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  PART – A (10 X 2 = 20 Marks) 

Answer any TEN Questions from the following  

 

1. Define environmental studies. 

Rw;Wr;#oypay; tiuaWf;f.  
2. What is desertification? 

epyk; ghiytdkhFjy; vd;why; vd;d? 
3. Define - Food web. 

czT tiy - tiuaW. 
4. Mention some endangered species in India. 

,e;jpahtpy; mUfp tUk; ,dq;fSf;F rpy cjhuzk; jUf. 
5. Write any one way of prevention of pollution. 

khRgLjiy jLf;Fk; VNjDk; xU topia vOJ. 
6. Define - Noise pollution. 

Xyp khRgLjy; - tiuaW. 
7. Define - Case study. 

tof;F Ma;T -  tiuaW. 
8. What is acid rain? 

mkpy kio vd;why; vd;d? 
9. Define - population explosion. 

kf;fs; njhif ntbg;G – tiuaW. 
10. What are HIV and AIDS? 

HIV kw;Wk ; AIDS vd;why; vd;d? 
11. Write about water shed management. 

ePh;g;gpbg;G Nkyhz;ik gw;wp vOJ. 
12. Write some uses of ground water. 

epyj;jb ePhpd; gad;fs; rpytw;iw vOJ. 
 
 

 

PART – B (5 X 5 = 25 Marks) 

Answer any FIVE Questions from the following 

 

13. Write the benefits and problems of Dams. 

mizfspd; gad;fs; kw;Wk; ghjpg;Gfis vOJf. 
14. Discuss about the structures and formation of an ecosystem. 

Rw;Wr;#oy; mikg;G kw;Wk; cWghjy; gw;wp tpthjp. 
15. Explain the control measures of air and water pollution. 

fhw;W kw;Wk; ePh; khRgLjypd; fl;Lg;ghl;L eltbf;iffis tpthp. 
 
 



 
 

16. Explain Rain Water Harvesting with neat diagram. 

kio ePh; Nrfhpg;ig glk; tiue;J tpsf;Ff. 
17. Explain about Value education. 

kjpg;G fy;tpia gw;wp tpthp. 
18. Elaborate the fertilizer-problem in agriculture . 

tptrhaj;jpy; cuj;jpd; gpur;rpid gw;wp tpthjp. 
19. Explain the wildlife protection Act. 

td capupay; ghJfhg;Gr; rl;lj;ij tpsf;Ff. 
 

 
 

PART – C (3 X 10 = 30 Marks) 

Answer any THREE Questions from the following 

 

20. a) Write a note on world food problems. 

  cyf czTg; gpur;rpidfs; gw;wp Fwpg;G tiuf. 
b) Explain the effects of modern agriculture. 

  etPdKiw Ntshz;ikapdhy; Vw;gLk; tpisTfis tpsf;Ff. 
21. Explain the values of biodiversity.  

cau; gy;tifikapd; gad;fis tpsf;Ff.  
22. Differenciate between thermal pollution and nuclear pollution and explain about earthquake, 

cyclone and landslides. 

ntg;g khRgLjy; kw;Wk; mZf;fU khRgLjy; NtWgLj;Jf. kw;Wk; epyeLf;fk;> Gay; 
kw;Wk; epyr;rhpT gw;wp tpthp. 

23. Discuss about Resettlement and Rehabilitation of people. 

kf;fspd; kPs; FbNaw;wk; kw;Wk; Gdh;tho;T gw;wp tpthp. 
24. Explain in detail about HIV - AIDS and explain about Population growth. 

HIV - AIDS gw;wp tphpthf tpthp kw;Wk; kf;fs; njhif mjpfhpg;G gw;wp tpthp. 
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  PART – A (10 X 2 = 20 Marks) 

Answer any TEN Questions from the following  

 

1. Define the term self – esteem? 

   சுரிாதை – லதறு? 

2. Why positive attitude is important? 

   ஏன் நேர்தான அணுகுமுதம முக்கிானது? 

