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Paper 2 Reading and Writing October/November 2018
 1 hour 45 minutes
Candidates answer on the Question Paper.
No Additional Materials are required.

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

Write your Centre number, candidate number and name in the spaces at the top of this page.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, glue or correction fluid.
DO NOT WRITE IN ANY BARCODES.

Answer all questions in Tamil in the spaces provided.
Dictionaries are not permitted.
You should keep to any word limits given in the questions.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.
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பகுதி 1

இைணப்பிலுள்ள கட்டுைர ஒன்ைறப் படித்துவிட்டு 1, 2, 3 ேகள்விகளுக்குக் ேகள்வித்தாளில் விைட 
அளிக்கவும்.  

1 கீேழ உள்ள ெசாற்களுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து சrயான ெபாருள் உள்ள வார்த்ைத(கைள) 
எழுதவும்.  

உதாரணம்: சம வாய்ப்புகள் கிைடத்தல் 
விைட: சமத்துவம் 

 

(a) ஏற்றத்தாழ்வு அற்ற நிைல 

(b) சம்பளம் 

(c) பரபரப்ேபா அவசரேமா அற்ற நிைல 

(d) ஆைட 

(e) இைடஞ்சல் 

[ெமாத்தம்: 5]
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பகுதி 1

கட்டுைர ஒன்ைறப் படிக்கவும். பிறகு 1, 2, 3 ேகள்விகளுக்குக் ேகள்வித்தாளில் விைட எழுதவும்.  

1 கீேழ உள்ள ெசாற்களுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து சrயான ெபாருள் உள்ள வார்த்ைதகைள 
எழுதவும்.  

உதாரணம்:  இைறவைனத் துதிக்கும் பாடல்கள்  
விைட:  பக்தி கீதம் 

 

(a) பிறைரப் பற்றி எண்ணாத தன்ைம 

(b) நீர் ஓடாமல் தங்குதல் 

(c) மக்கைள நிரந்தரமாக ஒரு இடத்தில் தங்க ைவத்தல் 

(d) இலகு அற்ற தன்ைம 

(e) ஒரு இடத்திலிருந்து இன்ெனாரு இடத்திற்குப் பயணப்படல் 

[ெமாத்தம் 5] 
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2 கட்டுைர ஒன்றில் உள்ள பின்வரும் ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தி உமது ெசாந்த வாக்கியங்களில் 
எழுதவும். 

உதாரணம்: நன்ைம 
விைட:  கல்வி எப்ேபாதும் எமக்கு நன்ைம தரும். 

 
(a) உயர் பதவி 

(b) நுணுக்கமாக 

(c) ெதாழில் 

(d) நிர்வாகம் 

(e) சலுைககள் 

 
[ெமாத்தம்: 5]
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2 கட்டுைர ஒன்றில் உள்ள ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தி உமது ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

உதாரணம்:  சிக்கல் 
விைட:  அவரது ேகள்விக்கு விைட அளிப்பது சிக்கலாக இருந்தது 

 
(a) ஆரவாரம் 

(b) வறட்சி 

(c) ேநாய்கள் 

(d) நன்ைம 

(e) பிடித்தமான 

 
[ெமாத்தம் 5] 
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3 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) முதலாம் பத்தியில், ேவைலெசய்யும் இடத்தில் சமத்துவமின்ைமயால் ெபண்கள் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகின்றனர்? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(b) ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் ெபண்களின் ேவைலத் திறைம எவ்வாறு தனித்து 

விளங்குகின்றது என்று அங்கஜன் விளக்குகின்றார்.       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 

கருதினார்?     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(d) குடும்பப் ெபாறுப்புகள் ஒரு ெபண்ைண எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) குடும்பம்-ெதாழில் உறவுகளில் ஆண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிைனகள் எைவ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

[ெமாத்தம்: 20]
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3 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) முதலாம் பத்தியில், ேவைலெசய்யும் இடத்தில் சமத்துவமின்ைமயால் ெபண்கள் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகின்றனர்? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(b) ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் ெபண்களின் ேவைலத் திறைம எவ்வாறு தனித்து 

விளங்குகின்றது என்று அங்கஜன் விளக்குகின்றார்.       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 

கருதினார்?     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(d) குடும்பப் ெபாறுப்புகள் ஒரு ெபண்ைண எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) குடும்பம்-ெதாழில் உறவுகளில் ஆண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிைனகள் எைவ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

[ெமாத்தம்: 20]

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[3]

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[4]
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கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) முதலாம் பத்தியில், ேவைலெசய்யும் இடத்தில் சமத்துவமின்ைமயால் ெபண்கள் எவ்வாறு 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(b) ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் ெபண்களின் ேவைலத் திறைம எவ்வாறு தனித்து 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 

கருதினார்?     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(d) குடும்பப் ெபாறுப்புகள் ஒரு ெபண்ைண எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) குடும்பம்-ெதாழில் உறவுகளில் ஆண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிைனகள் எைவ?   
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[ெமாத்தம்: 20]

