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7th Social Science Lesson 6 Questions in Tamil 

6. சமத்துவம் 

1. "சமத்துவம் என்பது சமமாக நடத்துவது மட்டுமல்ல வவகுமதி அளிப்பதிலும் சமத்துவம் இருப்பதாகும். 
முதலாவதாக சமூக சிறப்புரிமம இல்லாததும் இரண்டாவதாக பபாதுமான வாய்ப்புகள் 
அமனவருக்கும் வழங்கப்படுவதும் ஆகும்." என்று கூறியவர் 

A) ஜவஹர்லால் பநரு 

B) ஆபிரகாம் லிங்கன் 

C) பேராசிரியர் லாஸ்கி 

D) அம்பபத்கர் 

(குறிப்பு: சமத்துவம் ேல நூறு ஆண்டுகளாக மனித சமூகத்தத ஊக்குவித்து வழி நடத்திய ஆற்றல் 
வாய்ந்த நீதி மற்றும் அரசியல் பகாட்ோடாகும்.) 

2. மக்களாட்சிக் பகாட்பாடுகளான சுதந்திரம், சமத்துவம் ஆகியமவ ___________ இன் அடிப்பமடயில் 
நமடமுமறப்படுத்தப்படும் பபாது மட்டுபம வபாருளுடயமவயாக இருக்கும். 
A) திறன் 

B) வலிமம 

C) எண்ணம் 

D) நீதி 

(குறிப்பு: சமத்துவம் என்ற பகாட்ோடு மனித இனம் அதனுதடய சாதி, நிறம், ோல், இனம் அல்லது 
பதசியம் ஆகியவற்தறப் போருட்ேடுத்தாமல் அதனத்து மனிதர்களும் சமமான மதிப்புள்ளவர்கள் 
என்ற பகாட்ோட்தட அதறகூவுகிறது.) 

3. அமனத்து குடிமக்களும் சம தகுதிமய அமடய உரிமம வகாண்டவர்கள் என்பபத 

____________சமத்துவம் ஆகும். 
A) குடிமம சமத்துவம் 

B) சமூக சமத்துவம் 

C) அரசியல் சமத்துவம் 

D) பாலின சமத்துவம் 

(குறிப்பு: சமூகத்தில் சாதி, சமயக் பகாள்தக, நிறம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்ேதடயில் 
ோகுோடு இருத்தல் கூடாது. அதனவரும் தங்களது ஆளுதம மற்றும் பநாக்கங்கதள அதடவதற்கு 
சமமான வாய்ப்புகதளப் பேற்றிருத்தல் பவண்டும்.) 

4. அமனத்து குடிமக்களும் குடியியல் உரிமமகமள அமடதல் பவண்டும் என்பபத ___________ 
சமத்துவம் ஆகும். 
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A) குடிதம சமத்துவம் 
B) சமூக சமத்துவம் 
C) அரசியல் சமத்துவம் 
D) பாலின சமத்துவம் 

(குறிப்பு: குடிமக்களிதடபய உயர்ந்பதார், தாழ்ந்பதார், ஏதை, ேணக்காரன், சாதி மற்றும் 
சமயக்பகாள்தக ஆகியதவ காரணமாக ோகுோடு இருத்தல் கூடாது.) 

5. கூற்று 1: சமத்துவ உரிமமகள் அமனவருக்கும் கிமடக்கச் வசய்வபதாடு எந்த உரிமமயும் எவருக்கும் 
மறுக்கப்படுதல் கூடாது. 
கூற்று 2: இங்கிலாந்தில் சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பகாட்பாடு உள்ளது. 
A) கூற்று 1 சரி, கூற்று 2 தவறு 

B) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 சரி 

C) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் சரி 

D) கூற்று 1, கூற்று 2 இரண்டும் தவறு 

(குறிப்பு: இங்கிலாந்து சட்டத்தின் ோர்தவயில் அதனவரும் சமம் என்ேபதாடு அது அதனவதரயும் 
சமமாக நடத்துகிறது. இந்தியாவிலும் அததப்போலபவ சட்டத்தின் ஆட்சிக் பகாட்ோடு 
பின்ேற்றப்ேடுகிறது.) 