3. What is self – confidence? 

  ைன்னம்பிக்தக என்மால் என்ன? 

4. How can you prove your honesty? 

  உன்னுதை நேர்தத எவ்லாறு ேி&பிப்பாய்? 

5. Does everyone have human rights in our country? 

   ேம் ோட்டில் அதனலருக்கும் னிை உரித இருக்கிமைா? 

6. What are the rights to constitutional remedies? 

   அசியதப்பு ைீர்வுகளுக்கான காணங்கள் என்ன? 

7. What are the reasons for female foeticide? 

   பபண் சிசுக்பகாதயக்கான காணங்கள் என்ன? 
8. What is the colour of domestic violence awareness? 

   லடீ்டு லன்முதம லிறிப்புணர்லின் ேிமம் என்ன? 
9. Is Mahatma Gandhi’s life still inspire today’s youth?  why? 

   காத்ா காந்ைிின் லாழ்க்தக இன்தம இதரஞர்கதர இன்னும் தூண்டுகிமைா? ஏன்? 
10. What is Dr.Kalam’s vision of a strong India? 

    ஒரு லலுலான இந்ைிாலிற்கு ைாக்ைர் கயாின் பார்தல என்ன? 

11. What is Article 21A? 

பிரிவு 21A என்மால் என்ன? 
12. What does it mean to have empathy? 

fUiz இருப்பைன் அர்த்ைம் என்ன? 

 
 

 

PART – B (5 X 5 = 25 Marks) 

Answer any FIVE Questions from the following 

 

13. Mention the advantages in following the Ethics. 

    பேமிமுதமகதர கதைபிடிப்பைால் உண்ைாகும் ேன்தகள் குமித்து எழுதுக? 
14. What are the benefits of self discipline? Explain. 

    சு ஒழுக்கத்ைின் ேன்தகள் என்ன? லிலரிக்க. 
 

15. Explain the importance of rights to freedom of religion. 

    ை சுைந்ைித்ைிற்கான உரிதின் முக்கித்துலத்தை லிரக்குக? 

 

 



 
 

16. Explain how the dowry  system affect the society. 

    லைட்சதண முதம சமூகத்தை vt;thW பாைிக்கும் என்பதை லிரக்குக. 
17. Do you take mother Teresa as your role model ? Why? 

md;id njurhit cq;fs; Kd;khjpupahf vLj;Jf;nfhs;tPHfsh? Vd;? 
18. Write about inspirational speech of Nelson Mandela ? 

    பேல்சன் ண்நையாலின் தூண்டுையான நபச்சு பற்மி எழுதுக. 
19. Explain in detail the significance and the purpose of value education?  

ைிப்புக் கல்லிின் நோக்கமும் பன்பாடும் குமித்து லிரக்குக. 
 
 

PART – C (3 X 10 = 30 Marks) 

Answer any THREE Questions from the following 

20. “Punctuality is an essential basic need for everyone. ” Discuss? 

“காயம் ைலமாத ோம் அதனலருக்கும் இருக்க நலண்டி அடிப்பதை நைதல” லிலரிக்க. 
21. Explain the winning strategies for achieving goals. 

    இயக்குகதர அதைலைற்கான பலற்மிகான உத்ைிகதர லிரக்குக. 
22. Write in detail about :  

           (i) Right to equality   (ii) Right to freedom of speech. 

லிரக்குக : 
           (i) சத்துலத்ைிற்கான உரித   (ii) நபச்சு சுைந்ைித்ைிற்கான உரித. 

23. Why the teachings of  Dr. B. R. Ambedkar still important for society? Explain. 

ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்நபத்கரின் கற்பித்ைல் ஏன் சமூகத்ைிற்கு இன்னும் முக்கிானது என்பதை 
லிரக்குக. 

24. Explain the role of judiciary. 

    ேீைித்துதமின் பங்தக லிரக்குக. 
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  PART – A (10 X 2 = 20 Marks) 

Answer any TEN Questions from the following  

 

1. What are the moral values follow in education? 

கல்யினில் ின்ற்ப்டும் தார்நீக நதிப்புகள் ன்? 
2. Write a note on the importance of human values? 

