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வரலாறு
1. வரலாறு என்றால் என்ன?

வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசைப் பதிவு ஆகும். வரலாறு என்ற சைால்
கிரரக்கச் சைால்லான ‘இஸ்ரடாரியா’ (Istoria) என்பதிலிருந்து சபறப்பட்டது. இதன் சபாருள் ‘விைாரிப்பதன்
மூலம்

கற்றல்’

என்பதாகும்.

வரலாற்றாசிரியர்கள்

அகழாய்வு

மற்றும்

இலக்கிய

ஆதாரங்களின்

அடிப்பசடயில்தான் வரலாற்சற உருவாக்குகிறார்கள்.
வரலாற்றுத் சதாடக்க காலம் (Proto History) என்பது வரலாற்று ஆவணங்கள் இல்லாத காலம்
எனலாம். ரமலும் இதசன வரலாற்றுக்கும் வரலாற்றுக்கு முங்சதய காலத்திற்கும் இசடப்பட்ட

காலம்

என்ரற புரிந்து சகாள்ளலாம். இக்கால மக்களின் வாழ்க்சக முசற பற்றி அறிவதற்கு அவர்கள்
பயன்படுத்திய கற்கருவிகள், பாசற ஓவியங்கள் மற்றும் சதால் சபாருட்கள் பயன்படுகின்றன. ரமலும்
பழங்கால மனிதர்கள் நாய்கசள பழக்கப்படுத்தி தங்கள் பாதுகாப்புக்காகவும், ரவட்சடயாடுவதற்கும்
உறுதுசணயாக்கினர்.
வலிடமமிகு பபரரசர் – அபசாகர்
பழங்கால இந்தியாவின் புகழ் சபற்ற அரைராக அரைாகர் திகழ்ந்தார். அவர் கலிங்கப் ரபாரின்
சவற்றி வீரரானார். ஆனால் அந்த சகாடுசமயான ரபார் அரைாகரின் மனசத முழுசமயாக மாற்றியது.
இதன் சதாடர்ச்சியாக புத்த ைமயத்சத தழுவி அதசன நாடு முழுவதும் பரவச் சைய்தார். ரமலும் தன்
வாழ்க்சக முழுவசதயும் புத்த ைமய வளர்ச்சிக்ரக அர்ப்பணித்ததால் புத்த ைமயம் ஆசியா கண்டசமங்கும்
பரவியது.
அரைாகரின் சபருசமகசள உலகறியச் சைய்த வரலாற்றாசிரியர் ைார்லஸ் ஆலன் ஆவார். அவர்
எழுதிய “ The Search for the India’s Lost Emperor “ நூல் இதசன சதளிவு படுத்துகிறது. ைாஞ்சி ஸ்தூபியும்
ைாரனாத் தூணும் அவரது வரலாற்றுக்கு நம்பத் தகுந்த ஆதாரங்களாகும். நமது ரதசியக் சகாடியின் 24
ஆரங்கள் சகாண்ட சின்னம் ைாரனாத் தூணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது என்பசத அசனவரும் அறிய
ரவண்டும்.
I. சரியான விடடடயக் கண்டுபிடி.
1. பழங்கால மனிதன் தனது உனசவச் ரைகரிக்க ரமற்சகாண்ட நடவடிக்சக
அ. வணிகம்

ஆ. பவட்டடயாடுதல்

இ. ஓவியம் வசரதல்

ஈ. விலங்குகசள வளர்த்தல்

II. கூற்டறயும் காரணத்டதயும் பபாருத்துக.
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சரியான விடடடயக் குறியிட்டுக் காட்டு.
1.

கூற்று

: பசழய கற்கால மனிதர்கள் ரவட்சடயாடச் சைல்லும்ரபாது நாய்கசள
உடன் அசழத்துச் சைன்றனர்

காரணம் : குசககளில் பசழய கற்கால மனிதன் தங்கியிருந்தரபாது, விலங்குகள்
வருவசத நாய்கள் தமது ரமாப்ப ைக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்த்தும்.
அ. கூற்று ைரி , காரணம் தவறு
ஆ. கூற்று சரி , கூற்றுக்கான காரணமும் சரி
இ. கூற்று தவறு , காரணம் ைரி
2. பண்சடய காலத்தில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் பயன்படுத்திய சபாருட்கள் அகழாய்வுகள் மூலமாக
ரதாண்டிசயடுக்கப்பட்டுள்ளன. அப்சபாருட்கள் அக்கால மக்களின் வாழ்க்சக முசற பற்றி அறிந்து
சகாள்ளப் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்கூற்றுடன் சதாடர்புசடயது எது?
அ. அருங்காட்சியகங்கள்

ஆ. புசதசபாருள்படிமங்கள்

இ. கற்கருவிகள்

ஈ. எலும்புகள்

3. தவறான வாக்கிய இசணசயக் கண்டுபிடி
அ. பசழய கற்காலம்

- கற்கருவிகள்

ஆ. பாசற ஓவியங்கள் - குசகச் சுவர்கள்
இ. சைப்புத்தகடுகள்

- ஒரு வரலாற்று ஆதாரம்

ஈ. பூடனகள்

- முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு

4. மற்ற சதாடர்களிலிருந்து ரவறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி.
அ. பாசறகள் மற்றும் குசககளில் ஓவியங்கள் வசரயப்பட்டிருந்தன.
ஆ. ரவட்சடயாடுதசல குறிப்பதாக ஓவியங்கள் இருந்தன.
இ. பழங்கால மனிதன் தனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ரவட்சடயாடுதசல எடுத்துசரப்பதற்காக
வசரந்திருக்கலாம்,
ஈ. பல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வடரயப்பட்டிருந்தன.
III. பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
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1. பசழய கற்கால மனிதன் சபரும்பாலும் வாழ்ந்த இடங்கள் ............................. .
விடட : குடககள்
2. வரலாற்றின் தந்சத ________________________ .
விடட: பெபராபடாடஸ்
3. பசழய கற்கால மனிதன் பழக்கிய முதல் விலங்கு ______________________ .
விடட: நாய்
4. கல்சவட்டுகள் ___________________ ஆதாரங்கள் ஆகும்.
விடட: பதால் பபாருள்
5. அரைாகச் ைக்கரத்தில் ________________ ஆரக்கால்கள் உள்ளன.
விடட: 24
IV. சரியா ? தவறா ?
1. பசழய கற்காலத்சதச் ரைர்ந்த கற்கருவிகள் சைன்சனக்கு அருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில்
கிசடத்துள்ள்ன.

சரி

2. பழங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்திய சபாருட்கள் சதால்லியல் துசறயினரால் அருங்காட்சியகத்தில்
பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

சரி

3. அரைாகரது காலத்தில் புத்த ைமயம் நாடு முழுவதும் பரவியது.

சரி

V. பபாருத்துக.
பாசற

- 1. சைப்புத் தகடுகள் ஓவியங்கள்

எழுதப்பட்ட பதிவுகள்

- 2. மிகவும் புகழ்சபற்ற அரைர் பதிவுகள்

அரைாகர்

- 3. ரதவாரம்

மத ைார்புள்ள இலக்கியம்

- 4. வாழ்க்சக முசறசயப் புரிந்து சகாள்வதற்கு உதவுகிறது

அ. 4 2 1 3

ஆ. 2 1 4 3

இ. 4 1 2 3

ஈ. 3 4 2 1

VI. ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடடயளிக்கவும்.
1 . நாட்குறிப்பு எழுதுவதன் பயங்கள் இரண்டடக் கூறு
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மக்களின் வாழ்க்சக முசறசயயும் அவர்களது சையல்பாடுகசளயும் அறிய முடிகிறது.
2.

வரலாற்றுக்கு

முந்டதய

கால

மக்களின்

வாழ்க்டக

முடறடய

நாம்

எவ்வாறு

அறிந்து

பகாள்கிபறாம்?
மக்கள் பயன்படுத்திய கற்கருவிகள் மூலம்.
3. கல்பவட்டுகள் , ஓர் எழுதப்பட்ட வரலாற்றுச்சான்றா?
ஆம், எழுதப்பட்ட வரலாற்றுச் ைான்று,
4. வரலாற்று பதாடக்க காலம் (Proto History) என்றால் என்ன?
வரலாற்று ஆவணங்கள் இல்லாத காலம் வரலாற்றின் சதாடக்க காலம்.
5. ஏபதனும் ஒரு காப்பியத்தின் பபயடர எழுது.
மகாபாரதம்
6. வரலாறு என்றான் என்ன?
வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் கால வரிசைப் பதிவு ஆகும்.
7. வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலம் பற்றி எழுதுக.
வரலாற்றுக்கு முந்சதய காலம் என்பது கற்கருவிகள் பயன்படுத்திய காலத்திற்கும் வரலாறு
எழுதப்பட்ட காலத்திற்கும் இசடப்பட்ட காலம் ஆகும்.
8. வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலத்டதப் பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகள் எடவ?
வரலாற்றுக்கு

முந்சதய

காலத்தின்

ஆதாரங்கள்:

கற்கருவிகள்,

பாசற

ஓவியங்கள்,

உயிரினங்களின் எஞ்சிய பகுதிகள் மற்றும் சதால்சபாருட்கள்.
9. வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலக் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடங்கள் யாடவ?
வடமதுசர, அதிராம்பாக்கம், காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளுர்.
10. அருங்காட்சியகத்தின் பயன்கள் யாடவ?
வரலாற்ற்ய் ஆய்வுக்கு பயன்படும் சதால்சபாருட்கசள பாதுகாத்து, வரலாறு எழுதுவதற்கு
உதவிபுரியும் நிறுவனரம அருங்காட்சியகங்கள் ஆகும்.
11. பழங்கால மனிதன் பவட்டடயாடப் பயன்படுத்திய கருவிகள் சிலவற்டற கூறு.
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கற்கருவிகள்,

மரக்கிசளகள்,

எலும்புகள்

மற்றும்

விலங்குகளின்

சகாம்புகள்

ரபான்ற

கருவிகசளப் பழங்கால மனிதன் ரவட்சடயாடப் பயன்படுத்தினான்.
12. பாடறகளில் ஓவியங்கள் ஏன் வடரயப்பட்டன?
பழங்கால
சையல்பாடுகசளப்

மக்கள்
பதிவு

தாங்கள்
சைய்ய

ரவட்சடக்குச்

விரும்பினர்.

சைன்றரபாது

இசதப்

பிறருக்குத்

அங்கு

நடந்த

சதரிவிக்கரவ

பல்ரவறு
ஓவியங்கள்

வசரயப்பட்டன.
13. பதால் டகவிடனப் பபாருட்கள் ஏபதனும் இரண்டிடனக் கூறுக.
மட்பாண்டங்கள் மற்றும் சபாம்சமகள்.
14. வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலத்தில் மக்களுக்கு நாய் எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருந்தது?
நமது முன்ரனார்கள் காட்டு விலங்குகளுக்கிசடயில் பாதுகாப்பற்ற முசறயில் காடுகளில்
வாழ்ந்தனர். அவர்கசளப் சபாறுத்தவசரயில் அவர்கள் குசககளில் வாழ்ந்ததால் அந்த விலங்குகள்
அவர்கசள எளிதாக தாக்க முடியும். ஆதலால் நாய்கள் தங்கள் ரபாப்ப ைத்தியினால் விலங்குகசள
எளிதில் கண்டுவிடித்து தங்களுக்கு உதவும் என்று நம்பினர். எதன் விசளவாக, நாய்கசள நங்கு பழக்கப்
படுத்தி தங்கசளப் பாதுகாப்பதற்கும் ரவட்சடயாடுதலுக்கும் பயன்படுத்தினர்.
15. படழய கற்கால மனிதனின் வாழ்க்டக முடறடயத் தற்கால வாழ்க்டக முடறபயாடு ஒப்பிட்டுப்
பார்.
பசழய கற்கால மக்கள் காடுகளில் பாசறக் குசககளில்தான் வசித்தனர். அப்ரபாது சிக்கி முக்கி
கற்கசளக் சகாண்டு சநருப்சப உருவாக்கினார். கற்கால மக்கள் இடி மற்றும் மின்னசல பயத்தின்
காரணமாக வழிபட்டனர். அம்மக்கள் இசலகள், விலங்குகளின் ரதால் மற்றும் மரப் பட்சடகசள
ஆசடகள்

உருவாக்க

பயன்படுத்தினர்.

