
 

 

Gandhi Exam-2016 

Std 6th to 8th 

Each question to be answered in ½ page. Time One Hour. 

 

1.  In school days Gandhiji was pained at being accused of untruth. Describe the 
incident. What did he learn from that incident? 

பள்ளிப்பருவத்தில் உண்மக்குப் புறம்பாக நடந்ததாக காந்திஜி ீது குற்றம் 
சாட்டப்பட்டது. அந்நிகழ்ச்சிம விவரி. இதன் மூலம் காந்திஜி கற்றுக்ககாண்ட பாடம் 
என்ன? 

2.   Describe the episode in which Gandhiji handed over his confession letter to his 
father. What did he learn from that episode? 

காந்ி ான் செய் ற்றந ணது ந்றிடம் கடிம் பனம்  ஒப்புக்சகாண்டார். 
அந்ிகழ்ச்ெிற ிரி. அன் பனம் கற்றுக்சகாண்ட தாடம் என்ண? 

3.   What were the thoughts running in the mind of Gandhiji on being pushed out 
from the railway compartment in St.Maritzburg? 

காந்ிஜி செிண்ட் மரிஸ்தர்க் என்ந இடத்ில் சாடர்ண்டிினிருந்து ள்பி 

ிடப்தடும் மதாது அரின் ணில் மான்நி எண்ங்கறப ிரி? 

 



 

 

4.  Describe the circumstances under which Gandhiji thought of closing down 
Ahmadabad ashram? How was the difficulty overcome? 

அகதாத் ஆெித்ற படிிடனாம் என்ந கடிணாண சூழ்ிறனற காந்ிஜி 
எவ்ாறு ொபித்ார் என்தற ிரித்து எழுதுக? 

5.  Describe the episode of the Birth of Satyagraha in the year 1906 in South Africa? 

காந்ிஜி 1906 ஆம் ஆண்டு சன்ஆப்திரிக்காில் ெத்ிாகிக மதாாட்டத்ற எவ்ாறு 
சாடங்கிணார் என்தற ிரி? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Std 9th and 10th  

Each question to be answered in one Page. Time-one hour 

1. What were the difficulties encountered by Gandhiji in his plan to leave for 
England? How were they resolved? 
காந்ிஜி இங்கினாந்ற ிட்டுச் செல்லும்மதாது அர் என்சணன்ண 
ெிங்கறப எிர்க்சகாண்டார்?அற்றந எவ்ாறு ீர்த்ார்? 
 

2. How did Gandhiji happen to read “Unto this Last”? Who wrote that book? What 
were the 3 key ideas Gandhiji   thought that the book contained? How did he 
proceed to implement the ideas? 
காந்ிஜி “unto this last” என்ந புத்கத்ற எவ்ாறு தடிக்க மரிட்டார்? அந் 
புத்கத்ற எழுிர் ார்? அந் புத்கத்ற தடித்தின் காந்ிஜிக்கு 
மான்நி பன்று பக்கி அம்ெங்கள் ாற? அந் அம்ெங்கறப அர் 
எவ்ாறு செல்தடுத்ிணார்? 
 

3. Who was the labour leader during Ahmedabad Mill Workers’ Strike? Who was 
the Mill Owners’ representative? What were the conditions imposed by Gandhiji 
on the striking Mill workers 
அகாதாத் சாிற்ொறனின் மறன ிறுத்ப்மதாாட்டத்ற பன்ணின்று 
டத்ி றனர் ார்? அந் சாிற்ொறன உரிறாபரின் திிிிாக 
செல்தட்டர் ார்? மறன ிறுத்ப் மதாாட்டக்கார்கபிடம் காந்ிஜி 
ிித் ிதந்றணகள் ாற? 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. The circumstances in which Gandhiji conceived the idea of Hartal? How he 
advised that it should be implemented?  
கறடகறப படுல் ற்றும் எிர்ப்றதக் காட்டுற்காண சூழ்ிறனகபில் 
காந்ிஜி கூநி மாெறணகள் ாற? அற எவ்ாறு செல்தடுத் 
மண்டுசண அநிவுற கூநிணார்? 
 

5. In what way Gandhiji’s “My experiments with Truth” differentfrom other 
biographies? 
காந்ிின் ”ெத்ி மொறண” என்கின்ந சுெரிற புத்கம் எந்சந் 
றகில் ற்நற்நினிருந்து மறுதடுகிநது? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Std 11th & 12th  

Each question to be answered in two pages    Time: Two hours. 

1. “The true function of a lawyer is to unite parties driven asunder.” Discuss this 
idea of Gandhiji, relating this to the work done by him in South Africa for Dada 
Abdullah. 

   ”ஒரு உண்றாண க்கநிஞர் மறுதட்டு ிற்ர்கறப ஒன்நிறக்க         
மண்டும்”. ிரு.ாா அப்துல்னா அர்களுக்காக ணது க்கநிஞர் திில் 
இற எவ்ாறு செல்தடுத்ிணார்? 

2.  Discuss Gokhale’s influence on Gandhiji. 

    ிரு.மகாகமனின் சகாள்றககபில் காந்ிஜின் செல்தாடு - ிாிக்க 

3.  Discuss Gandhiji’s ideals of Personal Morality. 

    . காந்ிஜிின் சகாள்றககளுள் ணி ணிணின் அநசநி தற்நி ிாிக்க 

4.  What were the causes of India losing its liberty? Discuss Gandhiji’sviews with 
your own comments. 

   இந்ிா ணது சுந்ித்ற என்சணன்ண காங்களுக்காக இக்க 
மரிடுகிநது? காந்ிின் ெிந்றணகளுள் உன் கருத்றபம் மெர்த்து ிாிக்க. 

5.  Describe 3 items of Gandhiji’s constructive Action programme, and examine how you 
can contribute to them by your personal action. 

காந்ிஜின் ஆக்கப்பூர்ாண பன்று செல்தாடுகறப ிரி. 
அச்செல்தாடுகறப உணது ாழ்க்றகக்கு எவ்ாறு தன்தடுத்துாய்? 


