
    
Higher Secondary Second Year  Political Science 

Model Question Paper – 3  Time : 2.30 hours                       Marks : 90 Part-A  Choose the correct answer:           20x1=20   1. Who says “The state is the keystone of the social arch”? (a) Finer     (b) Laski (c) Garner     (d) T.W. Kent  2. For the first time, in which country the welfare state took strong root _____ (a) England     (b) Sweden (c) Denmark     (d) Norway  3. Social contract theory was supported by _____ (a) Jenks     (b) Morgan (c) Roussean     (d) Sir Henry Maire  4. Who wrote the book ‘Civil Government’? (a) Hobbes     (b) Locke (c) Roussean     (d) Aristotle  5. In which country the political philosopher ‘Jean Bodin’ belongs to _____ (a) France     (b) Italy (c) Germany     (d) Spain  6. Paying Income Tax signifies _____ (a) Traditional authority    (b) Rational legal authority (c) Charismatic authority   (d) None of the above  7. Coca-Cola is a _____ (a) Public sector     (b) Private sector (c) Multinational Corporation   (d) Limited Company  8. Who says “Indian Culture is a strong culture? (a) A.V. Dicey     (b) Amartya Sen (c) Peater Drukker    (d) Samuel Huntington  9. Which country follows presidential form of Government? (a) America     (b) England (c) Switzerland      (d) Franc  10. The term ‘federation’ is derived from which language _____ (a) Latin     (b) French (c) Hindi     (d) Sanskrit  11. Who published the book “spirit of laws”? 
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   (a) Laski     (b) Garner (c) Montesquien    (d) Aristotle 12. The election of Judges by the legislature is seen in the country _____ (a) France     (b) Switzerland (c) England     (d) India  13. Total members of Lok Sabha is _____ (a) 552      (b) 545 (c) 500      (d) 550  14. Who was the president of Indian constituent assembly? (a) Dr.Rajendra Prasad    (b) Dr.B.R.Ambedkar (c) Gandhi     (d) Nehru  15. The Judges of High Court are appointed by _____ (a) Prime Minister    (b) Governor (c) President     (d) Chief Minister  16. How many writs of Jurisdiction are there? (a) Two      (b) Three (c) Four      (d) Five  17. 73rd Amendment Act was enacted in the year _____ (a) 1950     (b) 1947 (c) 1992     (d) 1977  18. How is the Head of the Tamilnadu Panchayat Union as called  _____ (a) Chairman     (b) Agent (c) Pradhan     (d) Mayor  19. Which year the new agriculture policy of Indian Government was announced? (a) 1982     (b) 1992 (c) 2000     (d) 2004  20. The Chairman of Administrative Reforms Commission _____ (a) Nehru     (b) Moraji Desai (c) Gandhi     (d) A.P.J. Abdul Kalam  Part-B  Answer any 7 Questions: (Question No.30 is compulsory)       7x2=14  21. What are the types of State? 22. What are the theories which explain the origin of the state? 23. What are the three types of authority? 24. What are the types of Sovereignty? 25. What is Unicameral legislative? 26. Define Judicial Review? 27. What are the fundamental rights enshrined in the Indian Constitution? 28. Write a short note about village administrative officer? 29. Write the name of the corporation in Tamilnadu? 
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   30. What is Poverty? Part-C  Answer any 7 Questions: (Question No.31 is compulsory)       7x3=21   31. Define city state? 32. Define Matriarchal Theory? 33. What is Elitist Theory? 34. Explain open economy? 35. Explain Federal Government? 36. What are the qualifications to become a Judge? 37. Explain the sessions of Parliament? 38. Explain the qualifications prescribed for a person contesting in election to the legislative assembly? 39. Define Township? 40. Describe the agricultural policy of India? Part-D  Answer all the questions:          7x5=35  41. Explain the problems in establishing welfare state? (or) Explain Sir Henry Maine Theory?  42. Explain the distinction between unicameral and bicameral legislature? (or) Explain the modern dictatorship?  43. List out the merits and demerits of the judicial review? (or) Explain the meaning of power?  44. Write the fundamental duties? (or) Explain about global Village?   45. Write any ten functions of the district collector? (or) Write the functions of Chief Minister relating to the Council of Ministers?  46. Explain the Cantonment Board? (or) Write the obligatory functions of Municipality?  47. Explain the five year plans in India? (or) Explain Indian Economic Development?  
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                                            ேமனிைல இர டா  ஆ  

