discuss the influence of culture and environment on Primary Needs. (See Lesson 8) 
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ஆ)  தவிரப்்பு – தவிரப்்பு; அணுகுதல் – தவிரப்்பு ஆகிய வபாராட்டங்கடள ஒவ்பவாரு  

சான்றுடன் விவாதிக்க.        (காண்க பாடம்-18) 

b)  Discuss the avoidance-avoidance and approach-avoidance conflict with one example 

each.        (See Lesson 18) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions. 

3.  அ)  திருத்தும்டமயங்களிலும் மனநல டமயங்களிலும் கூடுவதால் ஏற்படும் 

விடளவு என்ன?      (காண்க பாடம்-23) 

a)  What is the effect of crowding on corrective institutions and psychiatric institutions? 

 

(See Lesson 23) 

ஆ)  உங்களது சிறந்த நண்பர ்ஒருவர ்மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறர.்  அவர ்

நலமடடய நீங்கள் தரும் பரிந்துடரகள் யாடவ? 

        (காண்க பாடம்-17) 

b)  Your best friend is under stress. What suggestions you can give him for influencing 

wellbeing?       (See Lesson 17) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                 4 

Answer any one of the following questions. 

4.  அ)  எதிரவ்ரும் வதரவ்ுக்கு தான் சரியாகத் தயாரகவில்டல என்று உங்கள் 

வதாழி மன அழுத்ததத்ில் இருக்கிறாள்.  அதிலிருந்து விடுபடவும் அவளது 

நிடனவாற்றடல வமம்படுத்தவும் நீங்கள் வழங்கும் ஆவலாசடன எத்த்டகய 

நிடலப்பாட்டுடன் இருக்கும்?    (காண்க பாடம்-6) 

a)  Your friend is under stress because he has not prepared well for the upcoming 

examination. What strategies would you suggest her to enhance her memory and coping with 

stress.        (See Lesson 6) 

ஆ)  ப்ரதிபாவால் படிக்கும்வபாது முழுக்கவனம் பசலுத்த முடியவில்டல.  

பல்வவறுபட்ட எண்ணங்கள் அவள் மனதில் வருகின்றன.  அவளது மனடத 

கட்டுப்படுத்துவதும் முறப்படுத்துவதும் மிகவும் முக்கியம் என்று எவ்வாறு 

அவளுக்குச ்பசால்வாய்?    (காண்க பாடம்-27) 

 

b)  Pratibha is not able to concentrate while studying. Different thoughts to distract her 

mind comes. How can you tell her about the importance of controlling and regulating her 

mind.        (See Lesson 27) 

 

 

 

 



பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                     4 

Answer any one of the following questions. 

5.  அ)  சமூகத்தில் வயது முதிரந்்தவரக்ளுக்கான முக்கியத்துவம் யாது?  உங்கள் 

பசாந்த அனுபவத்தின் அடிப்படடயில் விவாதிக்கவும். 

 (காண்க பாடம்-12) 

a)  What is the importance of aged people in the society? Discuss on the basis of your own 

experiences.       (See Lesson 12) 

ஆ)  ஒரு மருத்துவரிடம் நீங்கள் பசன்றால் உங்களின் வநாய் அறிகுறிகடளயும் 

பிரசச்ிடனகடளயும் விளக்கமாகக் வகட்டு எழுதிக்பகாள்வார.்  உங்களது 

பிரசச்ிடனகடளப் புரிந்துபகாள்ள அவர ்பின்பற்றும் முடறயிடன விளக்கமாக 

விவாதிக்கவும்.      (காண்க பாடம்-20)   

b)  When you go to the doctor he takes a detailed description of your symptoms and problems. 

Discuss in detail what method he is following to understand about your problem. 

(See Lesson 20) 

கீதே ககாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் ேயார் 

கெய்க.                                                                                                                                      6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

6. அ)  காற்று மாசு உங்கள் உடல்னலத்டத எவ்வாறு பாதிக்கிறது என்றும் 

அதடனக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகடளயும் பரிந்துடரத்து ஓர ்அறிக்டக எழுதுக. (200-

300 பசாற்களில்)     (காண்க பாடம்-23) 

a)  Write a report on the effects of air pollution on your health and suggest ways to control 

it. (200-300 words)      (See Lesson 23) 

 

ஆ)  உங்கள் பகுதியில் முதியவரக்ள் 5 வபடர சந்திக்கவும்.  அவரக்ள் எந்த 

விதமான உடல்னல பிரசச்ிடனயில் இருக்கிறாரக்ள் என்றும், அவரக்ள் சந்திக்கும் 

அறிவாற்றல் பிரசச்ிடனகடளயும் கண்டு அவற்டறத் தீரப்்பதற்கு 

தகவடமத்துபகாள்வதற்குமான நிலப்பாடுகள் சிலவற்டறப் பரிந்துடரக்கவும். 

