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PART A 

 

Answer ALL questions in about 30 words each:            (10 × 2=20 marks) 

 

1. What are social institutions? Give examples. 

சமூக அமநப்புகள் என்ால் என்? உதாபணம் தபவும். 
 

2. State the importance of religious institutions in India. 

இந்தினாவில் நத ரீதினா அமநப்புகின் முக்கினத்துவத்மத குிப்ிடவும். 

 

3. How can family be classified on the basis of who wields the authority? 

அதிகாபம் னாரிடம் உள்து என்மதப் பாறுத்து குடும்ம் எப்டி  
வமகப்டுத்தப்டுகிது?  
 

4. What is a nuclear family? 

திக்குடும்ம் என்ல் என்? 
 

5. Define marriage. 

திருநணம் – வமபனம பசய்க.  

 

6. What is the difference between sororal polygyny and fraternal polyandry? 

பசாரபாபல் ாிமகி நற்றும் ஃிபபடர்ல் ாினான்ி – 

வித்தினாசம் என்?  

 

7. What is primary kinship? Give any two examples. 

முதல் ிம உவுமும என்ால் என்? ஏரதனும் இபண்டு 

உதாபணம் தபவும்.  

 

8. Write a short note on the rule of avoidance. 

தவிர்த்தல் விதிமும ற்ி சிறுகுிப்பு வமபக. 

 

9. Define Joint family. 

கூட்டுக்குடும்ம் – வமபனம பசய்க. 

 

10. What is meant by single parent family? 

ஒரு பற்பார் குடும்ம் என்ால் என்? 



  

PART B 
 

Answer any FIVE questions in about 300 words each:          (5 × 8=40 marks) 
 

11. Explain the differences between association and institution. 

      சங்கம் நற்றும் சமுக அமநப்பு – வித்தினாசங்கம விக்கவும். 
 

12. What is religion? Describe any three functions and dysfunctions of 
religion. 

     நதம் என்ால் என்? நதத்தின் பசனல்ாடுகள் நற்றும் தீமநகள் 

எமவரனனும் மூன்ம விக்கவும். 
 

13. Define family. Explain the functions of the institution of family. 

      குடும்ம்- வமனம பசய்க. குடும்ம் என் அமநப்ின் பசனல்ாடுகம 

விக்கவும்.  
 

14. Explain any three forms of marriage. 

        எமவரனனும் மூன்று விதநா திருநணங்கம விக்கவும்.  
 

15. Describe secondary and tertiary kinship with examples. 

      இபண்டாம் நற்றும் மூன்ாம் ட்ச உவுமும- விவரிக்கவும். 
 

16. Illustrate any three kinship usages. 

      எமவரனனும் மூன்று உவுமும னன்ாடுகம விக்கவும். 
 

17. Highlight the three forms of divorce among Muslims.   

     இஸாநினரிமடரன காணப்டும் மூன்று விதநா 

விவாகபத்துகம விக்கநாக எழுதவும். 

 

PART C 
 

Answer any TWO questions in about 1,200 words each:       (2 × 20=40 Marks) 
 

18. Explain the characteristics and functions of social institutions in India. 

     இந்தினாவில் சமூக அமநப்புகின் ண்புகள் நற்றும் 

பசனல்ாடுகம விக்கவும். 
 

19. Describe the different types of family based on various criteria. 

     குடும்த்தின் பவவ்ரவறு வமககம விவரிக்கவும். 
  

20. Discuss the aims and rites of Hindu marriage and differentiate it from 
Muslim marriage. 

      இந்து திருநணத்தின் குிக்ரகாள்கள் நற்றும் சடங்குகம ஆய்வு 
பசய்னவும்.இஸாநின திருநணத்ரதாடு ரவறுடுத்தி காட்டவும்.  

 

21. Describe the merits and demerits of joint family. Analyze the causes for 

the disintegration of joint families in India.  

             கூட்டுக் குடும்த்தின் ன்மநகள் நற்றும் தீமநகம   

                             விவரிக்கவும். இந்தினாவில் கூட்டுக் குடும்ங்கள் உமடந்து  

                             ராதற்கா காபணங்கம ஆபானவும்..   
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