அக்காலத்தில்

உணவு

கிசடக்காத

ரநரத்தில்

கற்கள்

மரக்கட்சடகள் எலும்புகசள ஆயுதங்களாகக் சகாண்டு ரவட்சடயாடினர்.
நவீன கால மனிதன் அதி நவீன வைதிகளுடன் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்சகசய வாழ்கிறான். உணவு
முசறசய எடுத்துக் சகாண்டால் அரிசி, ரகாதுசம, பால், பருப்பு, வசககள் மற்றும் தானிய வசககசளக்
சகாண்டு நூற்றுக்கணக்கான வசக உணவுகசள தயாரித்து உண்கிறான். நவீன மனிதன் உசடகசள
பருத்தி , பட்டு மற்றும் சையற்சக இசழகசளப் பயன்படுத்தி மிக அழகிய முசறகளில் நவ நாகரிக
உசடகசள உருவாக்குகிறான். நவீன வீடுகசளப் சபாறுத்தவசரயில் கற்பசன சைய்ய முடியாத
உயரத்திலும் பல்ரவறு வைதிகளுடன் வீடுகசளயும், பிற கட்டடங்கசளயும் கட்ட முடிகிறது. ரபாக்குவரத்து
மற்றும் சதாசல சதாடர்பு வைதிகள் மிகப் சபரிய பூமிசய சிறிய கிராமம் என்ற நிசலக்கு சுருக்கி விட்டது
எனக் கூறலாம்.

Learning Leads To Ruling

Page 6 of 49

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

16. அன்று மனிதர்கள் என் மீது கிறுக்கினார்கள்; வண்ண டம பகாண்டு ஓவியம் வடரந்தனர். இன்று
என்டன உடடத்து வீடுகள் , சாடலகள் அடமக்கின்றனர். நான் யார்?
விசட: பாசறகள்
17. பபா.ஆ.மு – இதன் விரிவாக்கம் என்ன?
விசட: சபாது ஆண்டுக்கு முன்
18. கல்பவட்டுக்கு குறிப்புகடளப் பற்றி ஆராயும் துடற ?
விசட: கல்சவட்டியல்
19. ஏபதனும் இரு பதால்பபாருள் ஆதாரங்கடளக் கூறு.
விசட: நாணயங்கள், கல்சவட்டுகள்
20. ‘இஸ்படாரியா’ என்னிம் கிபரக்கச் பசால்லுக்கு என்ன பபாருள்?
விசட: விைாரித்துக் கற்றல்
21. நாணயங்கடள ஆராயும் முடற ?
விசட: நாணயவியல்
22. இலக்கியச் சான்றுகளின் வடககடளக் கூறு.
விசட: ைமயம் ைார்ந்த , ைமயம் ைாரா , இலக்கியங்கள்.
23. பபா.ஆ – இதன் விரிவாக்கம் என்ன?
விசட: சபாது ஆண்டு
24. நீங்கள் பபச, பார்க்க, பகட்க, எழுத, படிக்க உதவுபவன். நானின்றி இவ்வுலகம் இல்டல. நான் யார்?
விசட: ஆசிரியர்.
25. கற்கால மக்களின் வாழ்க்டக முடறடய அறிய உதவும் பிற ஆதாரங்கள் யாடவ?
கற்கால மக்களின் வாழ்க்சக முசறசய அறிய பாசற ஓவியங்கள் மற்றும் குசகச்சுவர்
ஓவியங்கள் ஆடாரங்களாக அசமகின்றன.
26. வரலாற்றுக்கு ஆதாரங்களாக அடமந்துள்ள முக்கிய கட்டடங்கடள குறிப்பிடுக.
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திருமசல நாயக்கர் மஹால், ரவலூர் ரகாட்சட, தஞ்சை சபரிய ரகாவில், ைாஞ்சி ஸ்தூபி மற்றும்
டபாங் மடாலயம்.
27. சமயம் சார்ந்த இலக்கியங்கள் சிலவற்டறக் குறிப்பிடுக.
இராமாயணம், மகாபாரதம், மணிரமகசல.
28. வரலாற்றின் பதாடக்க காலம் என்றால் என்ன?
வரலாற்றுக்கும் வரலாற்றுக்கு முந்தய காலத்திற்கும் இசடப்பட்ட காலம் வரலாற்றின் சதாடக்க
காலம் ஆகும்.

2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சிசய சதால்லியல் மற்றும் மானுடவியல் உதவியுடன் நாம்
அறிவியல் ரநாக்கில் பயில முடியும். வரலாற்றுக்கு முந்தய கால

மனிதர்கள் அவர்கள் பயன்படுத்திய

சபாருட்கள் பற்றிப் படிப்பது சதால்லியல் ஆகும். சதால்லியல் ஆய்விற்கு அகழ்வாராய்ச்சிப் சபாருட்கள்
முக்கிய ஆதாரமாக உதவுகின்றன. மானுடவியல் என்பது மனிதர்கசளயும் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி
பற்றி படிப்பது ஆகும். மானுடவியல் என்னுல் சைால் anthropos மற்றும் logos என்ற இரு சைாற்களின்
இசணப்பாகும். Anthropos என்பது மனிதன் என்றும் logos என்பது எண்ணங்கள் அல்லது காரணங்கள்
என்றும் சபாருள்படும்.
மனிதனின் பரிணாமம் என்பது மனித இனம் வந்த பல்ரவறு மாற்றங்களும் வளர்ச்சியும் ஆகும்.
மனிதனின் பரிணாமம் என்பது கீழ்க்கண்ட நிசலகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் மனிதன்
4 முதல் 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கிசடயில் வாழ்ந்த இனமாகும். ரஹாரமாரகபிலிச் என்ற இனம் 2.3
மற்றும் 1.4 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கிசடய வாழ்ந்தது. ரஹாரமா எரக்டஸ் மனிதன் 1.8 மில்லியன்
ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் வாழ்ந்ததாக நம்பப் படுகிறது. நியாண்டர்தால் மனிதன் 1,30,000 மற்றும் 40,000
ஆண்டுகளுக்கிசடரய வாழ்ந்த இனமாகும். க்ரராமாக்னன் என்ற தற்கால மனிதன் 50,000 ஆண்டுகட்கு
முன்னர் கிழக்கு ஆப்ரிக்காவிலும் 40,000 ஆண்டுகட்கு முன்னர் ரமற்கு ஆசியாவிலும் சதன் கிழக்கு
ஐரராப்பாவிலும் வாழ்ந்ததாக ஆய்வுகள் குறிப்பிடுகின்றன.
ரஹாரமாைாப்பியன்ஸ்

என்ற

இன

மக்கள்

கிழக்கு

ஐரராப்பியாவிலிருந்து

உலகின்

பல

பகுதிகளுக்கும் இடம் சபயர்ந்தனர். இவர்கள் தங்கள் வாழ்வு முசறகசள சூழ்நிசலகளுக்குத் தக்க
மாற்றிக் சகாண்டதன் விசளவாகரவ பல்ரவறு இனங்கள் ரதான்றின.
ரவட்சடயாடுதலும்
சதாழில்களாயின.

உணவு

நாளசடவில்

மீன்

ரைகரித்தலுரம
பிடித்தசலயும்

சதாடக்ககால
ரதன்

மனிதனின்

ரைகரிப்பசதயும்

முக்கிய

இவர்கள்

த்

கற்றுக்

சகாண்டனர். ரவட்சடயாடுதசல சவற்றிகரமாக சைய்ய கூர்சமயான ஆயுதங்கசள தயாரித்தனர்.
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இச்சூழ்நிசலயில் சநருப்சபக் கண்டறிந்தனர். மனிதனின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பாக ைக்கரம்
மிளிர்ந்தது. ைக்கரம் மனித வாழ்க்சகசய ரவகப் படுத்தியது.
ைக்கரத்தின்

கண்டு

பிடிப்பு

மட்பாண்டம்

சைய்தசல

எளிதாக்கியது.

அக்கால

மக்கள்

மட்பாண்டங்கசள பல வண்ணங்களில் அழகு படுத்தத் சதாடங்கினர். இதன் சதாடர்ச்சியாக பாசற
மற்றும் குசக ஓவியங்கள் வளர்ந்தன. இதுவசர சுமார் 750 ஓவியங்கள் கண்டறியப் பட்டுள்ளன.
இந்நிசலயில்

மனிதன்

நாரடாடி

வாழ்க்சகசய

விட்டு

நிரந்தர

வாழ்க்சகக்கு

மாறத்

சதாடங்கினான். நீரின் ரதசவசய நன்கு உணரத் சதாடங்கினான். பயிரிடுதலுக்கு நீரின் மிக
அவசியமானது என்பதசனயும் புரிந்து சகாண்டான். இப்ரபாது விசதகசள விசதத்து அதசன வளரச்
சைய்யத் சதாடங்கினான். இவ்வாறு ரவளாண்சம வளரத் சதாடங்க விலங்குகசளப் பழக்கப் படுத்தவும்
சதாடங்கினான்
ஏர்

(கலப்சப)

கண்டு

பிடித்ததன்

மூலம்

ரவளாண்சம

நன்கு

வளரத்

சதாடங்கியது.

இச்சூழ்நிசலயில் வரலாற்றின் சதாடக்க கால மனிதன் நாய், காசள , ரகாழி மற்றும் ஆடுகசள
சதாழில்களும் சமல்ல வளரத் சதாடங்கின. தானியங்களின் உற்பத்தி அதிகரிக்க அவற்சற ரைமிக்கும்
முசற உருவாக்கப்பட்டது. இது சபாருட்களுக்கு சபாருட்கசள மாற்றிக் சகாள்ளும் பண்டமாற்று
முசறக்கு ( Barter System ) வழி வகுத்தது. இவ்வாறு வணிகமும் வர்த்தகமும் வளர்ச்சி சபற நகரங்களும்
சபருநகரங்களும் உருவாகின.
I. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு.
1 . பரிணாமத்தின் வழிமுசற __________________________ .
அ. பநரடியானது

ஆ. மசறமுகமானது

இ. படிப்படியானது

ஈ. விசரவானது

2. தான்ைானியா _________________ கண்டத்தில் உள்ளது.
அ. ஆசியா

ஆ. ஆப்பிரிக்கா

இ. அசமரிக்கா

ஈ. ஐரராப்பா

II. கூற்டறயும் காரணத்டதயும் பபாருத்துக.
சரியான விடடடயக் குறியிட்டுக் காட்டு.
1.

கூற்று

: உலகின் சவவ்ரவறு பகுதிகளுக்கு இடம்சபயர்ந்த மனிதர்களின்
உடலசமப்பிலும் நிறத்திலும் காலப்ரபாக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.