6. சட்டத்தின் ஆட்சி என்ற பதத்மத ___________ என்பவர் முதன்முதலில்  வாதுமரத்தார். 

A) பபராசிரியர் லாஸ்கி 

B) ஏ.வி.தடசி 

C) வில்லியம் மில்லர் 

B) அம்பபத்கர் 

(குறிப்பு: ஏ.வி.தடசி என்ேவர் பிரிட்டிஷ் சட்ட வல்லுநர் ஆவார்.) 
7. கீழ்க்கண்டவற்றுள் அரசியல் உரிமம அல்லாதது எது? 

A) வாக்களிக்கும் உரிமம 

B) வபாது அலுவலகத்தில் பங்குவகாள்ளும் உரிமம 

C) அரமச விமர்சனம் வசய்யும் உரிமம 

D) அதனவருக்கும் சட்டத்தின்ேடி சமமான ோதுகாப்பு 

8. குடிமக்கள் அமனவரும் அரசியல் வாழ்வில் தீவிரமாக பங்வகடுப்பதற்கு சமமான வாய்ப்பிமன 
வபற்றிருத்தல் பவண்டும் என்ற உரிமம ____________ என்பதன் அடிப்பமடயில் மக்களுக்கு 
கிமடக்கின்றது. 
A) அரசியல் கட்சி வதாடங்குதல் 

B) கூட்டம் கூடுதல் 
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C) அதனவருக்கும் வாக்குரிதம 

D) பபச்சுரிமம 

(குறிப்பு: இந்தியாவில் 18 வயது பூர்த்தியதடந்த அதனவருக்கும் எவ்வித ோகுோடும் இல்லாமல் 
வாக்குரிதம அளிக்கப்ேட்டுள்ளது.) 

9. வபாது பவமலவாய்ப்பில் அமனவருக்கும் சமவாய்ப்பு அளிக்கும் சட்டப்பிரிவு _________. 

A) 14      B) 15      C) 16      D) 17 
10. ___________ ஆண்டு நமடவபற்ற வபாதுத்பதர்தலில் இந்தியாவில் வபண்களுக்கு வாக்குரிமம 

அளிக்கப்பட்டது. 
A) 1951      B) 1952     C) 1953     D) 1956 
(குறிப்பு: நாட்டின் பிரதமரின் வாக்கின் மதிப்பும் ஒரு சாதாரண மனிதனின் வாக்கின் மதிப்பும் 
போதுத் பதர்தலில் ஒன்பற என்ேது அரசியல் சமத்துவத்ததக் குறிக்கிறது.) 

11. சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் __________ ஆண்டில் வபண்களுக்கு வாக்குரிமம அளிக்கப்பட்டது. 

A) 1961    B) 1967    C) 1971      D) 1979 
12.  இந்தியாவில் _________ வயது பூர்த்தி அமடந்த எவரும் பதர்தலில் பபாட்டியிடலாம். 

A) 25     B) 27      C) 31     D) 35 
(குறிப்பு: அரதச விமர்சிக்கலாம் என்ற உரிதம ஒரு முக்கியமான உரிதம என்ேபதாடு மக்கள் 
தங்களது மாறுேட்ட கருத்துக்கதள ேல்பவறு வதகயிலும் பதரிவிக்கலாம்.) 

13. வபண்கமள பமம்படுத்தும் விதமாக உள்ளாட்சி அமமப்புகளில் _________ சதவீத இடஒதுக்கீடு 
வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
A) 25%       B) 33%     C) 45%      D) 50% 
(குறிப்பு: ோலியல் சமத்துவம் என்ேது ஆண் பேண் இருவரும் வாய்ப்புகள் மற்றும் வளங்கதள 
பேறுதல் ஆகும்.) 