        (காண்க பாடம்-12) 

b)  Meet 5 old aged individuals in your locality and try to find out what kind of physical 

and cognitive changes they are facing. Suggests some strategies they can adopt to deal with 

these problems.      (See Lesson - 12) 
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இந்திய கலாசச்ாரம் மற்றும் பண்பாடு 

223 

Indian Culture and Heritage 

ஆசிரியரால் வரரயருக்கப் பட்ட பணி 

Tutor Marked Assignment 

          மமொத்தமதிப்மபண்: 20 

                       Max.Marks: 20 

குறிப்பு:  (i)அனைத்து விைொக்களுக்கும் வினையளி. ஒவ்மவொரு விைொக்களுக்கொை 

மதிப்மபண்கள் தைித்தைியய மகொடுக்கப்பை்டுள்ளது.  

(ii) உை்மபயர ்மற்றும் பதிமவண்னண எழுதவும். AI மபயர,் வினைத்தொளிை் 

முதல்பக்கத்திை் யமல் பகுதியில் பொைப்பிரினவ எழுதவும். 

Note :        i)  All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at 

same place. 

                 ii)  Write your name, enrollment numbers, AI name, subject on the top of the first 

page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்தேகளில்  

விதையளிக்கவும்.                                                                                     2  

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 

1.  அ)  உலகிை் பல பகுதிகளிை் வரலொறு பொரம்பரிய மமொழிகளில் பதிவு 

மெய்யப்பை்டுள்ளது.  இக்கூற்னற பகுப்பொய்வு மெய்க. 

                                                                                                        (காண்க பாடம் 2)  

   a)  “History of many parts of the world is recorded in various classical languages.” Analyse 

the statement.                                                                                      (See Lesson 2) 

 

ஆ)  வரலொற்றிை் முக்கியத்துவம் உயரக்ுழுக்களிை் ஆய்விலிருந்து ெமுதொயத்திை் 

அனைத்து மை்ைஙகளுக்கும் மொறியுள்ளது எை்ற கூற்னற பகுப்பொய்வு மெய்க.                                                                   

           (காண்க பாடம் 3) 

  b)  “Emphasis of history has shifted from the study of upper groups of society to all level of 

society.” Analyse the statement.                                               (See Lesson 3) 

 

 



பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில்           

விதையளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions in about 40 to 60 words. 

2. அ) புதத்மதத்திை் சிறப்பியல்புகளில் ஏயதனும் இரண்டினை ஆரொய்க.      

              (காண்க பாடம் 3) 

   a)  Examine any two features of Buddhism.         (See Lesson 3) 

ஆ) ெமண மதத்திை் சிறப்பியல்புகளில் ஏயதனும் இரண்டினை ஆரொய்க.  

 (காண்க பாடம் 3) 

b)  Examine any two features of Jainism.       (See Lesson 3) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்தேகளில்           

விதையளிக்கவும்.                                                                                        2 

Answer any one of the following questions in about 40 to 60 words. 

3. அ) மபரச்ியரக்ளுைைொை மதொைரப்ில் எந்த இரண்டு கலொெெ்ொர வினளவுகனள 

பகுப்பொய்வு மெய்வொய்?.        (காண்க பாடம் 3) 

a)  Analyse any two cultural effects of contacts with the Persians.  (See Lesson 3) 

ஆ) இந்திய சிற்பவளரெ்ச்ியில் கியரக்ககனலயிை் எந்த இரண்டு மெல்வொக்னக 

பகுப்பொய்வு மெய்வொய் ?       (காண்க பாடம் 3) 

  b)  Analyse any two influence of Greek art on the development of Indian sculpture . 

           (See Lesson 3) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்தேகளில் 

விதையளிக்கவும்.                                                                                   4 

Answer any one of the following questions in about 100 to 150 words. 

4. அ) இந்தியொவில் சூபித்திை் வளரெ்ச்ினய ஆரொய்க.       (காண்க பாடம் 4) 

a)  Examine the rise of Sufism in India.                   (See Lesson 4) 

ஆ) நொணயவியல் எவ்விதத்தில் முக்கியத்துவம் மபறுகிறது? இனைக்கொல 

இந்தியொவில் நொணயவியலிை் மதொைரப்ினை ஆரொய்க. 

                                                                                                (காண்க பாடம் 4) 

  b)  How is Numismatics important to us ? Examine its relevance to medieval period of India. 

                                                                                                    (See Lesson 4) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்தேகளில் 

விதையளிக்கவும்.                                                                                   4 



Answer any one of the following questions in about 100 to 150 words. 

5. அ) இனைக்கொல இந்தியொவில் பல்யவறு பகுதிகளில் வளரெ்ச்ியனைந்த 

நொை்டுப்புறகனலகளில் ஏயதனும் நொை்கினை பகுப்பொய்வு மெய்க. 

             (காண்க பாடம் 4) 

   a)  Analyse any four folk arts that developed during Medieval India in different regions. 

