
Winmeen VAO Mission 100 2018 
 

1 www.winmeen.com | Paid Copy – Don’t Share With Anyone 
 

6 – 12 ஆம் வகுப்பு 

அரசியல் அறிவியல் 

பகுதி - 1 

1. சமுதாயம் 

1. மனிதர்கள் கூட்டமாக ஒருங்கிணைந்து வாழ்வது --- சமுதாயம். 

2. “மனிதன் ஒரு சமுதாய விலங்கு” என கூறியவர் --- அரிஸ்டாட்டில். 

3. மனிதன் ஒருவருக்ககாருவர் இணைந்து கசயல்படுவதால் ஏற்படும் 

சமுதாய உறவுகள் --- சார்ந்து வாழ்தல். 

4. சமுதாயத்தின் அடிப்பணட --- குடும்பம். 

5. சமுதாயத்தின் இரண்டாவது அடிப்பணட --- பள்ளிக்கூடம். 

6. “கிராமங்கள் இந்தியாவின் உயிர்நாடி” என கூறியவர் --- காந்தியடிகள். 

7. சமுதாயத்தின் ஆனிவவராக விளங்குபவர்கள் --- ஆசிரியர்கள். 

8. ‘ஆசிரியர் தினம்’ என்று ககாண்டாடப்படுகிறது? --- சசப்டம்பர் – 05. 

9. அரசாங்கத்ணதயும், கபாதுமக்கணளயும் இணைக்கும் பாலமாக 

கசயல்படுபவர்கள் --- அலுவலர்கள். 

10. நமது சமுதாய வாழ்க்ணக எத்தணன அடிப்பணட கூறுகணள ககாண்டது -

-- இரண்டு. 

பகுதி – 2 

2. மக்களாட்சி 

11. சமீப காலங்களில் சிறந்த அரசாங்க முணறயாக கருதப்படுவது --- 

மக்களாட்சி முறற / ஜனநாயக முறற. 
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12. ‘மக்களாட்சி’ என்ற கசால்ணல முதன் முதலில் பயன்படுத்தியவர்? --- 

செரடடாட்டஸ். 

13. ‘கடமாக்கிரஸ்சி’ என்ற கிவரக்கச் கசால்லில் ‘சடசமாஸ்’ என்பதற்கு 

மக்கள் என்றும் ‘கிடரசியா’ என்பதற்கு அதிகாரம் (அ) ஆட்சிறயக் 

குறிக்கும். 

14. பழங்கால கிவரக்க, வராமானிய அரசுகள் --- டநரடி மக்களாட்சிறய 

பின்பற்றினர். 

15. “ஜனநாயகம் என்பது மக்களால், மக்களுக்காக, மக்கவள ஆட்சி 

கசய்வது” என கூரியவர்? அசமரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி 

ஆப்ரொம் லிங்கன். 

16. “ஜனநாயகம் என்பது ஒரு அரசாங்க முணறயாகும் இதில் அணனத்து 

மக்களும் பங்கு கபருகின்றனர்” என கூறியவர்? டபராசிரியர் சடீல. 

17. “மக்களாட்சி என்பது பலருணடய அரசாங்கம்” --- கிடரக்க அறிஞர் 

அரிஸ்டாடில். 

18. மக்களாட்சியின் வணககள் --- இரண்டு. 

19. மக்களாட்சியின் இரண்டு வணககள் --- டநரடி மக்களாட்சி முறற, 

மறறமுக மக்களாட்சி முறற. 

20. மக்கள் வநரடியாக ஆட்சி முணறயில் பங்வகற்பது --- டநரடி மக்களாட்சி 

முறற. 

21. பண்ணடய கிவரக்க, மற்றும் வராமானிய நாகரீகங்களில் --- டநரடி 

மக்களாட்சி முறற பின்பற்றப்பட்டது. 

22. பண்ணடய இந்தியாவில் கிராமப் பஞ்சாயத்து --- டநரடி மக்களாட்சி 

முறற பின்பற்றப்பட்டது. 
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23. மக்கள், தங்கள் பிரதிநிதி மூலம் ஆட்சி முணறயில் பங்வகற்பது --- 

மறறமுக மக்களாட்சி முறற. 