காரணம் : தட்சவப்ப நிசல மாற்றரம.
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அ. கூற்று ைரி
ஆ. கூற்றுக்குப் சபாருத்தமான காரணம் தரப்பட்டுள்ளது
இ. கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனால் பபாருத்தமான காரணம் அல்ல.
ஈ. கூற்றும் காரணமும் தவறானசவ.
III. தவறான இடணடயக் கண்டுபிடி.
அ. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ்

- இரு கால்களால் நடப்பது

ஆ. ரஹாரமா ஹபிலிஸ்

- நிமிர்ந்து நின்ற மனிதன்

இ. ரஹாரமா எரல்டஸ்

- சிந்திக்கும் மனிதன்

ஈ. ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ்

- முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி குசறந்து காணப்படுவது.

விடட: ஆ, இ, ஈ
IV. பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1. தான்ைானியாவில் காணப்பட்ட சதாடக்க கால மனிதர்களின் காலடித்தடங்கசள

________________

உலகின் பார்சவக்குக் சகாண்டுவந்தார்கள்.
விடட: மானிடயியலாளர்கள்
2. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நம் முன்ரனார்கள் __________________ வாழ்க்சக வாழ்ந்தார்கள்.
விடட: நாபடாடி
3. பழங்கால மனிதர்களின் முதன்சமயான சதாழில்கள் ________________ மற்றும் _____________ ஆகும்.
விடட: பவட்டடயாடுதல் , உணவு பசகரித்தல்
4. ________________ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு விவைாயத்சத எளிதாக்கியது.
விடட: (ஏர்) கலப்டப
5. பாசற ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள _____________________ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.
விடட: பபாரிவடர – கரிக்டகயூர்
6. _____________ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு பாசன சைய்வசத எளிதாக்கியது.
விடட: சக்கரம்
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7. __________________ சதால்லியல் துசறயுடன் சதாடர்புசடயது.
விடட: மானிடவியல்
8. நகரங்களும் சபரு நகரங்களும் _________________ மற்றும் _________________ ஆகியவற்றால் ரதான்றின.
விடட: வர்த்தகம் , வணிகம்
V. சரியா, தவறா ?
1. நாணயங்கசள ஆராய்வதற்கான துசற மானுடவியல் ஆகும்.

தவறு

2. ரஹாரமா எரக்டஸ் மனிதர்களுக்கு சநருப்பு குறித்த அறிவு இருந்தது

.சரி

3. மனிதர்களின் முதல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ைக்கரம் ஆகும்.

சரி

4. மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட முதல் விலங்கு ஆடு.

தவறு

VI. ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடடயளி
1. அகழாய்வில் கிடடக்கும் பபாருட்களின் காலத்டத அறிய என்ன முடற பயன்படுகிறது?
ரரடிரயா கார்பன் முசற
2. பதாடக்க கால மனிதர்கள் எடத அணிந்தார்கள்?
இசலகள், ரதால், மரப்பட்சட
3. பதாடக்க கால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள்?
குசககள்
4. நிலத்டத உழுவதற்கு எந்த விலங்கு பயன்படுத்தப்பட்டது?
காசள
5. மனிதர்கள் எப்பபாது ஒபர இடத்தில் குடிபயறி வாழ ஆரம்பித்தார்கள்?
ரவளாண்சமசய அறிந்த பின்னர்.
6. பரிணாமம் என்றால் என்ன?
இயற்சகயில் ஏரதனும் ஒரு திடீர் மாற்றம் ஏற்படும் ரபாது, உயிரினங்கள் அந்த மாற்றத்திற்ரகற்ப
தங்கசளத் தகவசமத்துக் சகாண்டு, உயிர் பிசழக்கின்ரன. இவ்வாறு மனிதர்கள் காலத்திற்கு ஏற்றவாறு
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பல மில்லியன் ஆண்டுகளாகத் தங்கசளத் தகவசமத்துக் சகாண்டு வளர்ச்சி அசடவரத ‘பரிணாமம’
எனப்படுகிறது.
7. பொபமா பசப்பியன்ஸ் மனிதர்களின் இரு பண்புகடள எழுது.
ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ் என்ற மனித இனத்தவர் ரவட்சடயாடுவதிலும் உணவு ரைகரிப்பதிலும்
திறசம சபற்றிருந்தனர். ரமலும் அவர்கள் மிகவும் கரடுமுரடான கற்கருவிகசள பயன்படுத்தினர்.
8. மனிதர்கள் ஏன் இடம் விட்டு இடம் நகர்ந்தார்கள்?
நமது மூதாசதயர்கள் சிறு குழுக்களாக குசககளில் வாழ்ந்தனர். ஆனால் அவர்கள் உணவு
ரதடுதலுக்காக இடம் சபயர்ந்து சகாண்டிருந்தனர்.
9. பழங்கால பவட்டட முடறகடள விளக்கிக்க கூறுவும்.
பழங்காலத்தில் ரவட்சடயாடுதல்தான் பிரதான சதாழிலாக இருத்தது. சபரிய விலங்குகசள
கற்கள் மற்றும் கம்புகள் சகாண்டு வீழ்த்துவது மிக கடினமாக இருந்தது. ஆதலால் நாளசடவில் மனிதர்கள்
ரவட்சடக் கருவிகசள நன்கு கூர்சமயாக்கத் சதாடங்கினர்.
10. பகாடாரிகள் ஏன் உருவாக்கப்பட்டனர்?
ரகாடாரிகள்

மரங்கசள

சவட்டுவதற்கும்,

பள்ளங்கள்

ரதாண்டுவதற்கும்

விலங்குகசள

ரவட்சடயாடுவதற்கும் ரதாசல அகற்றுவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டன.
11. பதால்லியல் என்படத எவ்வாறு வடரயறுப்பாய்?
சதால்லியல் என்பது

வரலாற்றுக்கு முந்தய மனிதர்கள் மற்றும் அவர்கள் பயன்படுத்திய

சபாருட்கசளப் பற்றிய அகழ் சபாருட்களின் ஆய்ரவ ஆகும்.
12. மானுடவியல் பற்றி நீ அறிந்துள்ளது என்ன?
மனிதர்கசளயும், அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சிசயயும் பற்றிப் படிப்பது மானுடவியல் ஆகும்.
மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் மனித குலத்தின் வளர்ச்சிசயயும், அவர்களது நடத்சதயும் ஆராய்கின்றனர்.
13. பழங்காலம் முதல் நவீன காலம் வடர சக்கரம் வகித்து வரும் முக்கியத்துவம்.
மனித குலத்தின் முதல் முக்கிய அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ைக்கரம் ஆகும். இது மனித குலத்தின்
வாழ்க்சக ரவகத்சத அதிகரித்து பழங்காலத்தில் மட்பாண்டத் சதாழிலில் ைக்கரம் சபரிய பங்காற்றியது.
மறுமலர்ச்சிக்குப் பிறகு ஐரராப்பாவில் நவீன அறிவியல் கண்டு பிடிப்புகள் அரங்ரகறின.
இக்கண்டுபிடிப்புகள் மனித வாழ்க்சகசய மிகவும் ரவகப்படுத்தின. அச்சு இயந்திரக் கண்டுபிடிப்பு
மனிதனின் எழுத்து முசறயிலும் நூல் அச்ரைற்றுவதிலும் மிகப்சபரிய மாற்றங்கசள சகாண்டு வந்தது.
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ரபாக்குவரத்துத் துசறயில் நவீன வாகனங்கள் மிகப் சபரிய அளவில் உற்பத்தி சைய்யப்பட்டன. ைாசல,
சரயில், நீர் மற்றும் ஆகாய வழி, ரபாக்குவரத்து சபருமளவில் முன்ரனற்றம் கண்டு வருகிறது. இத்தசகய
மார்றங்கள் மிகப் சபரிய உலசக ஒரு சிற்றூர் அளவுக்கு மாற்றியிருப்பது ஒரு வியத்தகு நிகழ்வாகும்.
14. ஆயுதம் பசய்வதற்கு ஏற்ற கல் எது?
சிக்கி-முக்கி கல்
15. பதாடக்க கால மனிதர்கள் எங்கு வாழ்ந்தார்கள்?
குசககள்
16. பதாடக்க கால மனிதர்களின் முதன்டமயான பதாழில் எது?
ரவட்சடயாடுதல்
17. குடக ஓவியங்கள் மூலம் நாம் என்ன அறிந்து பகாள்கிபறாம்?
அன்றாட நிகழ்வுகள்.
18. பதாடக்க கால மனிதர்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்குகளில் இரண்டடக் குறிப்பிடு.
நாய், காசள.

3. சிந்து பவளி நாகரிகம்
சிந்து

சவளி

நாகரிகம்

அதன்

ைமகால

நாகரிகங்கரளாடு

சதாடர்புசடயதாக

உள்ளது.

வரலாற்றாசிரியர்கள் இதன் பல நிசலகசள ஆராய்ந்து அது ஒரு நகர நாகரிகம் என உறுதி
சைய்கின்றனர். அசனத்து நாகரிகங்களுரம நதிக்கசரகளில்தான் ரதான்றி வளர்ந்துள்ளன.
சிந்து சவளி நகரங்களில் இரவு ரநர சவளிச்ைத்திற்கு விளக்குத்தூண்கள் அசமக்கப்பட்டிருந்தன.
அங்கு சுட்ட சைங்கற்கசளக் சகாண்டு வீடுகளும் ஏசனய கட்டடங்களும் கட்டப்பட்டிருந்தன. பாதாள
ைாக்கசட முசற நன்கு அசமக்கப்பட்டிருந்தது. அளவு மற்றும் எசட முசறகள் முசறயாக சையல்பாட்டில்
இருந்தன.
குஜராத்திலுள்ள ரலாதால் (Lothal) நகரம் சிறந்த கப்பல் தளமாக விளங்கியது. இது கடல்ைார்
சையல்பாடுகளுக்கான உதாரணமாக திகழ்கிறது.
சமாகஞ்ை-தாரராவில் அமர்ந்த நிசலயில் உள்ள ஊர் ஆண் சிசல கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. சிந்து
சவளி நாகரிக மக்கள் தரப்படுத்தப்பட்ட எசடகள் மற்றும் அளவீடுகசள உருவாக்கினர். குஜராத்
மாநிலத்தில் தந்தத்தினால் ஆகிய அளவுரகால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது 1704 மி.மீ வசர சிறிய
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அளவீடுகசளக் சகாண்டது. சிந்துசவளி நாகரிகத்தில் பருத்தி ஆசடகள் பயன்பாட்டில் இருந்தன. கம்பளி
ஆசடகள் உபரயாகப்படுத்தப்பட்டன.
அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள்

ஹரப்பா

அருகில் இராகிகராகி

என்ற

இடத்தில் ஒரு தானியக்

களஞ்சியத்சத கண்டுள்ளனர். அங்ரக ரகாதுசம, பார்லி, ரகழ்வரகு மற்றும் பயறு வசககளின்
சிதறல்கள் காணப்படுகின்றன. இது அங்கு ரவளாண்சம சிரப்பாக நடந்தது என்பசதக் காட்டுகிறது.
ரவளான்சம தவிர, சிந்து சவளி மக்கள் மண்பாண்டக் கசலயிலும் சிறந்து விளங்கினர். பாசன
சைய்ரவார் ஒரு வித ைக்கரத்சத அத்சதாழிலுக்கு பயன்படுத்தினர். பாண்டங்கள் சிவப்பு நிறத்தில் பல
ரவசலப்பாடுகரளாடு காட்சியளித்தன.
ஹாரப்பா நாகரிகம் (BCE) 1900 சபா.ஆ.மு முதல் வீழ்ச்சியசடயத் சதாடங்கியது. இந்த வீழ்ச்சிக்கு
சவள்ளப்சபருக்கு சுற்றுச் சூழல் மாறுபாடுகள், பசடசயடுப்புகள், இயற்சகச் சீற்றங்கள், காடுகள்
அழித்தல் முதலியன காரணங்களாகப் பகுத்தறியப்படுகின்றன.
I. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு.
1. சிந்து சவளி மக்கள் எந்த உரலாகங்கசளப் பற்றி அறிந்திருந்தனர் _________________
அ. பசம்பு, பவண்கலம், பவள்ளி, தங்கம்
ஆ. சைம்பு, சவள்ளி, இரும்பு, சவண்கலம்
இ. சைம்பு, தங்கம், இரும்பு, சவள்ளி
ஈ. சைம்பு,, சவள்ளி, இரும்பு, தங்கம்
2. சிந்து சவளி நாகரிகம் எக்காலத்சதச் ைார்ந்தது.
அ. பசழய கற்காலம்

ஆ. இசடக்கற்காலம்

இ. புதிய கற்காலம்

ஈ. உபலாக காலம்

3 . ஆற்றங்கசரகள் ‘நாகரிகத் சதாட்டில்கள்’ என அசழக்கப்படக் காரணம்
அ. மண் மிகவும் வளமானதால்
ஆ. சீரான கால நிசல நிலவுவதால்
இ. ரபாக்குவரத்திற்குப் பயனுள்ளதாக இருப்பதால்
ஈ. பபரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கடரகளில் பதான்றியதால்
II கூற்டறக் காரணத்டதப் பபாருத்துக. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு.
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ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம்.
:

திட்டமிடப்பட்ட நகர அசமப்பு ரமம்பட்ட கழிவு நீர் அசமப்பு

அ. கூற்றும் காரணமும் சரி.