14. பாலின சமத்துவம் என்பது வபண்கள், ஆண்கள் சிறுவர், சிறுமியர் ஆகிபயார் சமமான உரிமமகள் 
வாய்ப்புகள் வபற பவண்டும் என்று கூறுவபதாடு அவர்கள் ஒன்று பபால நடத்தப்பட பவண்டும் என 

__________ கூறுகிறது. 
A) WHO      B) UNESCO      C) UNICEF     D) UNDP 

15. 2017ஆம் ஆண்டில் நிமலயான பமம்பாட்டிற்கான குறிக்பகாள்களில் பாலின சமத்துவம் என்பது 
எத்தமனயாவதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? 

A) 2     B) 3      C) 4       D) 5 
(குறிப்பு: 2017ஆம் ஆண்டில் நிதலயான பமம்ோட்டிற்கான குறிக்பகாள்களில் பமாத்தம் 17 
குறிக்பகாள்கள் குறிப்பிடப்ேட்டுள்ளன.) 

16. ___________ நூற்றாண்டிலிருந்து வபண்களின் முன்பனற்றத்திற்காக பல்பவறு முயற்சிகள் 
பமற்வகாள்ளப்பட்டு வருகின்றன. 
A) 17      B) 18      C) 19       D) 20 
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(குறிப்பு: ராஜா ராம் பமாகன் ராய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், தயானந்த சரஸ்வதி, மகாபதவ் 
பகாவிந்தரானபட, தாராோய் ஷிண்பட, பேகம் ரூபகயா சகாவத் உபசன் ஆகிபயார் பேண்கள் சம 
அந்தஸ்து பேறுவதற்கு கடினமாக ேணியாற்றியவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் ஆவர்.) 

17. மனித மாண்பு என்பது _________ ஆகும். 
A) சுதந்திரம் 

B) சமத்துவம் 

C) சுய மரியாதத 

D) வாய்ப்பு 

(குறிப்பு: மனித மாண்பு என்ேது முக்கியமான மனித உரிதம என்ேபதாடு இதிலிருந்பத அதனத்து 
அடிப்ேதட உரிதமகளும் பதான்றுகின்றன.) 

18. அமனத்து தனி மனிதர்களும் கல்வியிமன வபறுவதற்கு __________ ஐ வகாண்டிருத்தல் பவண்டும். 
A) மாண்பு 

B) வசல்வம் 

C) சமத்துவம் 

D) வாய்ப்புகள் 

(குறிப்பு: சமூகத்தில் நாம் சமமாக நடத்தப்ேடுவதற்கு நமக்கு சமத்துவம் பததவப்ேடுகிறது. நாம் 
சமமாக நடத்தப்ேட்டால் மதிப்தேயும் மாண்தேயும் பேறுபவாம்.) 

19. இந்திய அரசியலமமப்பு குடிமக்களுக்கு அரசியலமமப்பு சட்டப்பிரிவுகள் __________ மூலம் 
சமத்துவத்மத அளிக்கிறது. 
A) 12-14      B) 13-18     C) 14-18      D) 15-18 
(குறிப்பு: உலகின் அதனத்து நாடுகளின் அரசியல் அதமப்புகளும் அதன் மக்களுக்கு 
சமத்துவத்தத உறுதி அளித்துள்ளன.) 

20. சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சமம் மற்றும் அமனவருக்கும் சட்டத்தின்படி சமமான பாதுகாப்பு என்பது 
அரசியலமமப்பு சட்டப்பிரிவு _________இல் பமலும் வலிமமபடுத்தப்பட்டுள்ளது. 
A) 18     B) 19      C) 20      D) 21 

21. பட்டங்கள் அளித்து பவறுபடுத்துதமல தமட வசய்யும் சட்டப்பிரிவு ________. 

A) 14     B) 15      C) 18       D) 19 
22. தவறான இமணமயத் பதர்ந்வதடு. 