நணிதத்தகுதி குித்து குிப்பு யரபக.  
3. What are the duties of a family? 

குடும்த்தின் கடரநகள் னாரய? 
4. What are the five attributes of integrity? 

எருரநப்ட்டின் ந்து ண்புக்ககூறுகள் னாரய?  

5. What is the fundamental aim of ethics? 

நிமுரகின் அடிப்ரட நாக்கம் ன்? 
6. What is service? 

நேரய ன்ால் ன்? 
7. What is the impact of globalization? 

உகநனநாக்கின் தாக்கம் ன்? 
8. What are the five basic rights of the consumers? 

நுகர்நயாரின் ந்து அடிப்ரட உரிரநகள் னாரய? 

9. How are international laws made by all nations? 

ரத்து ாடுகளுக்கும் ேர்யநதே ேட்டங்கள் வ்யாறு உருயாக்கப்டுகின்?  
10. Why is international law difficult to implement? 

ேர்யநதே ேட்டத்ரத நேனல்டுத்துயது கடிநாக இருப்து ன்? 
11. Is truth an important values in life? Explain? 

உண்ரந ன்து யாழ்க்ரகனில் எரு முக்கினா நதிப்ாக இருப்து ன்? யியரி. 
12. Write a note on “equal pay for equal work”. 

“ேந நயரக்கு ேந ஊதினம்“ ற்ி குிப்பு யரபக.  

 
 

PART – B (5 X 5 = 25 Marks) 

Answer any FIVE Questions from the following 

 

13. Explain the concept of human values. 

நித நதிப்ிடுகின் நாதுக் நகாள்ரககர யிரியாக யியரிக்க.  
14. The role of family in a society. Discuss? 

ேமூக அரநப்ில் குடும்ம் நரும் இடம் து? யியாதிக்க.  
15. Explain- mass media ethics. 

 “நயகுஜ ஊடக நிமுரகள்” யியரிக்க.  
 
 



 
 

16. Write short notes on COPRA, 1986. 

COPRA , 1986 ற்ி குிப்பு யரபக.  

17. List out individual human rights that should form the basics of human rights. 

நித உரிரநனின் அடிப்ரடகர உருயாக்க நயண்டின திப்ட்ட நித உரிரநகர 
ட்டினயிடுக. 

18. What is value education ? discuss its need for the present generation? 

நதிப்பு கல்யி ன்ால் ன்? 
19. Write a note on labour laws? 

நதாமிார் ேட்டம் ற்ி குிப்பு யரபக.  
 
 
 

PART – C (3 X 10 = 30 Marks) 

Answer any THREE Questions from the following 

 

20. Write an essay on the importance of value based education. 

நதிப்புக்கல்யிப்ாடம் ன் யமங்கப்டநயண்டும்? அதன் முக்கினத்துயம் னாது?  
21. Write about the problems faced by the women in a family society. 

எரு குடும் ேமுதானத்தில் நண்கள்  திர்நகாள்ளும் ிபச்ேிரகரப் ற்ி ழுதுக   
22. Briefly discuss some of the under - currents if Indian ethical values.  

இந்தின நிமுர நதிப்புகின் அடிப்ரடனில் தற்நாரதன ிகழ்வுகள் ேியற்ர சுருக்கநாக 
யியாதிக்க.  

23.  What is consumer awareness ? Explain the consumer laws. 

நுகர்நயார் யிமிப்புணர்வு ன்ால் ன்? நுகர்நயார் ேட்டங்கர யிக்குக.  
24. Write in details about : 

(i) Rights to equality    (ii) Right to freedom of speech. 