24. மணறமுக மக்களாட்சி முணறயில் மக்கள் பிரதிநிதிகள் மக்களால், 

வதர்தல்கள் மூலம் வதர்ந்கடடுக்கப்படுகின்றனர். 

25. கபரும்பாலான நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் மக்களாட்சி முணற? 

மறறமுக மக்களாட்சி முறற. 

26. ஜனநாயக முணறயிலான மக்களாட்சியில் கபரும் பங்கு வகிப்பது --- 

அரசியல் கட்சிகள். 

27. ஜனநாயக முணறயின் படி, கபரும்பான்ணம கபரும் கட்சி ஆட்சி 

அதிகாரத்ணத கபருகிறது, அரசாங்கத்ணத நடத்துகிறது அது --- 

ஆளுங்கட்சியாகும். 

28. ஆளுங்கட்சியின் தவறுகணள சுட்டிக் காட்டி ஆட்சி தவறான 

பாணதகளில் கசல்லாமல் தடுப்பது --- எதிர்க்கட்சி. 

29. கட்சிமுணறயின் வணககள் --- மூன்று வறகப்படும். 

30. கட்சிமுணறயின் வணககள் --- ஒரு கட்சி ஆட்சி முறற, இரு கட்சி 

ஆட்சி முறற, பல கட்சி ஆட்சி முறற. 

31. ஒருக்கட்சி ஆட்சி முணற உள்ள நாடுகள்? க்யூபா, சனீா. 

32. இருக்கட்சி ஆட்சி முணற உள்ள நாடுகள்? அசமரிக்கா, இங்கிலாந்து. 

33. பலக்கட்சி ஆட்சி முணற உள்ள நாடுகள்? இந்தியா, பிரான்ஸ். 

34. நாடாளுமன்ற வதர்தலில் பதிவு கசய்யப்பட்ட வாக்குகளில் நான்கு 

அல்ல அதற்கு டமற்பட்ட மாநிலங்களில் 6% வாக்கிறனப் கபரும் 

கட்சி --- டதசியக் கட்சி எனும் அங்கீகாரத்றத இந்திய டதர்தல் 

ஆறையத்தால் சபரும்.  
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35. மாநில சட்டமன்ற வதர்தலில் பதிவு கசய்யப்பட்ட வாக்குகளில் 6% 

வாக்கிறனப் கபற்று குணறந்தபட்சம் 2 இடங்களில் கவற்றி கபரும் 

கட்சி --- மாநில கட்சிகள் (அ) பிராந்திய கட்சிகள் எனும் 

அங்கீகாரத்றத இந்திய டதர்தல் ஆறையத்தால் சபரும். 

36. இந்தியாவில் வாக்களிக்கும் உரிணம --- 18 வயது நிறம்பியிருத்தல் 

(வயது வந்டதார் வாக்குரிறம). 

37. இந்தியாவில் வதர்தலில் வபாட்டியிடும் வயது --- 25 வயது 

நிறம்பியிருத்தல். 

38. வதர்தல் முணற --- 4 வறகப்படும். 

39. வநரடித் வதர்தல், மணறமுகத் வதர்தல், இணடத்வதர்தல், இணடபருவத் 

வதர்தல் --- இந்திய டதர்தல்முறற வறககள். 

40. மக்கள் வதர்தல்கள் மூலம் மக்கள் பிரதிநிகணள வநரடியாக 

வதர்ந்கதடுப்பது --- டநரடி டதர்தல் முறற (எ.கா. மாநில சட்டமன்ற, 

நாடாளுமன்ற மக்களறவ டதர்தல்கள்). 

41. மக்கள் தங்களது மக்கள் பிரதிநிதி மூலம் மற்கறாரு மக்கள் பிரநிதிணய 

வதர்ந்கதடுப்பது --- மறறமுக டதர்தல் முறற (எ.கா. நாடாளுமன்ற 

மாநிலங்களறவ, ஜனாதிபதி டதர்தல்கள்).  