ஆ. கூற்று தவறு, காரணம் ைரி.

இ. கூற்று ைரி, காரணம் தவறு

ஈ. கூற்றும் காரணமும் தவறு.

2 . கூற்று

:

காரணம்

ஹரப்பா நாகரிகம் சவண்கல காலத்சதச் ைார்ந்தது.
:

ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் சதரியாது.

அ. கூற்றும் காரணமும் ைரி.

ஆ. கூற்று தவறானது. காரணம் ைரி.

இ. கூற்று சரியானது. ஆனால் அதற்கான காரணம் தவறானது.
ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானசவ.
3 . கூற்று
காரணம்

:

ஹரப்பா மக்களின் சபாறியியல் திறன் குறிப்பிடத் தக்கது.
:

கடலின் அசலகள், ஓதங்கள் நீரராட்டத்சதக் கணித்த கப்பல் கட்டும்
தளத்சதக் கட்டியிருப்பது.

அ. கூற்றும் காரணமும் சரி.

ஆ. கூற்று தவறானது. காரணம் ைரி.

இ. கூற்று ைரியானது. ஆனால் அதற்கான காரணம் தவறானது.
ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் தவறானசவ.
4. கீபழ கூறப்பட்டுள்ள பமாெஞ்ச-தாபராடவ பற்றி கூற்றுகளில் எடவ சரியானடவ?
அ. தங்க ஆபரணங்கள் பற்றித் சதரியவில்சல
ஆ. வீடுகள் சுட்ட பசங்கற்களால் கட்டப்பட்டன.
இ. கருவிகள் இரும்பினால் சைய்யப்பட்டன.
ஈ. சபருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பதற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்சக தார் சகாண்டு பூைப்பட்டன.
5 . கீழ்க்காணும் கூற்டற ஆராய்க.
அ. நகரங்கள், சதருக்களின் வடிவசமப்பு மற்றும் சைங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றின் சீரான தன்சம
ஆ. ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவசமக்கப்பட்ட வடிகால் அசமப்பு.
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இ. தானியக் களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது.
ஈ. ரமரல கூறப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எசவ ைரியானசவ?
1. அ & ஆ

2. அ & இ

3. ஆ & இ

4. அடனத்தும் சரி

6. பபாருந்தாதடத வட்டமிடுக.
காசளகள், ஆடுகள், எருதுகள், பன்றிகள், குதிடரகள்.
7. தவறான இடணடயத் பதர்ந்பதடு
அ. ASI

-

ஜான் மார்ஷல்

ஆ. ரகாட்சட

-

தானியக் களஞ்சியம்

இ. ரலாத்தல்

-

கப்பல் கட்டும் தளம்

ஈ. ெரப்பா நாகரிகம் -

காவிரி ஆறு

III. பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1 . _______________ மிகப் பழசமயான நாகரிகம்.
விடட: (சுபமரிய) பமசபபாட்டாமிய நாகரிகம்
2 . இந்தியாவின் சதால்லியல் ஆய்வுத் துசற ____________________ என்ற நில அளசவயாளர் உதவியுடன்
சதாடங்கப்பட்டது.
விடட: அபலக்சாண்டர் கன்னிங்ொம்
3 . ____________________ தானியங்கள் ரைகரித்து சவக்கப் பயன்பட்டது.
விடட: தானியக் களஞ்சியங்கள்
4 . மக்கள் குழுக்களாகச் ரைர்ந்து _____________________சய உருவாக்குகிறார்கள்.
விடட: சமூகத்டத (Communities)
IV. சரியா? தவறா?
1 . சமஹர்கர் புதிய கற்காலம் மக்கள் வாழ்ந்த ஓர் இடமாகும்.

சரி

2 . இந்தியாவின் சதால்சபாருள் ஆய்வியல் துசற சதால்சபாருள் ஆராய்ச்சிக்கும், நாட்டின் கலாச்ைார
நிசனவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் சபாறுப்பானது.
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3 . தானியக் களஞ்சியம் தானியங்கசளச் ரைகரித்து சவப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
சரி
4 . முதல் எழுத்துவடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.

தவறு

V. பபாருத்துக.
1 . சமாஹஞ்ை-தாரா

-

அ. ரமடான பகுதி

2 . சவண்கலம்

-

ஆ. சிவப்பு மணிக்கல்

3 . ரகாட்சட

-

இ. உரலாகக் கலசவ

4 . கார்னிலியன்

-

ஈ. இறந்ரதார் ரமடு

1 . சமாஹஞ்ை-தாரா

-

ஈ. இறந்ரதார் ரமடு

2 . சவண்கலம்

-

இ. உரலாகக் கலசவ

3 . ரகாட்சட

-

அ. ரமடான பகுதி

4 . கார்னிலியன்

-

ஆ. சிவப்பு மணிக்கல்

விடட:

VI. ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடடயளி
1. உபலாகங்களின் பயன்கடளக் கூறு.
நாம் உரலாகங்கசளக் சகாண்டு பல வசகக் கருவிகள் பாத்திரங்கள் மற்றும் இயந்திரங்கசள
உருவாக்கலாம்.
2. நாம் உண்ணும் உணவில் பவக டவத்த உணவு, பச்டசயான உணவு என ஒரு பட்டியடல உருவாக்கு.
ைசமத்த உணவு வசககள்:
அரிசி

-

ைாப்பாடு, இட்லி, ரதாசை

ரகாதுசம

-

ைப்பாத்தி, பூரி,

ைசமக்காத உணவு வசககள்:
பழங்கள்

-

வசழப்பழம், ஆரஞ்சு மற்றும் ஆப்பில்

3 . மிருகங்கடளயும், மரங்கடளயும் வழிபடும் பழக்கம் நம்மிடடபய உள்ளதா?
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ஆம், நமது வழிபாட்டில் காசள, பசு ஆகியசவ இடம் சபறுகின்றன. மரங்களில் அரசு மற்றும்
ரவம்பு ரபான்றசவ வழிபடப்படுகின்றன.
4 . ஆற்றங்கடரகள் நாகரிகத் பதாட்டில்கள். ஏன்?
பழம் சபரும் நாகரியங்கள் அசனத்தும் ஆற்றங்கசரகளில் ரதான்றியதால் ஆற்றங்கசரகசள
நாகரிகத் சதாட்டில்களாக கருதப்படுகின்றன.
5 . ஒரு பபாம்டம நகர்வதாபலபய அடத நவீன கால பபாம்டமகள் என்று பபாருள் பகாள்ள
முடியாது. சிந்து பவளி மக்கள் பபாம்டமகளில் பபட்டரிக்கு (மின் கலம்) மாற்றாக எடதப்
பயன்படுத்தினர்?
சிந்து சவளி மக்கள் சபாம்சமகசள ‘சடரரகாட்டா’ சகாண்டு உருவாக்கினர். ஆரக்கால்கள்
இல்லாத திடமான ைக்கரங்களுடன் அசவ நகரும் தன்சம சகாண்டதாயிருந்தன.
6 . நீ ஒரு பதால் பபாருள் ஆய்வாளர் எனில் என்ன பசய்வாய்?
நான்

ஒரு

சதால்சபாருள்

ஆய்வாளராக

முதலில்

இது

வசர

இந்தியாவில்

நடந்த

அகழ்வாராய்வுகசளத் சதளிவாக கற்ரபன். அதன் பின்னர் அகழ்வாராய்ச்சிகளில் ஈடுபடுரவன்.
7 . இந்திய எல்டலக்கு உட்பட்ட பகுதியில் சிந்து சமபவளி நாகரிகம் பரவியிருந்த இரு பகுதிகடளக்
கூறு.
காலிபங்கன் மற்றும் (Lothal) ரலாதால்.
8 . சிந்து பவளி நாகரிகத்தின் கூறுகளில் உன்டனக் கவர்ந்தது எது? ஏன்?
சிந்து சவளி நாகரிகத்தின் திட்டமிட்ட நகரசமப்பும் நன்கு வடிவசமக்கப்பட்ட பாதாள ைாக்கசட
முசறயும் என்சனப் சபரிதும் கவர்கின்றன.
9. தற்காலத்தில் பபாருட்களின் நிடறடய அளக்க என்ன கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது?
தற்காலத்தில் சபாருட்கள் நிசறசய அளக்க ைாதாரண மற்றும் டிஜிட்டல் (Digital) தராசுகள்
பயன்படுகின்றன.
10 . நாய்கபள முதல் முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்கு – ஏன்?
நாகரிகத்துக்கு முந்சதய மக்கள் பாதுகாப்பற்ற குசககளில் வாழ்ந்தனர். ஆதலால் ரமாப்ப ைக்தி
சகாண்ட நாய்கள் தங்கசள காப்பதற்கும் ரவட்சடயாடுதலுக்கும் பயன்படும் எனக் கருதி முதலில்
அதசன பழக்கப்படுத்தினர்.
11. புடதந்த கட்டிடங்கடளக் கண்டுபிடிக்க தற்பபாது எந்த நடடமுடற பின்பற்றப்படுகிறது?
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தற்கால அகழ்வாராய்ச்சிகளில் சதால் சபாருட்கசள கண்டறிவதற்கு ரரடார் கருவி மூலம்
சதாசல நுண்ணுணர்வு முசற பின்பற்றப்படுகிறது.
12 . சிந்து பவளி நாகரிகம் பவண்கல கால நாகரிகம் என ஏன் அடழக்கப்படுகிறது?
சிந்து சவளி நாகரிகம் சவண்கல பயன்பாட்சட நன்கு அறிந்திருந்தது. மக்கள் பயன்படுத்திய
சபாருட்கள் சவண்கலத்தாரல உருவாக்கப் பட்டிருந்ததால் இதசன சவண்கல காலம் (Bronze Age) என
அசழக்கிரறாம்.
13 . சிந்து பவளி நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம், காரணம் கூறு.
சிந்து சவளி நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனப்படுவதற்கு அதன் திட்டமிட்ட நகர அசமப்பு சிறந்த
கட்டடக்கசல, உடல்நலம் மற்றும் சுகாதார முசறகரள காரணமாகும்.
14 . கழிவு நீர் வடிகால் அடமப்பின் சிறப்டபக் கூறு.
சிந்து சவளி நாகரிகம் பாதாள ைாக்கசட முசற வியக்க சவக்கிறது. கழிவு நீர் விசரவாக
சைல்வதற்காக ைற்று ைாய்வாகவும் சுத்தம் சைய்வதற்கான துவாரங்கரளாடு அசமக்கப்பட்டிருந்தது. ரமலும்
திடக்கழிவுகள் ஒவ்சவாரு வீட்டிலும் வடிகட்டப்பட்ட பின்னரர வடிகால்களுக்கு கழிவு நீர் சைன்றது.
15 . பபருங்குளம் பற்றி உனக்கு பதரிந்தவற்டறக் கூறு.
சபருங்குளம் என்பது அகன்ற சைவ்வக வடிவத்தில் அசமந்திருந்த நீர்த்ரதக்கமாகும். சுட்ட
சைங்கற்கசளக் சகாண்டு கட்டப்பட்டு சுவரில் இயற்சக தார் பூசி நீர் கசிவு தடுக்கப்பட்டிருந்தது. நீர்
சவளிரயற வழி வசக சைய்யப்பட்டிருந்தது.
16 . சிந்துபவளி மக்கள் பவளிநாட்டினருடன் வணிகத்தில் ஈடுபட்டனர் என்படத நீ எவ்வாறு அறிந்து
பகாள்கிறாய்?
ஹரப்பா

மக்கள்

சபரும்

வணிகர்களாக

இருந்தனர்.