யிக்குக : 
(i) ேநத்துயத்திற்கா உரிரந    (ii) நச்சு சுதந்திபத்திற்கா உரிரந.  
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  PART – A (10 X 2 = 20 Marks) 

Answer any TEN Questions from the following  

 

1. What are the moral values follow in education? 

கல்யினில் ின்ற்ப்டும் தார்நீக நதிப்புகள் ன்? 
2. Write a note on the importance of human values? 

நணிதத்தகுதி குித்து குிப்பு யரபக.  
3. What are the duties of a family? 

குடும்த்தின் கடரநகள் னாரய? 
4. What are the five attributes of integrity? 

எருரநப்ட்டின் ந்து ண்புக்ககூறுகள் னாரய?  

5. What is the fundamental aim of ethics? 

நிமுரகின் அடிப்ரட நாக்கம் ன்? 
6. What is service? 

நேரய ன்ால் ன்? 
7. What is the impact of globalization? 

உகநனநாக்கின் தாக்கம் ன்? 
8. What are the five basic rights of the consumers? 

நுகர்நயாரின் ந்து அடிப்ரட உரிரநகள் னாரய? 

9. How are international laws made by all nations? 

அரத்து ாடுகளுக்கும் ேர்யநதே ேட்டங்கள் வ்யாறு உருயாக்கப்டுகின்?  
10. Why is international law difficult to implement? 

ேர்யநதே ேட்டத்ரத நேனல்டுத்துயது கடிநாக இருப்து ன்? 
11. Is truth an important values in life? Explain? 

உண்ரந ன்து யாழ்க்ரகனில் எரு முக்கினா நதிப்ாக இருப்து ன்? யியரி. 
12. Write a note on “equal pay for equal work”. 

“ேந நயரக்கு ேந ஊதினம்“ ற்ி குிப்பு யரபக.  

 
 

PART – B (5 X 5 = 25 Marks) 

Answer any FIVE Questions from the following 

 

13. Explain the concept of human values. 

நித நதிப்ிடுகின் நாதுக் நகாள்ரககர யிரியாக யியரிக்க.  
14. The role of family in a society. Discuss? 

ேமூக அரநப்ில் குடும்ம் நரும் இடம் து? யியாதிக்க.  
15. Explain- mass media ethics. 

 “நயகுஜ ஊடக நிமுரகள்” யியரிக்க.  
 
 



 
 

16. Write short notes on COPRA, 1986. 

COPRA , 1986 ற்ி குிப்பு யரபக.  

17. List out individual human rights that should form the basics of human rights. 

நித உரிரநனின் அடிப்ரடகர உருயாக்க நயண்டின திப்ட்ட நித உரிரநகர 
ட்டினயிடுக. 

18. What is value education ? discuss its need for the present generation? 

நதிப்பு கல்யி ன்ால் ன்? 
19. Write a note on labour laws? 

நதாமிார் ேட்டம் ற்ி குிப்பு யரபக.  
 
 
 

PART – C (3 X 10 = 30 Marks) 

Answer any THREE Questions from the following 

 

20. Write an essay on the importance of value based education. 

நதிப்புக்கல்யிப்ாடம் ன் யமங்கப்டநயண்டும்? அதன் முக்கினத்துயம் னாது?  
21. Write about the problems faced by the women in a family society. 

எரு குடும் ேமுதானத்தில் நண்கள்  திர்நகாள்ளும் ிபச்ேிரகரப் ற்ி ழுதுக   
22. Briefly discuss some of the under - currents if Indian ethical values.  

இந்தின நிமுர நதிப்புகின் அடிப்ரடனில் தற்நாரதன ிகழ்வுகள் ேியற்ர சுருக்கநாக 
யியாதிக்க.  

23.  What is consumer awareness ? Explain the consumer laws. 

நுகர்நயார் யிமிப்புணர்வு ன்ால் ன்? நுகர்நயார் ேட்டங்கர யிக்குக.  
24. Write in details about : 

(i) Rights to equality    (ii) Right to freedom of speech. 

யிக்குக : 
(i) ேநத்துயத்திற்கா உரிரந    (ii) நச்சு சுதந்திபத்திற்கா உரிரந.  
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