                                                                                                                 (See Lesson 4) 

ஆ) நவீை இந்தியொவில் எழெச்ியனைந்த ஏயதனும் நொை்கு மமொழிகள் பற்றி 

பகுப்பொய்வு மெய்க.      (காண்க பாடம் 4) 

  b)  Analyse the rise of any four Modern India Languages. (See Lesson 4) 

கீதே ககாடுக்கப்பை்டுள்ளவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திை்ைம் ேயார ்

கசய்க.                                                                                                                                      6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

6. அ) 1813ஆம் ஆண்டில் இந்தியொ ஆங்கியலய மபொருைக்ளிை் சிறந்த நுகரய்வொர ்

மற்றும் மூலப்மபொருகளிை் பணக்கொர விநியயொகஸ்தரொகமொறியது. 

பிை்வருபனவகளுக்கு வினை தருக.    (காண்க பாடம் 5) 

(i) இந்திய னகவினைப்மபொருைக்ளிை் மெழிப்பொைவரத்த்கத்தில் ஏை் இந்த திடீர ்

ெரிவு ஏற்பை்ைது? 

(ii) இந்திய வரத்்தகம் எவ்வொறு முடிவுக்கு வந்தது? 

(iii) யபொக்குவரத்து மற்றும் தகவல் மதொைரப்ுகள் உண்னமயொைதிை் 

பங்களிப்பினை கண்ைறிக. 

  a)  India had become an excellent consumer of British goods and a rich supplier of raw 

materials by the year 1813 AD. Answer the following :                  (See Lesson 5) 

(i) What happened to flourishing trade of Indian handicrafts? 

(ii) How did trade from India virtually come to an end? 

(iii) Identify the role of transport and communication in making this a reality. 

 

ஆ)  19 ஆம் ஆண்டிை் ஒரு நூற்றொண்டிை் இறுதியில் பத்திரினககள் ஒரு ெக்தி 

வொய்ந்தனவயொகிை்றை மற்றும் மபொதுககருத்னத உருவொக்குவதற்கும், 

பரப்புவதற்கும் , மெல்வொக்னக மெலுத்துவதற்கும், கூரன்மபடுத்துவதற்கும் ஒரு 

முக்கியமொைகருவியொக திகழ்கிறது. பிை்வருவைவறிற்கு வினையளி.    

         (காண்க பாடம் 5) 



(i) ஆங்கியலய எதிரப்்பு உணரன்வ குனறப்பதில் மெய்தித்தொள்களிை் 

பங்களிப்பினை அனையொளம் கொண்க.  

(ii) மெய்தித்தொள்கள் பொை் – இந்தியொ உணரன்வ எவ்வொறு ஊக்குவித்தது? 

(iii) 19 ஆம்நூற்றொண்டில் மவளியிைப்பை்ை ஆங்கிலம், மரொத்தி, தமிழ்மற்றும் 

உருது மமொழிகளில் மவளியிைப்பை்ை நொை்கு பத்திரினககளிை் மபயரக்னள 

குறிப்பிடுக. 

  b)  By the end of 19th century the press in India had become a powerful and an important 

instrument for creating, spreading, influencing and sharpening public opinion.  

(See Lesson 5) 

(i) Identify the role of newspapers in dissemination of anti-British feeling. 

(ii) How did newspaper promote Pan-India consciousness? 

(iii) Name four newspaper published during this period in each of these language i.e. 

English, Marathi, Tamil and Urdu. 
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கணக்குப்பதிவியல் 

Accountancy (224) 

பயிற்றுநர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு 

Tutor Marked Assignment 

அதிக மதிப்பபண்: 20 

Max.Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

   (ii) பபயர,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட எண்  

ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக 

 

Note : All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given 

at same place. 

Write your name enrollment numbers, AI name subject on the top of the first 

page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                                                 2 

Answer any one of the following questions in about 40-60 words. 

 

1.  அ)  கணக்குப்பதிவிடுதலில் நீங்கள் எந்தச ்சிக்கல்கடளச ்சந்திக்க 

வவண்டியிருக்கும்?                                                              (காண்க பாடம் 1) 

a)  Which problems will you have to face in using accounting? (See lesson 1) 

 

      ஆ)  ஒரு முதலீட்டாளர ்முதலீடு பசய்யும்பபாழுது கணக்கிடுதல் 

தகவல்கடளப் பற்றி பரிசீலடன பசய்திட வவண்டுமா?   