தரப்படுத்தப்பட்ட

எசடக்

கற்கசள

பயன்படுத்தினர். சமைசபரரடாமியாவுடன் கடல் வணிகம் நசடசபற்றிருக்கிறது. சிந்து முத்திசரகள்
ஈராக், குசவத், சிரியா பகுதிகளில் கிசடத்துள்ளதால் அவர்கரளாடு இருந்து வர்த்தக சதாடர்பு
உறுதியாடுகிறது.
17. கீபழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளவற்டறக் சிந்து பவளியின் சிறப்பம்சங்கடளக் கவனித்து தற்காலத்துடன்
ஒப்பிடுக.
1. விளக்குக் கம்பங்கள்

2. சுட்ட சைங்கற்கள்

3. நிலத்தடி வடிகால் அசமப்பு

4. எசடகள் மற்றும் அளவீடு

5. கப்பல் கட்டும் தளம்
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சிந்து ைமசவளி நகரங்களில் இரவு ரநர சவளிச்ைத்திற்கு விளக்குத் தூண்கள் அசமக்கப்பட்டிருந்தன.
அங்கு சுட்ட சைங்கற்கசளக் சகாண்டு வீடுகளும் ஏசனய கட்டடங்களும் கட்டப்பட்டிருந்தன. பாதாள
ைாக்கசட முசற நம்சம வியக்க சவக்கிறது. ஏசனனில் கழிவுநீர் விசரவாக சவளிரய சைல்வதற்காக
ைற்று ைாய்வாகவும் சுத்தம் சைய்வதற்கு வைதியாக துவாரங்களும் அசமக்கப்பட்டிருந்தது. ரமலும்
திடக்கழிவுகள் வடிகட்டப்பட்டு வடுகால்களுக்கு கழிவு நீர் சைன்றது. தரமான எசடகளும் அளவீடு
முசறகளும் பின்பற்றப்பட்டன. குஜராத்தின் ரலாத்தால் நகரில் சிறந்த கப்பல் கட்டும் தளம் இருந்தது
அவர்களது ரமம்பட்ட வர்த்தக சதாடர்புகசள எடுத்துக் காட்டுகிறது.
18.

பவளாண்டம

சிந்துபவளி

மக்களின்

பதாழில்களுள்

ஒன்று

–

எவ்வாறு

நிருபிப்பாய்?

(கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பபாருட்கடள டவத்து)
சிந்துசவளி

மக்களின்

சதாழில்களிள்

ரவளாண்சம

இருந்தது

என்பதசன

தானியக்

களஞ்சியத்தின் மூலம் சதரிந்து சகாள்ளலாம். தானியக் களஞ்சியத்தின் தள சவடிப்புகளில் ரகாதுசம,
பார்லி, திசன வசககள் மற்றும் பருப்பு வசககளின் மிச்ைங்கள் சிதறி காணப்பட்டன. இதன் மூலம்
அவர்கள் ரவளாண்சமயில் ஈடுபட்டனர் என்பசத உறுதி சைய்யலாம்.
19. மட்பாண்டங்களும் அதன் உடடந்த துண்டுகளும் சிந்துவளி பகுதியில் இருந்து
கண்படடுக்கப்பட்டுள்ள்ன. இதிலிருந்து நீ அறிவது என்ன?
சிந்து ைமசவளி மக்கள் ைக்கரங்கசளக் சகாண்டு மட்பாண்டங்கசள உருவாக்கினர். அசவ சிவப்பு
வண்ணத்தில் இருந்தன. ஆகரவ மட்பாண்டத் சதாழிலில் அவர்கள் சிறந்து விளங்கினர் என்பசத நன்கு
புரிய முடிகிறது.
20 . பலாத்தல் ஒரு கப்பல் கட்டும் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலம் நீ அறிவது என்ன?
ரலாத்தல் என்ற கப்பல் கட்டும் தளம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதால் சிந்து மக்கள் கடல் கடந்து வணிகம்
சைய்தனர் என்பசத சதளிவாக உணர்ந்து சகாள்ளலாம்.
21 . ெரப்பா நாகரிகத்தின் அழிவுக்கு காரணம் என்ன?
சுற்றுச் சூழல் மாற்றம், பசடசயடுப்புகள், இயற்சகச் சீற்றங்கள், காலநிசல மாற்றம், காடுகள்
அழிக்கப்படுதல் ரபான்ற காரணங்களால் ஹரப்பா அழிவுக்கு வந்தது என நம்பலாம்.
22 . சிந்துபவளி மக்கள் ஆடட தயாரிக்க எடதப் பயன்படுத்தினார்கள்?
பருத்தி மற்றும் கம்பளி.
23 . முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சிந்துபவளி நாகரிக நகரம் எது?
ஹரப்பா
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24 . சிந்துபவளி நாகரிகம் எங்கு இருந்தது?
சிந்து ைமசவளி (Indus Valley)
25 . எந்த விலங்கு வண்டி இழுக்கப் பயன்பட்டது?
காசள
26 . சிந்துபவளி மக்களுக்கு எந்த உபலாகம் பதரியாது?
இரும்பு
27 . பாடன பசய்வதற்கு எடதப் பயன்படுத்தினர்?
களிமண்
28 . உலகின் நான்கு பழம்பபரும் நாகரிகங்களில் மிகப் பழடமயானது எது?
சமைசபாரடாமியா
29 . சார்சஸ் பமசன் எடதப் பார்த்தார்?
சைங்கல் திட்டு
30 . தமிழ்நாட்டில் ஏபதனும் ஆற்றங்கடர நாகரிகம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதா?
தாமிரபரணி
31 . எந்த நிறுவனம் புடதபபாருள் ஆராய்ச்சிக்கு பபாறுப்பானது?
அகழ் ஆய்வுத்துசற
32 . கூட்ட அரங்கம் பற்றி குறிப்பு வடரக.
சமாகஞ்ைதாரராவில் இருந்த மிகப் சபரிய சபாது கட்டடம் கூட்ட அரங்கம் ஆகும். இது 20 தூண்கள்
4 வரிசைகசளக் சகாண்ட பரந்து விரிந்த கட்டடம் ஆகும்.
33 . பலாத்தல் கப்பல் கட்டும் தளமாக எவ்வாறு சிறந்து விளங்கியது?
ரலாத்தல் (Lothal) குஜராத்தில் ைபர்மதி ஆற்றின் ஒரு துசண ஆற்றின் கசரயில் அசமந்துள்ளது.
இது

சிறந்த

கப்பல்

கட்டும்

தளமாக

விளங்கியசத

அகழ்வாராய்ச்சியின்

மூலமாக

கிசடத்த

கட்டுமானங்களின் மூலம் அறிய முடிகிறது.
34 . சிந்து பவளி மக்கள் பயன்படுத்திய ஆபரணங்கள் யாடவ?
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சிந்து வளி நாகரிக ஆண்காளும் சபண்களும் ஆபரணங்கசள அணிந்தனர். அவர்கள் அணிந்த
ஆபரணங்களாவன: கழுத்தணிகள், ஒட்டியானம், வசளயல்கள், ரமாதிரங்கள், காதணிகள். இசவ தங்கம்,
சவள்ளி, சைம்பு மற்றும் விசலயுயர்ந்த கற்களிய சகாண்டு உருவாக்கப் சபற்றன.
35 . சிந்து பவளி மக்களின் சமயம் பற்றி குறிப்பிடுக.
சிந்து சவளி மக்களின் ைமயம் பற்றி ஆதாரங்கள் கிசடக்கப் சபறவில்சல இருப்பினும்
கிசடக்கப் சபற்ற சபண் சிசலகசளப் பார்க்கும் ரபாது தாய் சதய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் எனத்
சதரிகிறது.
36 . சிந்து பவளி மக்களின் பதாழில் பற்றி குறிப்பு வடரக.
சிந்து சவளி மக்கள் ரவளாண்சம, சகவிசனப் சபாருட்கள் சைய்தல், பாசன வசனதல்,
அணிகலங்கள் சைய்தல் ரபான்றவற்றில் ஈடுபட்டனர் என சதரிகிறது. அங்கு வர்த்தகர்கள், வணிகர்கள்
மற்றும் சகவிசனஞர்களும் இருந்துள்ளனர். கால்நசட வளர்ப்பும் அவர்களது சதாழிலாக இருந்தது.
அவர்கள் ைக்கரத்தின் பயசனயும் அறிந்திருந்தனர்.
37 . சிந்து பவளி மக்கள் மட்பாண்டங்கடள எவ்வாறு பயன்படுத்தினர்?
மட்பாண்டங்கசளச்
மட்பாண்டங்கள்

ைக்கரங்கள் சகாண்டு உருவாக்கினர். அசவ தீயிலிட்டுச் சுடப்பட்டன.

சிவப்பு

வண்ணத்தில்

இருந்தன.

அதில்

கருப்பு

வண்ணத்தில்

அழகிய

ரவசலப்பாடுகசளச் சைய்தனர். அங்கு கிசடத்த உசடந்த பாசனத் துண்டுகள் விலங்குகளின்
உருவங்களுடன், வடிவியல் வடிவசமப்புகளுடனும் காணப்படுகின்றன.

4. தமிழ்நாட்டின் பண்டடய நகரங்கள்
பழங்கால தமிழக சிறப்புகசளயும் சபருசமகசளயும் இப்பாடம் சதளிவாக விளக்குகிறது.
தமிழகத்தின்

பழம்

சபரும்

நகரங்களான

பூம்புகார்

(காவிரி

பூம்பட்டினம்),

மதுசர,

காஞ்சிபுரம்

ரபான்றவற்றின் சிறப்புகளும் நன்கு விவரிக்கப்பட்டுள்ள்ன. ரமலும் இந்நகரங்களின் சதாழில்கள்,
ைந்சதகள் கடல்வழி வர்த்தகம், கல்வி மற்றும் நீர் ரமலாண்சம முதலியவற்றின் ரமன்சமயும் சிறப்புற
இடம் சபற்றுள்ளது.
பூம்புகார்

பழசமயான

நகரங்களில்

ஒன்று.