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[3]
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3 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) முதலாம் பத்தியில், ேவைலெசய்யும் இடத்தில் சமத்துவமின்ைமயால் ெபண்கள் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகின்றனர்? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(b) ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் ெபண்களின் ேவைலத் திறைம எவ்வாறு தனித்து 

விளங்குகின்றது என்று அங்கஜன் விளக்குகின்றார்.       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 

கருதினார்?     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(d) குடும்பப் ெபாறுப்புகள் ஒரு ெபண்ைண எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) குடும்பம்-ெதாழில் உறவுகளில் ஆண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிைனகள் எைவ?   
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

[ெமாத்தம்: 20]

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[3]
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இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 
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[ெமாத்தம்: 20]
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 ...............................................................................................................................................[2]
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3 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர ஒன்றில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 

 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) முதலாம் பத்தியில், ேவைலெசய்யும் இடத்தில் சமத்துவமின்ைமயால் ெபண்கள் எவ்வாறு 

பாதிக்கப்படுகின்றனர்? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(b) ேவைல ெசய்யும் இடத்தில் ெபண்களின் ேவைலத் திறைம எவ்வாறு தனித்து 

விளங்குகின்றது என்று அங்கஜன் விளக்குகின்றார்.       
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) ெபண்களுக்கு எந்தத் துைறகளில் முன்ேனற்றம் பாதிக்கப்படுகின்றது என்று திருமதி னா 

கருதினார்?     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

  
(d) குடும்பப் ெபாறுப்புகள் ஒரு ெபண்ைண எவ்வாறு பாதிக்கின்றன?    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) குடும்பம்-ெதாழில் உறவுகளில் ஆண்கள் சந்திக்கும் பிரச்சிைனகள் எைவ?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

[ெமாத்தம்: 20]
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பகுதி 2

இப்ெபாழுது இைணப்பிலுள்ள கட்டுைர இரண்ைடப் படித்துவிட்டு 4, 5 ேகள்விகளுக்குக் 
ேகள்வித்தாளில் விைட அளிக்கவும்.  

4 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர இரண்டில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 
 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) இரண்டாம் பத்தியில் ஆண், ெபண் பிள்ைளகள் விைளயாடப் ெபாருத்தமற்றது என்று 

கருதப்படும் விைளயாட்டுப் ெபாருட்கள் இரண்டு எைவெயைவ எனவும் அைவ எவ்வைகயில் 
அவர்களது ெதாழில் ெதrைவப் பாதிக்கும் எனவும் விளக்குக.   

(i) ஆண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 
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அவர்களது ெதாழில் ெதrைவப் பாதிக்கும் எனவும் விளக்குக.   

(i) ஆண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 
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இப்ெபாழுது இைணப்பிலுள்ள கட்டுைர இரண்ைடப் படித்துவிட்டு 4, 5 ேகள்விகளுக்குக் 
ேகள்வித்தாளில் விைட அளிக்கவும்.  

4 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர இரண்டில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 
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இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) இரண்டாம் பத்தியில் ஆண், ெபண் பிள்ைளகள் விைளயாடப் ெபாருத்தமற்றது என்று 

கருதப்படும் விைளயாட்டுப் ெபாருட்கள் இரண்டு எைவெயைவ எனவும் அைவ எவ்வைகயில் 
அவர்களது ெதாழில் ெதrைவப் பாதிக்கும் எனவும் விளக்குக.   

(i) ஆண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

  

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................[2]
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

  

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................[2]
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பகுதி 2

இப்ெபாழுது இைணப்பிலுள்ள கட்டுைர இரண்ைடப் படித்துவிட்டு 4, 5 ேகள்விகளுக்குக் 
ேகள்வித்தாளில் விைட அளிக்கவும்.  

4 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர இரண்டில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 
 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) இரண்டாம் பத்தியில் ஆண், ெபண் பிள்ைளகள் விைளயாடப் ெபாருத்தமற்றது என்று 

கருதப்படும் விைளயாட்டுப் ெபாருட்கள் இரண்டு எைவெயைவ எனவும் அைவ எவ்வைகயில் 
அவர்களது ெதாழில் ெதrைவப் பாதிக்கும் எனவும் விளக்குக.   

(i) ஆண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[4]
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5

 
 

பகுதி 2

இப்ெபாழுது இைணப்பிலுள்ள கட்டுைர இரண்ைடப் படித்துவிட்டு 4, 5 ேகள்விகளுக்குக் 
ேகள்வித்தாளில் விைட அளிக்கவும்.  

4 கீேழ இருக்கும் ேகள்விகளுக்குக் கட்டுைர இரண்டில் இருந்து தமிழில் விைட எழுதவும். 
கட்டுைரயிலிருந்து அப்படிேய பார்த்து எழுதாமல் உங்கள் ெசாந்த வாக்கியங்களில் எழுதவும். 
 