அரசிய  அறிவிய  

மாதிாி வினா தா  – 3 

ேநர  : 2.30 மணி        மதி ெப  : 90            

 ப தி - அ  

சாியான விைடைய  ேத ெத  எ க.     20 X 1 = 20 

1.  ‘அர  எ ப  ச க  எ ற ேதாரண வாயி  கிய க ’ எ  றியவ  யா ? 
  (அ) ைபன      (ஆ) லா கி   
  (இ) கா ன      (ஈ) T.W. ெக  

2. ம க  நல அர  றி த சி தைன த த  ேவ றிய நா  எ ? 
  (அ) இ கிலா     (ஆ) ட   
  (இ) ெட மா     (ஈ) நா ேவ 

3. ச தாய ஒ ப த  ெகா ைக  ஆதர  ெதாிவி தவ  
(அ) ெஜ     (ஆ) மா க    

  (இ) ேஸா     (ஈ) ச ெஹ றிெமயி  

4. ‘சிவி  அரசா க ’ எ ற ைல எ தியவ  
(அ) ஹா      (ஆ) லா    

  (இ) ேஸா      (ஈ) அாி டா  

5. ஜா  ேபாதா  எ ற த வஞானி எ த நா ைட  சா தவ  
  (அ) பிெர      (ஆ) இ தா   
  (இ) ெஜ மனி     (ஈ) ெபயி  

6. வ மான வாிைய  ெச த  எ ப  எதைன  றி கி ற ? 
(அ) பார பாிய ஆ ைமைய   (ஆ) ப தறி  ச ட ஆ ைமைய 

  (இ) தைலைம  ப  ஆ ைமைய (ஈ) ேம றிய ஏ மி ைல 

7. ேகா ேகா- ேகாலா எ ப  
(அ) ெபா ைற நி வன   (ஆ) தனியா  நி வன  

  (இ) ப னா  ேதச  கழக   (ஈ) வைரயைற  உ ப ட க ெபனி 

8. “இ திய  கலா சார  மிக  பல  வா த ” எ  றியவ   
(அ) A.V.ைடசி    (ஆ) அம தியா ெச  

  (இ) ட  ர க     (ஈ) ஹ ட  

9. தைலவ  ைற அரசா க  எ த நா  பி ப ற ப கிற ? 
(அ) அெமாி கா    (ஆ) இ கிலா  
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  (இ) வி ச லா     (ஈ) பிரா  

10. ‘ டா சி’ எ ற வா ைத எ ெமாழியி  ெபற ப கிற ? 
(அ) இல தீ      (ஆ) பிெர   

  (இ) ஹி தி     (ஈ) சம கி த  

11. ‘ச ட களி  உயி ’ எ ற ைல ெவளியி டவ  
(அ) லா கி     (ஆ) கா ன  

  (இ) மா ெட கி     (ஈ) அாி டா  

12. கீ வ  நா களி  நீதிபதிகைள  ச டம ற தா  ேத ெத  ைற 
எ ள ? 
(அ) பிரா      (ஆ) வி ச லா  

  (இ) இ கிலா     (ஈ) இ தியா 

13. ம களைவயி  ெமா த உ பின க  எ ணி ைக 
  (அ) 552     (ஆ) 545  
  (இ) 500     (ஈ) 550 

14. இ திய அரசியலைம  ேபரைவயி  தைலவ  
(அ) டா ட  இராேஜ திரபிரசா   (ஆ) B.R.அ ேப க  

  (இ) கா தி     (ஈ) ேந  

15. உய நீதிம ற நீதிபதிக  யாரா  நியமி க ப கிறா க  
(அ) பிரதம ம திாி    (ஆ) ஆ ந  

  (இ) யர தைலவ    (ஈ) தலைம ச   

16. நீதி  ேபராைணக  எ ணி ைக 
  (அ) இர      (ஆ)    
  (இ) நா      (ஈ) ஐ  

17. 73-வ  தி த  ச ட  நிைறேவ ற ப ட ஆ  
  (அ) 1950     (ஆ) 1947  
  (இ) 1992     (ஈ) 1977 