சிலப்பதிகார

பாத்திரங்களான

ரகாவலனும்

கண்ணகியும் வாழ்ந்த நகரம் இதுரவ. இது மயிலாடுதுசற அருரக அசமந்துள்ள கடற்கசர நகரமாகும்.
காவிரி நதி இங்குதான் கடலில் கலக்கிறது. இந்நிகழ்வால் இந்நகர் காவிரி புகும் பட்டினம் (காவிரி
பூம்பட்டினம்)

என்ற

சிறப்பு

சபயசரயும்

சபற்றுள்ளது.

ரமலும்

முற்கால

ரைாழப்

ரபரரசின்

துசறமுகமாகவும் சையல்பட்டது.
மதுசர மாநகர் இந்தியாவின் பழம் சபரும் நகரங்களில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது. பாண்டியர்களின்
ஆட்சியின் கீழ் சநடுங்காலமாகவும் மற்ற காலங்களில் ரைாழர்கள் மற்றும் களப்பர்களால் ஆளப்பட்டு
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வந்துள்ளது. மத்திய காலத்தில் ரைாழர்களாலும் பின்னர் பாண்டியர்களாலும் ஆளப்பட்டது. பின்னர்
நாயக்கர் ஆட்சி சபாறுப்ரபற்றனர். மதுசர மாநகரில் இரண்டு வசக அங்காடிகள் சையல்பட்டு
வந்துள்ளன. அசவ ‘நாளங்காடி” மற்றும் ‘அல்லங்காடி’ ஆகும். ரமலும் இம்மாநகர் தூங்கா நகர் வளர்த்த
நகரம் ஆகிய சிறப்புப் சபயசரயும் சபற்றுள்ளது.
காஞ்சி நகர் பல்லாண்டுகளாக கல்விக் ரகந்திரமாக விளங்கி வருகிறது. இங்கு இந்து, புத்த மற்றும்
ைனணக் கல்விக் கூடங்கள் சிறப்பாக சையல்பட்டு வந்துள்ளன. சீனப் பயணி யுவான் சுவாங் நாளந்தா
பல்கசலக் கழகத்தின் கற்ற பின் ரமல் கல்விக்காக காஞ்சிக்கு வந்துள்ளார். திருனாவுக்கரைர் காஞ்சிசய
“கல்வியில் கசரயில்லாத காஞ்சி” என்று புகழ்ந்துசரத்துள்ளார்.
காஞ்சி தமிழகத்தின் தசலசிறந்த ரகாயில் நகரமாக வர்ணிக்கப்படுகிறது. இதற்கு காரணமாக பல
ரகாயில்கள் இருப்பினும் சகலாை நாதர் ஆலயம் தனிச் சிறப்பு சபற்றுள்ளது. கட்டடக் கசலயின்
சிகரமாக இவ்வாலயம் திகழ்கிறது. ரமலும் நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகள் இங்கு உள்ளன. இப்பகுதியில் நீர்
ரமலாண்சமக்கு உதாரணமாக கல்லசண அசமந்துள்ளது.
I. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு.
1. 6500 ஆண்டுகளுக்கு பழசமயான நாகரிகத்தின் நகரம்?
அ. ஈராக்

ஆ. சிந்துவளி

இ. தமிழகம்

ஈ. சதாண்டமண்டலம்

இ. சமாகஞ்ைதாரரா

ஈ. காஞ்சிபுரம்

2. இவற்றுள் எது தமிழக நகரம்?
அ. ஈராக்

ஆ. ஹரப்பா

3 . வங்காள விரிகுடாவுடன் சதாடர்பில்லாத நகரம்
அ. பூம்புகார்

ஆ. மதுடர

இ. சகாற்சக

ஈ. காஞ்சிபுரம்

4 . தமிழர்களின் நீர்ரமாண்சமசய விளக்குவது
அ. கல்லடண

ஆ. காஞ்சிபுர ஏரிகள்

இ. பராக்கிரம பாண்டியன் ஏரி ஈ. காவிரி ஏரி
5 . பின்வருவனவற்றுள் எது சதான்சமயான நகரமல்ல?
அ. மதுசர

ஆ. காஞ்சிபுரம்

இ. பூம்புகார்

ஈ. பசன்டன

6 . கீழடி அகழாய்வுகளுடன் எது சதாடர்புசடய நகரம்
அ. மதுடர

ஆ. காஞ்சிபுரம்
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II . . கூற்றுக்கான காரணத்டதப் பபாருத்துக.
சரியான விடடடயக் குறியிட்டுக் காட்டு.
1

. கூற்று

: பூம்புகார் நகரத்திலிருந்து அண்சட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும்,
இறக்குமதியும் நசடசபற்றது.

காரணம் : வங்காளவிரிகுடா கடல் ரபாக்குவரத்திற்கு ஏதுவாக அசமந்ததால்
அண்சடய நாடுகளுடன் வணிகம் சிறப்புற்றிருந்தது.
அ. கூற்று ைரி; காரணம் தவறு.
ஆ. கூற்று சரி; கூற்றுக்கான காரணமும் சரி.
இ. கூற்று தவறு; காரணம் ைரி.
ஈ. கூற்று தவறு; காரணம் தவறு.
2 . அ. திருநாவுக்கரைர், “கல்வியில் கசரயில” எனக் குறிப்பிட்டநகரம் காஞ்சிபுரம்.
ஆ. இந்தியாவின் ஏழு புனிதத் தலங்களுள் ஒன்று என யுவான்சுவாங் குறிப்பிட்டது காஞ்சிபுரம்.
இ. நகரங்களுள் சிறந்தது காஞ்சிபுரம் என காளிதாைர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அ) மட்டும் ைரி ஆ) மட்டும் ைரி இ) மட்டும் ைரி ஈ) அடனத்தும் சரி
3 . ைரியான சதாடசரக் கண்டறிக.
அ. நாளங்காடி என்பது இரவு ரநர கசட.
ஆ. அல்லங்காடி என்பது பகல் ரநர கசட.
இ. ரராமானிய நாட்டு நாணயம் தயாரித்த சதாழிற்ைாசல கிசடத்தது பூம்புகார்.
ஈ. பகாற்டக அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி பசய்யப்பட்டது.
4 . தவறான சதாடசரக் கண்டறிக.
அ. சமகஸ்தனிஸ் தன்னுசடய பயணக் குறிப்புகளில் மதுசரசயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஆ. யுவான் சுவாங் தமிழ்நாட்டு நகரான காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்தார்.
இ. பகாவலனும், கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்தனர்.
ஈ. ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாசலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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5 . ைரியான இசணசயக் கண்டறிக.
அ. கூடல் நகர்

- பூம்புகார்

ஆ. தூங்கா நகரம்

- ஹரப்பா

இ. கல்வி நகரம்

- மதுசர

ஈ. பகாயில் நகரம்

- காஞ்சிபுரம்

6 . தவறான இசணசயக் கண்டறிக.
அ. வட மசல

- தங்கம்

ஆ. ரமற்கு மசல

- ைந்தனம்

இ. சதன் கடல்

- முத்து

ஈ. கீழ்கடல்

- அகில்

III . பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1 . சகலாைநாதர் ஆலயத்சதக் கட்டியவர் _______________ .
விடட: இராஜசிம்மன் என்ற பல்லவ மன்னன்
2 .ரகாயில் நகரம் என அசழக்கப்படுவது ___________________ .
விடட: காஞ்சி
3 . மாைாத்துவன் எனும் சபயர் தரும் சபாருள் _________________ .
விடட: பபரு வணிகர்.
IV . சரியா? தவறா?
1 . பூம்புகாரில் நசடசபற்ற அண்சடநாட்டு வணிகத்தின் மூலமாக பண்பாட்டு பரிமாற்றம் நசடசபற்றது.
சரி
2 . மதுசரயில் அல்லங்காடியில் சபண்கள் பயமின்றி இரவு

ரநரங்களில் சபாருட்கள் வாங்கிச்

சைன்றனர்.

சரி

3 . பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குசடவசரக் ரகாயில்கள் அசமக்கப்பட்டன.

சரி

4 . ரபாதிதர்மர் காஞ்சிபுரத்சதச் ரைர்ந்தவர்.

சரி
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V . ஓரிரு வார்த்டதகளில் விடடயளி
1 . ஏற்றுமதி என்றால் என்ன?
சவளிநாடுகளுடன் சைய்யப்படும் வர்த்தகரம ஏற்றுமதியாகும்.
2 . இப்பாடத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள காப்பியம் மற்றும் சங்கப் பாடல் நூடலக் கூறு?
சிலப்பதிகாரம் - பட்டினப்பாசல
3 . பதாண்டடநாட்டின் பதான்டமயான நகரம் எது?
காஞ்சி
4 . கிராமத்திற்கும், நகரத்திற்கும் உள்ள ஏபதனும் ஒருபவறுபாட்டடக் கூறு.
கிராமம் – எண்ணிக்சக குசறந்த வீடுகள் மற்றும் அளவான மக்கட்சதாசக.
நகரம் - சபரிய வைதியான வீடுகள் மற்றும் சதாழிற்ைாசலகரளாடு சநருக்கமான
மக்கட்சதாசக.
5 . பலாத்கல் நகரத்துடன் பதாடர்புடடய நாகரிகம் எது?
சிந்து ைமசவளி நாகரிகம்.
6 . உலகின் பதான்டமயான நாகரிகம் எது?
சமைசபாரடாமியா நாகரிகம். (சுரமரியா)
7 . இந்தியாவின் பண்டடய நகரங்கடளக் குறிப்பிடுக.
பழங்கால இந்தியாவில் நன்கு திட்டமிட்ட பல இருந்தன. சமாகன் ைதாரராவும் ஹரப்பாவும்
குறிப்பிடத்தக்கசவ.
8 . தமிழகத்தின் பண்டடய நகரங்கடளக் குறிப்பிடுக.
பூம்புகார், மதுசர, காஞ்சி.
9 . தமிழக நகரங்கள் பற்றி அறிய உதவும் சான்றுகள் யாடவ?
சிலப்பதிகாரம்,
எழுத்ரதாவியங்கள்.

மணிரமகசல,
அர்த்தைாஸ்திரம்

பட்டினபாசல,
மற்றும்

காளிதாைர்

சமகஸ்தனிசின்

மற்றும்

குறிப்புகளும்

யுவான்
பல

சுவாங்கின்

பழம்

சபரும்

நகரங்களின் சிறப்புகசள எடுத்தியம்புகின்றன.