                                                                                                    (காண்க பாடம் 1) 
          b) Should the accounting information be considered by investor at the time of 

investment?                                                                                             (See lesson 1) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                                              2 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

 

2.  அ)  நீங்கள் ஒரு வாணிகம் பசய்கிறீரக்ள்.  உங்களுடடய வணிக 

நடவடிக்டககளில் பணம் சாரந்்தவற்டறயும், பணம்சாராதவற்டறயும் 

பதிவு பசய்கிறீரக்ளா?  இக்கருத்திடன ஓர ்எடுத்துக்காடட்ுடன் விளக்குக.                                                                                                                                   

                                                                                                           (காண்க பாடம் 2) 

        a)  You are running a business. Do you record the monetary and non-monetary 
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transactions in accounting during business? Explain this concept with an example  

                                                                                                                  (See lesson 2) 

    ஆ)  ஒரு வாணிகம் நடத்துவதற்கு சில பசாத்துகள் வதடவப்படுகின்றன. 

இசப்சாத்துகளின் பல்வவறு வடககடளப் பற்றி ஒவ்பவான்றுக்கும் மூன்று 

எடுத்துக்காடட்ுகள் தந்து விளக்குக.                                    (காண்க பாடம் 3) 

      b)  It is necessary to have some assets to run a business. Explain the different forms of 

these assets with three examples each.                                                       (See lesson 3) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                             2 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

 

3.  அ)  கணக்குப் பதிவிடுதலின்வபாது, வணிக நடவடிக்டககடளப் பதிவு 

பசய்வதில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வவறு வடிவிலான இரசீதுகடள 

(vouchers) விளக்குக.                                                             (காண்க பாடம் 5) 

 a)   Explain the different forms of vouchers used in recording business transactions 

during accounting.                                                                        (See lesson 5) 

    ஆ)  வங்கி சரிக்கட்டும் பட்டியல் (BRS) தயாரிக்கும் பபாழுது பராக்க ஏட்டின் 

இருப்புக்கும் வங்கி பசல்வலட்டின் இருப்புக்கும் உள்ள வவறுபாட்டிடனக் 

கண்டறிய வவண்டும்.  இதற்கான காரணங்கள் எடவவயனும் நான்கிடனச ்

சுருக்கமாக விளக்குக.                                                                     (காண்க பாடம் 8) 

       b)  You have to find difference in Cash book of business and Bank Pass Book at the 

time of reconciliation. Explain any four reasons in briefly.                        (See lesson 8) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில்  

விடடயளிக்கவும்.                                                                                            4 
Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

 

4..அ)   ஒரு வணிக நிறுவனத்தில் நீங்கள் கணக்காளராக இருக்கிறீரக்ள்.  

கீழ்க்காணும் வணிக நடவடிக்டககடளக் குறிப்வபட்டில் பதிவு பசய்க.                                       

                                                                                                                   (காண்க பாடம் 6) 

                                                                                                     (ரூ) 

(i) பராக்கத்துடன் பதாழில் பதாடங்கியது                          30000 

(ii) பராக்கத்துக்கு சரக்கு வாங்கியது                                      12000 

(iii)  சுபரஷுக்கு சரக்கு விற்படன பசய்ய்தது                     10000 

(iv)  எழுது பபாருள்கள் வாங்கியது                                              2000 

       

a)  You are an accountant in a business. Journalise the following transactions. 

                                                                                                       (See lesson 6) 
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                                                                                                (Rs.) 

(i) Started business with cash 30,000 

 

(ii) Goods purchased in cash 12,000 

 

(iii) Goods sold to Suresh 10,000 

 

(iv) Stationary purchase 2,000 

   ஆ)  ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் பபாறுப்புகடளச ்பசலுத்திட 

வவண்டியுள்ளது.  நிறுவனத்தில் பசலுத்தப்பட உள்ள உட்பபாறுப்பு-

கடளயும், பவளிப்பபாறுப்புகடளயும் எடுத்துக்காடட்ுகளுடன் விளக்குக.   

                                                                                                         (காண்க பாடம் 3)                                                                                       

      b)  You have to pay liabilities in a firm. Explain the external and internal liabilities payable 

in the firm with examples.                                                                              (See lesson 3) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில்  

விடடயளிக்கவும்.                                                                                              4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

 

5.  அ)  இரவமஷ் ரூ.25000 பராக்கத்துடன் வாணிகத்டதத் பதாடங்கினார.்  

கீழ்க்காணும் வணிக நடவடிக்டககளிலிருந்து பராக்க ஏட்டிடனத் 

தயாரிக்க.                                                                                   (காண்க பாடம் 7)   

 

                                                                                                        (ரூ) 

(i) பராக்கத்துக்கு சரக்கு வாங்கியது                                   7000 

(ii) எழுது பபாருள்கள் வாங்கியது                                          1200 

(iii)  பராக்கத்துக்கு சரக்கு விற்படன பசய்தது                   5000 

(iv)  சம்பளம் பசலுத்தியது                                                         1500 

(v) மின்கட்டணம் பசலுத்தியது                                                 400 

       

a)  Ramesh started business with cash of Rs 25000. Prepare cash book from following 

transactions.                                                                                    (See lesson 7) 

 (Rs.) 

