
  

                       

Gandhi exam – 2015 Question paper 

For 6th to 8thStd (Each question answer in half a page)   1 hour 

1. Write about the promises Gandhiji made to his mother before going to London 

லண்டன் செல்வதற்கு முன் காந்திஜி தன் அன்னையிடம் செய்த 
ெத்தியங்கனைப் பற்றி எழுது. 

2. How did the story of Harichandra & Sravan impact Gandhiji? 

ஹரிெந்திரா மற்றும் ஸ்ரவன் கனதயின் மூலம் காந்திஜி உள்வாங்கிய 
கருத்துக்கள் யானவ?      

3. Write about the train journey in South Africa. 

காந்திஜியின் சதன் ஆப்பிரிக்க இரயில் பயணத்னதப் பற்றி எழுதுக. 
4. Why did Gandhiji change his dress like a poor man?  

காந்திஜி ஒரு ஏனை மைிதனைப் பபால் தன் உனடகனை  ஏன் மாற்றிக் 
சகாண்டார்? 

5. What is your dream for India? 

இந்தியாவின் வைர்ச்ெிக்கு நீ காணும் கைவு யாது? 
 

For 9th and 10th Std (Each question answer in one page)   1 hour 

1. Write about Gandhiji’s work on Hindu Muslim unity. 

இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுனமக்கு காந்திஜி ஆற்றிய அரும்பணிகள் 
யானவ? 

2. Write about Gandhiji’s work on removal of untouchability. 

தீண்டானம ஒைிப்புக்கு காந்திஜி ஆற்றிய சதாண்டுகள் யானவ? 
3. Write about Gandhiji’s work on basic education. 

ஆதாரக் கல்வி திட்டத்திற்கு காந்திஜி ஆற்றிய பணிகனைப் பற்றி 
எழுது. 

4. Write about Gandhiji’s work on Indian medicine. 

இந்திய பாரம்பரிய மருத்துவத்திற்கு காந்திஜி ஆற்றிய அரும்பணிகள் 
யானவ? 



5. What will you try and do in your life? 

உன் வாழ்க்னகயில் ெமுதாய  முன்பைற்றத்திற்காக நீ ஆற்ற 
நினைக்கும் பணிகள் யானவ? 

 

For 11th and 12th Std (Each question answer in two page)  2 hour 

1. Is it possible to have full prohibition of alcohol? What will Ganhdiji do about this if he was alive 

today? 
பூரண மதுவிலக்கு ொத்தியமா? தற்பபாது காந்திஜி உயிருடன் 
இருந்தால் பூரண மதுவிலக்னக எவ்வாறு ொத்தியமாக்குவார்? 

2. Write about Gandhiji’s “simple living and high thinking” 

காந்திஜியின் எைிய வாழ்வு மற்றும் உயர்ந்த ெிந்தனைனயப் பற்றி உன் 
கருத்துக்கனை எழுது. 

3. Compare the dreams of Gandhi,  Bharathi and Vivekananda  

காந்தி, பாரதி மற்றும் விபவகாைந்தரின் கைவுகனை ஒப்பிடுக. 
4. What is lifelong learning? How did Gandhi practice it? 

ஆயுள் முழுவதும் கற்றல் என்றால் என்ை? இக்கருத்னத காந்திஜி 
எவ்வாறு பின்பற்றிைார்? 

5. “Be the change you want to see in this world” – explain 

உலகம் மாற பவண்டுசமைில் நீ முதலில் உன்னை மாற்றிக் சகாள்ை 
பவண்டும். விைக்குக. 
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