Learning Leads To Ruling

Page 26 of 49

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

10 . மதுடரடய ஆண்ட தமிழ் மன்னர்கள் பற்றி குறிப்பிடுக.
பாண்டியர்கள், ரைாழர்கள் களப்பர்கள் மற்றும் நாயக்கர்கள் மதுசரசய ஆண்டு வந்துள்ளனர்.
11 . மதுடரக்கு வழங்கப்படும் பவறு சில பபயர்கடளக் குறிப்பிடுக.
நான் மாடக் கூடல், கூடல் மாநகர்.
12 . நாளங்காடி, அல்லங்காடி – பவறுபடுத்துக.
நாளங்காடி

- பகல் அங்காடி

அல்லங்காடி

- இரவு அங்காடி

13 . காஞ்சியில் பிறந்த சான்பறார்கள் யார்? யார்?
தர்மபாலர், ரஜாதிபாலர், சுமதி மற்றும் ரபாதி தர்மர்.
14 . ஏரிகள் மாவட்டம் எது? ஏன் அவ்வாறு அடழக்கப்படுகிறது?
காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நூற்றுக்கணக்கான ஏரிகள் காணப்படுவதால் இது ஏரிகளின் மாவட்டம்
என்ற சிறப்பு சபற்றுள்ளது.
15 . ஈராக் - குறிப்பு தருக.
ஈராக்கின் சதாடக்க காலப் சபயர் சமைசபாட்ரடாமியா ஆகும். இது யூப்ரடீஸ் மற்றும் சடக்ரிஸ்
நதிகளுக்கு இசடரய அசமந்துள்ளது.
16 . பூம்புகாரின் வணிகம் பற்றி ஒரு பத்தியளவில் எழுதுக.
பூம்புகாரில் வர்த்தகத்திற்காக வந்த சபரு வணிகர்கள் அங்ரக நிரந்தரமாக தங்கத் சதாடங்கினர்.
ரமலும், சவளிநாட்டு வர்த்தகர்களும் வசிக்கத் சதாடங்கி உள்ளூர் மக்கரளாடு நல்லுறசவ ஏற்படுத்திக்
சகாண்டனர்.
17 . காஞ்சியில் பிறந்த சான்பறார்களின் பபயர்கடளக் கூறு.
சபருங்கவிஞர் காளிதாைர் நகரங்களில் சிறந்த காஞ்சி என்று வர்ணித்துள்ளார். திருநாவுக்கரைர்
காஞ்சிசய “கல்வியில் கசரயில்லாத காஞ்சி” என்று சிறப்பித்துள்ளார்.
18 . பகாயில் நகரம் – குறிப்பு தருக.
பல்லவ மன்னன் இராஜசிம்மன் சகலாை நாதர் ரகாயிசல சிறப்பாக கட்டினார். ரமலும் அங்ரக
சவகுந்த சபருமாள் ஆலயமும் சிறப்ரபாடு விளங்குகிறது. எழுபதுக்கு ரமற்பட்ட ரகாயில்கள் காஞ்சிசய
அலங்கரிப்பதால் அது ‘ ரகாயில் நகரம்’ எனப்படுகிறது.
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19 . காஞ்சிபுரம் கல்வியில் தடல சிறந்து விளங்கியபதன்படத நிரூபி.
சீனப்பயணி யுவான்சுவாங் நலந்தா பல்கசலக்கழகத்தில் கற்ற பின்னர் ரமற்படிப்புக்கு காஞ்சி
வந்துள்ளார்.

ரமலும்

திருநாவுக்கரைர்

காஞ்சிசய

“கல்வியில்

கசரயில்லாத

காஞ்சி”

என்று

புகழ்ந்துள்ளார். இக்காரணங்களால் காஞ்சி கல்வியில் சிறந்த நகரமாக விளங்கியது புலப்படுகிறது.
20 . தமிழின் இரட்டடக் காப்பியங்கள் யாடவ?
சிலப்பதிகாரம் மற்றும் மணிரமகசல
21 . பூம்புகார் வணிகர்கடள மதிப்பிடுக.
பூம்புகார் வணிகர்கள் ரநர்சமகக்கும் மாண்புக்கும் உரியவர்களாகத் திகழ்ந்தார்கள்.
22 . சாணக்கியர் பற்றி குறிப்பு வடரக.
சகளடியல்யர் (Kautilya) என்பது ைாணக்கியரின் மறு சபயராகும். அவரது புகழ்மிக்க நூல் அர்த்த
ைாஸ்திரம் ஆகும்.
23 . மதுடரக்கும் பராம் நகருக்கும் இர்ந்த வர்த்தகத் பதாடர்பிடன விளக்குக.
ரராம

மற்றும்

பிறநாடுகளின்

நாணயங்கள்

மதுசரயில்

கண்சடடுக்கப்பட்டுள்ளன.

இது

மதுசரக்கும் ரராமிற்கும் இருந்த வர்த்தகத் சதாடர்பிற்கும் சிறந்த ைான்றாகத் திகழ்கிறது.
24 . தமிழகத்தில் உள்ள சில பதான்டமயான நகரங்கடளக் குறிப்பிடுக.
மதுசர, காஞ்சி, பூம்புகார் ஆகியசவன் தமிழகத்தில் உள்ள சில சதான்சமயான நகரங்கள் ஆகும்.
25 . பட்டினப்பாடலயின் ஆசிரியர் பற்றிக் குறிப்பு வடரக.
பட்டினப்பாசலயின் ஆசிரியர் கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் ஆவார். இவர் சபா.ஆ.மு. 2ம்
நூற்றாண்டிசனச் ரைர்ந்தவர்.
26 . மதுடரடயப் பற்றிய தகவல்கடளக் குறிப்புகளில் எழுதியுள்ளவர் யார்?
கிரரக்க வரலாற்றாசிரியர் சமகஸ்தனிஸ் மதுசரசயப் பற்றி எழுதியுள்ளார். ைாணக்கியர் தனது
அர்த்த ைாஸ்த்திரத்தில் மதுசரசயப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
27 . தமிழ்ச்சங்கம் அடமந்திருந்த பதான்டமயான நகரம் எது?
மதுசர
28 . தமிழ்நாட்டின் பதற்கு மாவட்டங்கள் சங்க காலத்தில் எந்த ஆட்சியின் கீழ் இருந்தன?
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பாண்டியர்கள்
29 . பல்லவ மன்னன் இராஜசிம்மனால் காஞ்சியில் கட்டப்பட்ட பகாயிலின் பபயர் என்ன?
சகலாைநாதர் ரகாயில்
30 . வணிகம் என்றால் என்ன?
மிசகயான சபாருட்கள் விற்றல்.
31 . வங்காள விரிகுடா கடற்கடரயில் அடமந்துள்ள ஒரு துடரமுகத்தின் பபயடர கூறு?
சகாற்சக

புவியியல்
1. பபரண்டம் மற்றும் சூரியக் குடும்பம்
அண்டத்சதப் பற்றி படிப்பது, (Cosmology) ‘அண்டவியல்’ ஆகும் ‘kosmos’ என்பது கிரரக்கச்
சைால்லாகும். ரபரண்டம் என்பது மிகப்பரந்த விண்சவளி ஆகும். சுமார் 15 மில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன்
ஏற்பட்ட

சவடிப்பின்

ரபாது

ரபரண்டம்

உருவானதாக

வானியல்

அறிஞர்கள்

நம்புகின்றனர்.

இப்ரபரண்டமானது ரகாடிக்கணக்கான விண்மீன் திரள் மண்டபங்கள் விண்மீன்கள், ரகாள்கள், வால்
நட்ைத்திரங்கள், சிறு ரகாள்கள் விண் கற்கள் மற்றும் துசணக் ரகாள்கள் ஆகியவற்சற உள்ளடக்கியது.
ரைாலார் என்பது சூரியக் கடவுள் என்ற சபாருள்படும். சூரியக் குடும்பம் சுமார் 4.5 மில்லியன்
வருடங்களுக்கு முன் உருவானதாக நம்பப்படுகிறது. சூரியன் எட்டு ரகாள்கள், குருசளக் ரகாள்கள்,
துசணக் ரகாள்கள், வால் நட்ைத்திரங்கள், சிறு ரகாள்கள் மற்றும் விண் கற்கசளத் தன்னகத்ரத
சகாண்ட்து. இது ஈர்ப்பு விசையால் பிசணக்கப்பட்ட ஓர் அசமப்பாகும்.
சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள அசனத்து வான் சபாருட்களும் சூரியசனச் சுற்றி வருகின்றன.
சூரியன் சூரியக் குடும்பத்தின் சமாத்த நிசறயில் 99.8 ைதவீதம் உள்ளது. சூரியன் சஹட்ரஜன் மற்றும்
ஹீலியம் ரபான்ற சவப்ப வாயுக்களால் ஆனது. சூரியக் குடும்பத்தின் அசனத்து ரகாள்களுக்கும்
சவப்பத்சதயும் ஒளிசயயும் சூரியன் அளிக்கிறது.
‘ரகாள்’ என்றால் ‘சுற்றி வருபவர்’ என்று சபாருள். சூரியக் குடும்பத்தில் எட்டுக் ரகாள்கள் உள்ளன.
அசவ புதன், சவள்ளீ, புவி(பூமி_, சைவ்வாய், வியாழன், ைனி, யுரரனஸ் மற்றும் சநப்டியுன் ஆகும்.
புதன், சவள்ளி, புவி, சைவ்வாய் ஆகிய ரகாள்கள் சூரியனுக்கு அருகில் இருப்பதால் ‘உட்புறக்
ரகாள்கள்’ என அசழக்கப்படுகின்றன. வியாழன், ைனி, யுரரனஸ், சநப்டியூன் ஆகியசவ சூரியனுக்கு
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சவகு சதாசலவில் இருப்பதால் அசவ ‘சவளிப்புற ரகாள்கள்’ என அசழக்கப்படுகின்றன. புவி ரகாள
வடிவமானது. புவி தன் அச்சில் 23 ½

0

ைாய்ந்து தன்சனத்தாரன சுற்றிக் சகாண்டு சூரியசனயும் சுற்றி

வருகிறது.
1. பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1. ரபரண்டம் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு______
விடட: பபரும் பவடிப்பு
2. இரு வான்சபாருட்களுக்கு இசடயிலான சதாசலசவ அளக்க உதவும் அளவு ________ஆகும்.
விடட: ஒளி ஆண்டு
3. சூரியக் குடும்பத்தின் சமயம்________
விடட: சூரியன்
4. ரகாள் என்ற வார்த்சதயின் சபாருள்__________
விடட: சுற்றி வருபவர்
5. அதிக துசணக்ரகாள்கசளக் சகாண்ட ரகாள்_________
விடட: வியாழன்
6. நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் இந்திய விண்கலம்_______
விடட: சந்திராயன் – 1(2008)
7. புவியின் ைாய்வுக் ரகாணம்________
விடட: 23 ½ 0
8. நிலநடுக்ரகாடு சூரியசன ரநராகச் ைந்திக்கும் நாட்கள் _____ மற்றும் __________.
விடட: பசப்டம்பர் 23
9. சூரிய அண்சம நிகழ்வின் ரபாது புவி சூரியனுக்கு _______ல் காணப்படும்.
விடட: மிக அருகில்
10. புவியின் ரமற்பரப்பின் மீது ஒளிபடும் பகுதிசயயும், ஒளிபடாத பகுதிசயயும் பிரிக்கும் ________
என்றுசபயர்.
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விடட: ஒளிர்வு வட்டம் (Terminator Line)
2. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு
1. புவி தன் அச்சில் சுழல்வசத இவ்வாறு அசழக்கிரறாம்?
அ. சுற்றுதல்

ஆ. பருவகாலங்கள்

இ. சுழல்தல்

ஈ. ஓட்டம்

2. மகரரரசகயில் சூரியக் கதிர்கள் சைங்குத்தாக விழும் நாள்
அ. மார்ச் 21

ஆ. ஜூன் 21

இ. சைப்டம்பர் 23

ஈ. டிைம்பர் 22

3. சூரியக் குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம்
அ. ஆண்டிரராசமடா

ஆ. சமகலனிக்கிளவுட்

இ. பால்பவளி

ஈ. ஸ்டார்பர்ஸ்ட்

4. மனிதன் தன் காலடிசயப் பதித்துள்ள ஒரர விண்சபாருள்
அ.சைவ்வாய்

ஆ. சந்திரன்

இ. புதன்

ஈ. சவள்ளி

5. எந்த ரகாளால் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும்?
அ.வியாழன்

ஆ. சனி

இ. யுரரனஸ்

ஈ. சநப்டியூன்

3. பபாருந்தாதடத வட்டமிடுக.
1. பவள்ளி, வியாழன், சநப்டியூன், ைனி
2. சிரியஸ், ஆண்டிரராசமடா, பால்சவளி, சமசுலனிக்கிளவுட்
3. புளூட்ரடா, ஏரிஸ், சைரஸ், அபயா
4. வால்விண்மீன், சிறுபகாள், விண்வீழ்தல், குறுசளக் ரகாள்கள்
5. தடர ஊர்தி, சுற்றுக்கலம், வானூர்தி, விண்கலம்
4. பபாருத்துக.
1. சவப்பமாக ரகாள்