18. ப சாய  சமிதியி  தைலவ  தமி நா  எ வா  அைழ க ப கிறா  
  (அ) ேச ம      (ஆ) பிர க   
  (இ) பிரதா      (ஈ) ேமய  

19. இ திய அரசா க  திய விவசாய  ெகா ைகைய அறிவி த ஆ  
  (அ) 1982     (ஆ) 1992  
  (இ) 2000     (ஈ) 2004 
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20. நி வாக சீ தி த ஆைணய தி  தைலவ  
(அ) ேந      (ஆ) ெமாரா ஜி ேதசா   

  (இ) கா தி     (ஈ) ஏ.பி.ேஜ.அ கலா  

     ப தி – ஆ      

எைவேய  7 வினா க  விைடயளி. வினா எ  30-  க டாய    7 X 2 = 14 
விைட தர     

21. அரசி  வைகக  யாைவ? 

22. அரசி  ேதா ற ைத விள  ெகா ைகக  யாைவ?. 

23. ஆ ைமயி   வைககைள க 

24. இைறைமயி  பிாி க  யாைவ? 

25. ஓரைவ ைற எ றா  எ ன? 

26. நீதி ம  ஆ  - வைரய . 

27. இ திய அரசியலைம  ச ட தி  ற ப ள அ பைட உாிைமக  யாைவ? 

28. கிராம நி வாக அ வல  ப றி  சி  றி  எ க. 

29. தமி நா  உ ள மாநகரா சிக  யாைவ? 

30. வ ைம எ றா  எ ன? 

     ப தி – இ 

எைவேய  7 வினா க  விைடயளி, வினா எ  31-  க டாய                7  X 3 = 21 
விைடயளி க  

31. நகர அரசிைன வைரய  

32. தா வழி ெகா ைக – விள க. 

33. உய  வ  ேகா பா  எ றா  எ ன? 

34. திற த ெபா ளாதார  - விள க. 

35. டா சி – விவாி க 

36. நீதிபதிகளாவத கான த திக  யாைவ? 

37. நாடா ம ற  ட ெதாட க  – விள க. 

38. ச டசைப  ேத த  ேபா யி ேவா  இ கேவ ய த திக  யாைவ? 
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39. நகாீய  எ பைத விள க. 

40. இ திய விவசாய  ெகா ைகைய விள க. 

ப தி – ஈ 

அைன  வினா க  விைடயளி      7 X 5 = 35 

41. ம க  நல அரைச நி வதி  உ ள சி க கைள விள க. 
(அ ல ) 

ச  ெஹ றி ெமயி  ெகா ைகைய விள க. 

42. ஓரைவ ம  ஈரைவ ைறக கிைடேய உ ள ேவ பா கைள எ க.  
(அ ல ) 

த கால ச வாதிகார  ப றி விள  எ க. 

43. நீதிம  ஆ வி  நிைற ைறகைள எ க. 
(அ ல ) 

நீதிபதிக  நியமன ைற ப றி விள க. 

44. அ பைட  கடைமக  ப திைன எ க. 
(அ ல ) 

ம களைவயி  அைம ைப  ப றி விவாி. 

45. மாவ ட ஆ சி தைலவாி  பணிக  ப திைன எ க. 
(அ ல ) 

தலைம சாி  அைம சரைவ ெதாட பான பணிகைள எ க. 

46. இரா வ ட வாாிய க  ப றி விவாி க 
(அ ல ) 

நகரா சியி  க டாயமான பணிகைள ம  எ க. 

47. இ தியாவி  ஐ தா  தி ட க  விவாி க. 
(அ ல ) 

இ தியாவி  ெபா ளாதார ேம பா ைட விவாி க 
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