(i) Goods purchased cash 7,000 

(ii) Stationary purchased 1,200 

(iii) Goods sold cash 5,000 

(iv) Salaries paid 1,500 
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(v) Elective expenses paid 400 

     

   ஆ)  ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் விற்படன வமலாளராக இருக்கிறீரக்ள்.  

உங்களால் பசய்யப்பட்ட நான்கு கற்படனயான நடவடிக்டககடளக் 

குறிப்பிடட்ு விற்படன ஏட்டிடனத் தயார ்பசய்க. 

                                                                                                  (காண்க பாடம் 9)    

        b)  You are sales manager in a firm. Prepare a sales books mentioning the four 

imaginary transactions of sales made by you.                                            (See lesson 9) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் ேயாரிக்க. 

                                                                                                                                 4 

Prepare a project on any one of the following. 

 

6.  அ)  கற்படனயான புள்ளி விவரங்கடளக் பகாண்டு வங்கி சரிக்கடட்ும் 

பட்டியல் மாதிரிபடிவம் ஒன்றிடனத் தயார ்பசய்க. 

                                                                                                  (காண்க பாடம் 8) 

       a)  Prepare a performa of bank Reconciliation statement with imaginary figures. 

                                                                                                             (See lesson 8) 

   ஆ)  கற்படனயான புள்ளிவிவரங்கடளக் பகாண்டு வங்கிப் பத்தியுடடய 

பராக்க ஏடட்ின் மாதிரிப்படிவம் தயார ்பசய்க.          (காண்க பாடம் 8)                                            

 

      b)  Prepare a performa of Bank column Cash Book with imaginary figures. 

                                                                                                             (See lesson 7) 



ஓவியம் 

Painting (225) 

பயிற்றுனர் மதிப்பிட்ட ஒப்படடப்பு 

Tutor Marked Assignment 

                                                                                                       அதிக மதிப்பபண்: 20 

                                                                                                                      Max Marks: 20 

குறிப்பு : i) எல்லா வினாக்களுக்கும் கட்டாயம் விடடயளிக்கவும். 

   (ii) பபயர,்  சுழல் எண்  ( ஒப்படடப்பு எண் )  இடுபணி எண்,  பாட எண்  

ஆகியவற்டற விடடத்தாளின்  முதல்  பக்க முகப்புப்  பகுதியில்  எழுதுக 

Note :All questions are compulsary. The marks allotted for each question are given at same 

place. 

        Write your name, enrollment number, AI name and subject on the top of the 
first      page of the answer sheet. 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும்.                                                                                            2 

Answer any one of the following question in about 40-60 words. 

1.  அ) இம்பிரஷனிஸ்ட் ஓவியங்கள் தீர ந ாக்கி இரண்டு இம்பிரஷனிஸ்ட் 

ஓவியங்களின் வித்தியாச பாணிகடள எழுதவும். 

                                                                                (6ஆம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

     a) Observe the art work of impressionist in your text book. Write any two style of artists 

of impressionism followed in art. 

   ஆ) க்ளவுட் நமாநன எ ்த மாதிரி  ிற வண்ண கலடவடய மீடியம்டம 

அதிகமாக பயன்படுத்தினார?்                         (6ஆம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

      b)  Which medium of colours did Monet prefer to use?                 (See Lesson 6) 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வார்ே்டேகளில்           

விடடயளிக்கவும் 

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

2.  அ) பயன்படுத்தாத மரக்கடட்ட பிளாக் வண்ண காகிதங்கள் அல்லது 

கண்ணாடி குப்பிகள் பகாண்டு எதாவது இரண்டு வித்தியாசமான 

வடிவடமப்புகள் டிடசன்கள் உருவாக்கவும்.           (7-ம் பாடம் பாரக்்கவும்)   

        a)  Make two different design by using different west materials like wooden block and 

papers, colours and bottles etc.                                                            (See Lesson 7)  

 

   ஆ) அருவ ஓவியம் (அப்ஸ்டிராக்ட்) வரயடறகடள விளக்கி எழுதவும்? 

                                                                                               (7-ம் பாடம் பாரக்்கவும்)     



     b)  Write the definition of Abstract Art.                                                (See Lesson 7) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 40-60 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                              2   

Answer any one out of the following questions in about 40 to 60 words. 

 

3.  அ) பாதி உண்டம, மீதி கற்படன அதாவது சாரர்ியலிஸம் ஓவிய 

காலத்டத பற்றி எழுதுக.                                                     (7-ம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

 

      a)  Write the period of Surrealism movement.                                 (See Lesson 7) 

 

    ஆ) அகஸ்டிரினயார ்ஓவியங்களின் பட்டியல் குறிப்பு உங்களின் 

புத்தகத்தில்  உள்ளவாறு பட்டியலிடவும்.                    (6-ம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

 

      b)  Write the theme of the painting of Anguste Renoir enlisted in your text book.  