(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 

 
(a) இரண்டாம் பத்தியில் ஆண், ெபண் பிள்ைளகள் விைளயாடப் ெபாருத்தமற்றது என்று 

கருதப்படும் விைளயாட்டுப் ெபாருட்கள் இரண்டு எைவெயைவ எனவும் அைவ எவ்வைகயில் 
அவர்களது ெதாழில் ெதrைவப் பாதிக்கும் எனவும் விளக்குக.   

(i) ஆண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2]
(ii) ெபண் பிள்ைளகள்:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….[2] 

 
(b) மூன்றாவது பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு ஆண்களும் ெபண்களும் இல்லத்தில் 

ெசய்யும் ேவைலகள் எைவ என விளக்குக.        
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[4] 

  
(c) நமது சமூகம் சிறுவர்களுக்கு ஊட்டும் பால்நிைலப்பட்ட ேவறுபாட்ைட உணர்த்தி நிற்கும் 

இரு விடயங்கைள நான்காம் பத்திைய அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு விளக்குக.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[2]

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[3]
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(d) திருமதி ேமகலாவின் கருத்துப்படி ஆண்-ெபண் சமத்துவத்ைதப் ேபணுவது ெதாடர்பான 
அறிைவச் சிறுவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஆசிrயர் எந்த வைகயில் ெசயல்படுகின்றனர்என 
விளக்குக.    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) ஆய்வு முடிவுகளின்படி ஆண்-ெபண் சமத்துவமின்ைமக்கான பிரதான காரணங்களாக எைவ 

விளங்குகின்றன.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

 
 [ெமாத்தம்: 20]

 

  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................[2]

6

 
 

(d) திருமதி ேமகலாவின் கருத்துப்படி ஆண்-ெபண் சமத்துவத்ைதப் ேபணுவது ெதாடர்பான 
அறிைவச் சிறுவர்களுக்கு வழங்குவதற்கு ஆசிrயர் எந்த வைகயில் ெசயல்படுகின்றனர்என 
விளக்குக.    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[3] 

 
(e) ஆய்வு முடிவுகளின்படி ஆண்-ெபண் சமத்துவமின்ைமக்கான பிரதான காரணங்களாக எைவ 

விளங்குகின்றன.   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[2] 

 
 [ெமாத்தம்: 20]
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5 இரண்டு விைடகைளயும் 140 ெசாற்களுக்கு அதிகப்படாமல் தமிழில் எழுதவும்.  

(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 
 
(a) பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 ஐ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பால் ேவறுபாட்டால் 

சிறுமியர்களும் ெபண்களும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பைதத் ெதாகுத்து 
எழுதுக.           [10] 
                                                

(b) ஆண்-ெபண் பால் ேவறுபாட்ைட நீ காணும்ெதாைலக்காட்சி விளம்பரங்களினூடாக 
விளக்குக.            [5] 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

[ெமாத்தம்: 20]
 

 

7

 
 

5 இரண்டு விைடகைளயும் 140 ெசாற்களுக்கு அதிகப்படாமல் தமிழில் எழுதவும்.  

(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 
 
(a) பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 ஐ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பால் ேவறுபாட்டால் 

சிறுமியர்களும் ெபண்களும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பைதத் ெதாகுத்து 
எழுதுக.           [10] 
                                                

(b) ஆண்-ெபண் பால் ேவறுபாட்ைட நீ காணும்ெதாைலக்காட்சி விளம்பரங்களினூடாக 
விளக்குக.            [5] 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

[ெமாத்தம்: 20]
 

 

 [10]
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5 இரண்டு விைடகைளயும் 140 ெசாற்களுக்கு அதிகப்படாமல் தமிழில் எழுதவும்.  

(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 
 
(a) பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 ஐ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பால் ேவறுபாட்டால் 

சிறுமியர்களும் ெபண்களும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பைதத் ெதாகுத்து 
எழுதுக.           [10] 
                                                

(b) ஆண்-ெபண் பால் ேவறுபாட்ைட நீ காணும்ெதாைலக்காட்சி விளம்பரங்களினூடாக 
விளக்குக.            [5] 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

[ெமாத்தம்: 20]
 

 

 [5]

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................
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 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................
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5 இரண்டு விைடகைளயும் 140 ெசாற்களுக்கு அதிகப்படாமல் தமிழில் எழுதவும்.  

(ஒவ்ெவாரு ேகள்வியின் முடிவிலும் அைடப்புக்குறிக்குள் மதிப்ெபண்கள் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
இதனுடன் 5 மதிப்ெபண்கள் ெமாழித்திறனுக்குக் ெகாடுக்கப்படும். ெமாத்த மதிப்ெபண்கள்  
15 + 5 = 20.) 
 
(a) பகுதி 1 மற்றும் பகுதி 2 ஐ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு பால் ேவறுபாட்டால் 

சிறுமியர்களும் ெபண்களும் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பைதத் ெதாகுத்து 
எழுதுக.           [10] 
                                                

(b) ஆண்-ெபண் பால் ேவறுபாட்ைட நீ காணும்ெதாைலக்காட்சி விளம்பரங்களினூடாக 
விளக்குக.            [5] 

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

[ெமாத்தம்: 20]
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