1. சட்டப்பிரிவு 14 - தனிமனித உரிமம 

2. சட்டப்பிரிவு 15 - பாகுபாட்மட தமட வசய்கிறது. 
3. சட்டப்பிரிவு 17 - தீண்டாமமமய ஒழிக்கிறது. 
A) 1, 2 தவறு 

B) 3 மட்டும் தவறு 
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C) 1 மட்டும் தவறு 

D) 2 மட்டும் தவறு 
(குறிப்பு: சட்டப்பிரிவு 14 - சட்டத்தின் முன் அதனவரும் சமம்.) 

23. சமத்துவத்மத பமம்படுத்தும் வழிகளில் சரியானமத பதர்ந்வதடு. 

1. அமனவமரயும் நியாயமாக நடத்துதல் மற்றும் கல்வி 

2. அமனவமரயும் உள்ளடக்கிய ஒரு பண்பாட்டிமன உருவாக்குதல். 

3. வாய்ப்புகள் அமனவரும் வபறுவமத உறுதிப்படுத்துதல். 

4. முழு ஆற்றமலயும் பமம்படுத்த ஊக்குவித்தல் 

5. சட்டம் மற்றும் வகாள்மககமள வகுத்தல். 
A) 1, 3, 5     B) 2, 4, 5     C) 1, 3, 4    D) அதனத்தும் 

(குறிப்பு: சமத்துவம் என்ேது மிகவும் முக்கியமானதாகும், ஏபனனில் அது தனி மனித மாண்பிதன 
தக்க தவக்கிறது.) 

24. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மக்களாட்சியின் தூண்கள் எமவ? 
1. தீண்டாமம   2. சமத்துவம்     3. நீதி     4. பாகுபாடு 

A) 1, 2     B) 2, 3     C) 2, 3, 4     D) 1, 4 
(குறிப்பு: இந்தியா உலகின் மிகப்பேரிய மக்களாட்சி நாடாகும்.) 

25. சமூகம் நல்ல முமறயில் இயங்குவதற்கு ________ ஒரு முக்கியமான பகாட்பாடாகும். 
A) சட்டம் 

B) சம பவமலவாய்ப்பு 

C) சமத்துவம் 

D) சுதந்திரம் 

(குறிப்பு: மக்களாட்சியில் மக்கள் சமமாக நடத்தப்ேடும்போது நீதி எட்டப்ேடும்.) 
26. பின்வருவனவற்றுள் எது சமத்துவத்தின் கீழ் வருவதில்மல? 

A) பிறப்பு, சாதி, மதம், இனம், நிறம், பாலினம் அடிப்பமடயில் பாகுபாடு இன்மம 

B) பதர்தலில் பபாட்டியிடும் உரிமம 

C) அமனவரும் சட்டத்தின் முன் சமமாக நடத்தப்படுதல் 

D) ேணக்காரர்கள் மற்றும் ஏதைகள் இதடயில் சமத்துவமின்தமதயக் காட்டுதல் 

27. கீழ்க்கண்டமவகளில் எது அரசியல் சமத்துவம் ஆகும்? 

A) அரசாங்கத்திற்கு மனு பசய்வது மற்றும் போது பகாள்தககதள விமர்சிப்ேது. 
B) இனம், நிறம், பாலினம் மற்றும் சாதி அடிப்பமடயில் சமத்துவமின்மம அகற்றப்படுதல். 
C) சட்டத்தின் முன் அமனவரும் சமம். 
D) சட்டம் மககளில் வசல்வம் வசறிவு தடுப்பு 
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(குறிப்பு: இந்தியா உள்ளிட்ட அதனத்து மக்களாட்சி நாடுகளும் அவற்றின் குடிமக்களுக்கு அரசியல் 
உரிதமகதள உறுதியளிக்கின்றன.) 

28. சாதி, பணம், மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்பமடயில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மம 

A) இயற்மக சமத்துவமின்மம 

B) மனிதனால் உருவாக்கப்ேட்ட சமத்துவமின்தம 

C) வபாருளாதார சமத்துவமின்மம 

D) பாலின சமத்துவமின்மம 
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