                                                                                                           (See Lesson 6) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                                4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

4.  அ) முப்பரிமாணம் – கியுபிஸத்தின் த ்டத யார?்    

                                                                                               (6-ம் பாடம் பாரக்்கவும்)               

 

      a)  Who is known as father of Cubism and Why?                       (See Lesson 6) 

 

   ஆ)  முப்பரிமாண கடலயின் ஓவியங்களும், சிற்பங்களும் பற்றி 

விவரிக்கவும்:-                                                                  (7-ம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

 

     b)  'Cubism is a style of Painting and sculpture', explain it.        (See Lesson 7) 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு 100-150 வாரே்்டேகளில் 

விடடயளிக்கவும்.                                                                                         4 

Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 

 

5. அ)  மனிதனும் வயலீன் வாதியக்கருவியும், பகாண்ட முப்பரிமாண 

ஓவியத்டத முன் உதாரணமாகக் பகாண்டு கூர ்்து ந ாக்கி, கூறுபடுத்தி 

ஆராயவும்.                                                            (7-ம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

 

      a)  'Man with Violin' done by Picasso is a fine example of Analytical Cubism, and why. 

                                                                                                   (See Lesson 7) 
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   ஆ)  “பிரம்மசாரிகள்” அம்ரித்த பஷரக்ிலின் ஓவியத்டதப் பற்றி விளக்கி 

கூறவும். 

 

      b)  Describe the subjects of Painting 'Brahmacharies' of Amrita Shergil. 

 

பின்வரும் வினாக்களில் ஏதேனும் ஒன்றுக்கு திட்டம் ேயாரிக்க.  

                                                                                                                       6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 

6.  அ)  ஒரு நூலகத்தில் “ வீன ஓவியம் பற்றிய புத்தகதட்த எடுத்து அதில் 

ராஜ ரவிவரம்ா, அம்ரித பஷரக்ில், இரபி ்திர ாத் தாக்கூர,்   ்தலால் நபாஸ் 

இவரக்ளின் பாணியில் தனித்தனிநய சிறப்பு அம்சங்கடள பட்டியலிடட்ு 

விவரிக்கவும்.                                                 (8ம் பாடம் பாரக்்கவும்) 

 

a) Visit a nearby library and locate a book of mordern art. You will find examples of abstruct 

art of famous painters like Raja Ravi Varma, Amrita Shargil, Ravindranath Tagore and 

Nandalar Bose. Take an imperial size of paper and use lines and keeping in mind the balance, 

hermony and texture of a picture and add all the pictures. Analyse the same give your view in 

fifty words.                                                                                    (See Lesson-8) 

 

 ஆ)  தங்களின் வீட்டில் ஏநதனும் இரண்டு திருவிழாக்கள்1/2 இம்பிரியல் 

காகித்ததில் திட்டமிடட்ு வடரயவும் அதில் ஓர ்மனித உருவமும், ஒரு மிருக 

உருவமும் இடனத்து அல்லது நசரத்்து அழகான வடிவடமப்பில்-டிடசனில் 

பசய்து விளக்கவும்.     

b)  Indentify any two function celebrated at your home. Make a layout of the decoration you 

would plan to do. The layout should be on 1/2 imperial size paper in colous. Use atleast one 

human and one animal figures along with beautiful design. 
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Data Entry Operations 
(229) 

 

juT cs;sPl;L eltbf;iffs; 

(229) 

 

Tutor Marked Assignment 
xg;gilT 

cr;r kjpg;ngz;: 20 
Max.Marks: 20 

Fwpg;G:  
i) midj;J tpdhf;fSf;Fk; fl;lhak; tpilaspf;f Ntz;Lk;. Xt;nthU 

Nfs;tpf;Fk; xJf;fg;gl;l ,lj;jpy; kjpg;ngz;fs; mspf;f Ntz;Lk;. 

Note : 
All questions are compulsory. The marks allotted for each question are  
given at same place  

 

ii) ngau;> gjpT vz;> AI ngau;> ghlk; Mfpait tpilg;Gj;jfj;jpd; Kjy; 

gf;fj;jpd; Nkw;gFjpapy; vOj Ntz;Lk;. 

 

Write your name, enrollment number, AI name, subject on the top of the 
first page of the answer sheet. 

 

1. fPo; tUk; tpdhf;fSs; xd;wDf;F tpilasp     2 

 

Answer any one of the following questions. 
 

m) ,af;f nkd;nghUs; kw;Wk; gad;ghl;L nkd;nghUs; Mfpatw;Wf;F 

,ilNaahd  NtWghl;il vOJf.           (ghlk; 1) 

 
Differentiate between system software and application software. (See Lesson 1) 

 
M) uh[; vd;gtu; jdf;fhf xU fzpg;nghwpia mnrk;gps; nra;a fzpdp  

td;nghUs;fis thq;Ff tpUk;Gfpwhu;. mjw;F Njitahd mbg;gil $Wfshf 

(components) vit mtrpak; (VNjDk; 4) Njit. NkYk; mnrk;gps; nra;j gpd; 

fPNo nfhLf;fg;gl;litfspy; Njitg;gLk; nkd;nghUs;fsps; Kjd;ikahdjhf 

fUjg;gLgit vit. 

(ghlk; 2) 

Raj wants to assemble a computer on his own and he wanted to purchase the 
hardware parts required for assembling his computer. Suggest the basic 
components required (any four) to assemble the computer. After assembling 
which will be the very first software he needs for installation out of the list given 
below:- 

 

(a) biutu; nkd;nghUs;/ Driver software 



(b)  ,af;f nkd;nghUs; / Operating System Software 

(c) nrhw;nrayp / Word Processor 

(d) er;R epuy; (Antivirus)jLg;G nkd;nghUs; / Anti Virus Software   

         (See Lesson 2) 
 

2. fPo;tUdtw;Ws; xd;wDf;F tpilasp:      2 

 

Answer any one out of the following questions. 
 

m) fPo;tUk; nray;ghLfSf;fhd tpirg;gyif FWf;F topfis vOJf. 

 

Write the shortcut keys of the following. 
 

NjLjy; (Find)> ghu;kl; ngapz;lu;> rg; ];fpupg;l; (Subscript)> vOj;J khw;w (Change Case)  

(ghlk; 3) 

Find, Format Painter, Subscript, Change case     (See Lesson 3) 
 

M) RUjp vd;gtupd; fzpdpapy; Nfhg;G kw;Wk; Nfhg;Giwfs; gbepiy mikg;gpy;     

     (hierarchical) Nrkpf;fg;gl;Ls;sJ. mtu; Nfhg;G kw;Wk; Nfhg;Giwfis   

      tptuq;fSld; fhz gbepiyfis $W.    (ghlk; 2) 

  

Shruti wants to know the hierarchical list of files, folders and storage 
devices of her computer. Suggest her steps to view the files and folders 
with details. (See Lesson 2) 

 
3. fPo;tUdtw;Ws; xd;wDf;F tpilasp:      2 

  Answer any one out of the following questions. 
 

m) MS Excel Kf;fpa mk;rq;fs; ahit?    (ghlk; 6) 

 

        What are the main features of MS Excel?   (See Lesson 6) 
 

M) fPNo %d;W tifahd ciufs; nfhLf;fg;gl;Ls;sd. me;j ciufSf;F ve;j   

      tifahd ciu tbtikg;G (Text Alignment) nfhLf;fg;gl;Ls;sJ vd vOJf. \ 

(ghlk; 4) 

 
Three examples of text is shown below:- Write the type of alignment used  
in the text.       (See Lesson 4) 

 

ciu tbtikg;Gfis 

vspjhf khw;w ml;ltiz 

cjTfpwJ 

 
 
A table will help you to align 
text with ease. 

ciu tbtikg;Gfis 

vspjhf khw;w ml;ltiz 

cjTfpwJ 

 
 

A table will help you to 
align text with ease. 

ciu tbtikg;Gfis 

vspjhf khw;w ml;ltiz 

cjTfpwJ 

 
 

A table will help you 
to align text with ease. 

 



 

 

4. fPo;tUk; tpdhf;fSs; xd;wDf;F 100Kjy; 150 thu;j;ijfspy; tpilasp:     4 

  Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 
 

m) “Reach Recruitment Company” Rthjp vd;w epWtdj;jpd;; HR Nkyhsu;  

gzptpiogtu;fs; (Candidates) Ra tptuq;fis (Bio data) 
ml;ltizr;nraypapy; Nrkpf;fpwhu;. ,sepiy nghwpahsu; gzpf;fhf 15 

gzptpiogtu;fs; (Candidates) cs;sdu;.  Neu;fhzy; 4 Rw;Wfs; elj;jg;gl;lJ. 

Nkyhsu; xt;nthU Rw;wpYk; ufrpa tptuq;fis Nrkpf;fpwhu;. mt;tptuq;fis 

ghJfhg;ghf itg;gjw;fhf ml;ltizr;nraypapy; ghJfhf;f nra;a Ntz;ba 

gy;NtW gbfis $W.  (ghlk; 6>7) 

 
Swati, a HR Manager of "Reach Recruitment Company" has stored the  
Candidates biodata in a spreadsheet. There are 15 candidates for the post of 
Junior Engineer. Four rounds of interview were conducted for the candidates. 
The Manager wants to store the confidential comments from each round of the 
interview conducted in a spreadsheet. Explain different ways to protect her 
workbook. (See Lesson 6, 7) 

 
M) tpsf;fg;glk; (Chart) tiuaW. gy;NtW tifahd tpsf;fg;glq;fspd;   

     ngau;fis gl;baypL. NkYk; VNjdk; 3 tpsf;fg;glq;fis gw;wp tpsf;Ff.  

 (ghlk; 8) 

 

Define chart. Name the different types of charts. Explain any three types 
of charts.       (See Lesson 8) 

 

 

5. fPo;tUk; tpdhf;fSs; xd;wDf;F 100Kjy; 150 thu;j;ijfspy; tpilasp:  4 

  Answer any one out of the following questions in about 100 to 150 words. 
 

m) ];khu;l; Mu;l; fpuhgpf;]; (Smar tart Graphics) gw;wp Fwpg;G vOJf. Smart art I  

     cUthf;Ftjw;fhd gbfis vOJf.   (ghlk; 9) 

 

Write short notes on smart art graphics. Write different steps to create a  
smart art.(See Lesson 9) 

 

 

M) AAA vd;w fy;tp epWtdk; “Gtp jpdk;” nfhz;lhll jpl;lkpl;Ls;sJ.  

mjw;F “Gtp ntg;gkiljy;” vd;w jiyg;gpy; xU fl;Liuia ciu 

Mtzj;jpy; cUthf;f NfhUfpwJ. mjw;F Clip art kw;Wk; Word art 
Nghd;wtw;iw gad;gLj;jp ciu Mtzj;jpy; “Gtp ntg;gkiljy;”f;fhd 

fl;Liuia jahu; nra;.      (ghlk; 4) 

 

AAA Educational institute" is planning to conduct a competition for "Earth  
Day" Celebration. The topic is "Global Warming". Prepare an article using 



word processor forthe same. Also use Clip Art and Word Art to make it more 
attractive.       (See Lesson 4) 

 
i) "Global.doc" vd;w ngaupy; ciu Mtzj;ij jpiu Kfg;gpy; Nrkpf;fTk;. 

Save your work as "Global.doc" on Desktop. 
ii) spell checker and check the grammar I nray;gLj;J 

Run the spell checker and check the grammar. 
iii) Bullets fis gad;gLj;J 

Use Bullets. 
iv) tup ,ilntspia 1.5Mf khw;W 

Change the line spacing of paragraph to 1.5. 
v) Mtzj;jpd; jiyg;gpy; (header) ngau; kw;Wk ghlf; FwpaPL vOJf. 

Add a header to the document and write your name and course code. 
vi) Nky; Xuk; 3nr.kP. Mf khw;W. gpd;G Mtzj;ij Nrkpj;J mr;R gpujp vL. 

Set the top margin to 3 cm. Save your work and take a print out. 
(See Lesson 4) 

 
6. fPNo nfhLf;fg;gl;Ls;s jpl;lq;fSs; VNjDk; xd;W jahu; nra;  6 

Prepare any one project out of the following projects given below. 
 

m) XYZ gs;sp 2020 [_iy ,uz;lhtJ thuj;jpy; tUlhe;jpu $l;lj;ij Vw;ghL 

nra;Js;sJ.  gs;sp Kjy;tu; ngw;Nwhu;fs; fye;Jnfhs;tjw;fhf miog;gpjo; 

jahu; nra;a tpUk;Gfpwhu;.  me;j miog;gpjopy; gs;spapd; rpd;dk; kw;Wk; 

fl;blj;ij Water Mark Mf Nru;f;f tpUk;Gfpwhu; 

 
"XYZ School" is organising an "Annual Meet" in the second week of July 2020. 
The principal of the school wants to send invitation card to all the parents to 
attend the meet. He wanted to add the School logo and Water Mark of the 
School building. 

 
i) ciu Mtzj;jpy; nghUj;jkhd glq;fis nrUFtjw;fhd topfis vOJ. 

Suggest a suitable way to add the images using Word Processor. 
ii) nkapy; nku;[; I gad;gLj;jp fPo;tUtdtw;iw nra;. NkYk; nkapy; nku;[;-f;F 

Njitahd Mtzq;fis $W. 

Use Mail Merge feature and write down the steps for the same. Also mention 
the types of documents required in mail merge. 

iii) nkapy; nku;[;-y; Kftupg;gl;bay; ,izg;gjd; %yk; 4 ciwfis cUthf;F. 

Create four envelopes by merging an address list.   (See Lesson 4, 5) 
 
 

M) “Importance of Health” vd;w jiyg;gpy; xU epfo;j;Jjiy cUthf;F (Power  
point presentation) (fPo;tUgit xt;nthd;Wk; xU rpy;Ytpy; ,Uf;f) 

 (ghlk; 9) 

Create a PowerPoint presentation on "Importance of Health". It must  
include the following (one slide each): (See Lesson 9) 

 



i) cly; eyk; vd;why; vd;d? 

What is Health? 

ii) kd ey MNuhf;fpak; kw;Wk; cly; ey MNuhf;fpak;  

Mental Health and Physical Health 

iii) MNuhf;fpakhd czTg; gof;f tof;fq;fs; 

Healthy Food Habits 

iv) cly; Muhf;fpaj;ij guhkupg;gjpy; cs;s clypaf;f nray;ghLfspd; gq;F  

Role of Physical activity in maintaining Health 