- சைவ்வாய்

2. வசளயம் உள்ள ரகாள்

- சநப்டியூன்

3. சைந்நிறக் ரகாள்

- சவள்ளி
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4. உருளும் ரகாள்

- ைனி

5. குளிர்ந்த ரகாள்

- யுரரனஸ்

விடட:
1. சவப்பமாக ரகாள்

- சவள்ளி

2. வசளயம் உள்ள ரகாள்

- ைனி

3. சைந்நிறக் ரகாள்

- சைவ்வாய்

4. உருளும் ரகாள்

- யுரரனஸ்

5. குளிர்ந்த ரகாள்

- சநப்டியூன்

விடட:
5. பகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகடள ஆராய்க.
1. சவள்ளிக் ரகாள் கிழக்கிலிருந்து ரமற்காகச் சுற்றுகிறது.
2. ஜூன் 21 ம் நாளன்று கடகரரசகயில் சூரியக் கதிர் சைங்குத்தாக விழும்.
3. சைவ்வாய்க் ரகாளுக்கு வசளயங்கள் உண்டு.
பமற்கூறிய கூற்றுகளில் சரியானவற்டறக் கீபழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகடளப் பயன்படுத்திக்
கண்டறிக.
அ. 1 மற்றும் 2 ஆ. 2 மற்றும் 3 இ. 1,2 மற்றும் 3 ஈ. 2 மட்டும்
2. கூற்று 1: புவி, நீர்க்ரகாளம் என அசழக்கப்படுகிறது.
கூற்று 2: புவி தன் அச்சில் சுழலுவதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன.
அ. கூற்று 1 சரி; கூற்று 2 தவறு

ஆ. கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2ைரி

இ. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி

ஈ. இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

6. பபயரிடுக.
1. விண்மீன்களின் சதாகுப்பு _____
விடட: விண்மீன் திரள் மண்டலம்
2. பூமிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம்________
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விடட: ஆண்ட்பராபமடா திரள் மண்டலம்
3. பிரகாைமான ரகாள் ________
விடட: வியாழன்
4. உயிரினங்கசள உள்ளடக்கிய ரகாளம் _______
விடட: பூமி
5. 366 நாட்கசள உசடய ஆண்டு ______
விடட: லீப் ஆண்டு (Leap Year)
6. சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள ரகாள்_________
விடட: புதன்
7. சபரியதான ரகாள் _________
விடட: வியாழன்
8. சூரியனிடமிருந்து சதாசலவில் உள்ள ரகாள்_________
விடட: பநப்டியூன்
9. சைந்நிறக் ரகாள்______
விடட: பசவ்வாய்
7. வினாக்களுக்கு விடடயளி.
1. உட்புறக் பகாள்கடளப் பபயரிடுக.
புதன், சவள்ளி, புவி மற்றும் சைவ்வாய் முதலியன உட்புறக் ரகாள்களாகும்.
2. புளூட்படா ஒரு பகாளாக தற்சமயம் கருதப்படவில்டல, காரணம் தருக.
புரளாட்ரடா குள்ளமான கிரகங்கரளாடு சுற்று வட்டப் பாசதசய பகிர்ந்து சகாள்கிறது. ஏசனய
ரகாள்கள் இவ்வாறு பகிரவில்சல.
3. சூரிய அண்டம என்றால் என்ன?
பூமியின் சூரியரனாடு மிக சநருங்கிய நிசல சூரிய அண்சம ஆகும்.
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4. ஒருவர் 200 வடக்கு அட்சபரடகயில் நின்றால், ஓர் ஆண்டில் சூரியன் அவரின் தடலஉச்சிக்கு பமல்
எத்தடன முடற வரும்?
இரு அசரக்ரகாளங்களிலும் ரகாசட காலத்தில் ஆர்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும், அண்டார்டிக்
வட்டத்திற்கு சதற்கிலும் 24 மணி ரநரமும்சூரியன் தசலக்கு ரமல் சதரியும்.
5. எந்த விண்பபாருள் தன் சுற்றுப் பாடதடய பிற விண்பபாருட்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்கிறது?
உதாரணம் தருக.
புளூட்ரடா தன் சுற்று வட்டப்பாசதசய மற்ற ரகாள்கரளாடு பகிர்ந்து சகாள்கிறது.
6. யுபரனஸ் ஏன் உருளும் பகாள் என அடழக்கப்படுகிறது?
யுரரனஸ்

ரகாளின்

அச்சு

மிகவும்

ைரிந்து

காணப்படுவதால்

தன்

சுற்றுப்

பாசதயில்

உருண்ரடாடுவது ரபான்று சூரியசனச் சுற்றி வருகிறது. இதனால் இது உருளும் ரகாள் எனப்படுகிறது.
7. நிலவின் பமற்பரப்பில் தடரக்குழிப் பள்ளங்கள் அதிகமாக காணப்படுகின்றன. காரணம் தருக.
நிலவிற்கு

வளிமண்டலம்

கிசடயாது.

இதன்

காரணமாக

விண்கற்களின்

தாக்கத்தால்

ரமற்பகுதியில் அதிகளவில் தசரக் குழிப்பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன.
8. புவியின் சுழலும் பமகம் துருவப் பகுதிகளில் சுழியமாக உள்ளது.
புவியின் இரண்டு துருவ முசனகளும் சுழல் வாய்ப்பில்சல. ஆதலால் புவியின் சுழல் சவகம்
துருவப் பகுதிகளில் சுழியமாக இருக்கிறது.
9. உட்புற மற்றும் பவளிப்புறக் பகாள்கள் – பவறுபடுத்துக.
சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நான்கு ரகாள்களான புதன், சவள்ளி, புவி மற்றும் சைவ்வாய்
முதலியன உட்புறக் ரகாள்கள் ஆகும். இக்ரகாள்களின் ரமற்பரப்பில் மசலகள், எரிமசலகள் மற்றும்
தசரக் குழிவுப்பள்ளங்கள் காணப்படுகின்றன.
சூரியக் குடும்பத்தில் வியாழன், ைனி, யுரரனஸ் மற்றும் சநப்டியூன் ஆகியன சவளிப்புறக்
ரகாள்களகும். இக்ரகாள்கள் வாயுக்களால் நிரம்பி காணப்படுகின்றன.
10. புவிக்பகாளங்களின் தன்டமகள் பற்றி கூறுக.
புவியில் காணப்படும் மூன்று சதாகுதிகள் பாசறக் ரகாளம், நீர்க்ரகாளம் மற்றும் வளிமண்டலம்
ஆகும். பாசறக் ரகாளத்தில் உயிரினங்கள் காணப்படுகின்றன. வளிமண்டலத்தில் சநட்ரஜன்

78%

மும்

மற்றும் ஆக்ஸிஜன் 21%மும் முதன்சம வாயுக்களாக உள்ளன. பாசறக்ரகாளம் நீர்க்ரகாளம் மற்றும்
வளிமண்டலம் ஆகியவற்ரறாடு சதாடர்புசடய உயிரினங்கள் வாழக்கூடிய ‘உயிர்க்ரகாளம்’ எனப்படுகிறது.
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2. நிலப்பரப்பும் பபருங்கடல்களும்

புவியின் மீது காணப்படும் பரந்து விநிந்த நிலப்பரப்புகசள கண்டம் எனக் குறிப்பிடுகின்ரறாம்.
புவியில் ஏழு கண்டங்கள் அசமந்துள்ளன. அசவயாவன: ஆசியா, ஐரராப்பா, ஆப்ரிக்கா, வடஅசமரிக்கா,
சதன் அசமரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா மற்றும் அண்டார்டிகா ஆகும்.அவற்றில் ஆசியா மிகப் சபரிய
கண்டமாகவும் ஆஸ்திரரலியா மிகச் சிறிய கண்டமாகவும் திகழ்கின்றன.
புவி

நிலத்ரதாற்றத்தின்

நில

அசமப்புகசள

கண்டங்கள்

மற்றும்

சபருங்கடல்களாக

பிரித்துள்ரளாம்.இப்சபரும் பிரிவுகளுக்கு அடுத்து இரண்டாம் நிசலயில் மசலகள் பீடபூமிகள் மற்றும்
ைமசவளிகள்

அசமந்துள்ளன.

ரமலும்

மூன்றாம்

நிசலயில்

பள்ளத்தாக்குகள்,

கடற்கசரகள்

மணற்பரப்புகள் இடம் சபறுகின்றன.
மிக

விரிந்து

பரந்த

நீர்ப் பரப்புகசள

சபருங்கடல்கள் என்கிரறாம்.

கடல்கள் என்பசவ

ஓரளவுக்ரகா அல்லது முழுசமயாகரவா நிலத்தால் சூழப்பட்டிருக்கும். ஐந்து சபருங்கடல்களாவன:
பசிபிக் சபருங்கடல், அட்லாண்டிக் சபருங்கடல், இந்தியப் சபருங்கடல், சதற்கு சபருங்கடல் மற்றும்
ஆர்டிக் சபருங்கடல் ஆகும்.
1. சரியான விடடடயத் பதர்ந்பதடு
1. மிகச் சிறிய சபருங்கடல்?
அ. பசிபிக் சபருங்கடல்

ஆ. இந்தியப் சபருங்கடல்

இ. அட்லாண்டிக் சபருங்கடல்

ஈ. ஆர்க்டிக் பபருங்கடல்

2. மலாக்கா நீர்ச்ைந்திசய இசணப்பது
அ. பசிபிக் சபருங்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் சபருங்கடல்
ஆ. பசிபிக் சபருங்கடல் மற்றும் சதன் சபருங்கடல்
இ. பசிபிக் பபருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் பபருங்கடல்
ஈ. பசிபிக் சபருங்கடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் சபருங்கடல்
3. அதிகமான கப்பல் ரபாக்குவரத்து நசடசபறும் சபருங்கடல்
அ. பசிபிக் சபருங்கடல்

ஆ. அட்லாண்டிக் பபருங்கடல்

இ. இந்தியப்சபருங்கடல்

ஈ. ஆர்க்டிக் சபருங்கடல்

4. உசறந்த கண்டம்
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அ. வட அசமரிக்கா

ஆ. ஆஸ்திரரலியா

இ, அண்டார்டிகா

ஈ. ஆசியா

5. இரண்டு நீர்ப் பகுதிகசள இசணக்கும் குறுகிய நீர்ப் பகுதி
அ. நீர்சந்தி

ஆ. சிறுகுடல்

இ. தீவு

ஈ. தீபகற்பம்

2. பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1. உலகின் மிகப்சபரிய கண்டம் ___
விடட: ஆசியா
2. இந்தியாவில் கனிமவளம் நிசறந்த பீடபூமி ________
விடட: பசாட்டா நாக்பூர்
3. சபருங்கடல்களில் மிகப்சபரியது_______
விடட: பசிபிக் பபருங்கடல்
4. டல்டா _____ நிசல நிலத்ரதாற்றம்.
விடட: மூன்றாம்
5. தீவுக் கண்டம் என அசழக்கப்படுவது __________
விடட: ஆஸ்திபரலியா
3. பபாருந்தாடதத் பதர்ந்பதடு.
1. ஆப்பிரிக்கா, ஐரராப்பா, ஆஸ்திரரலியா, இலங்டக
2. ஆர்க்டிக் சபருங்கடல், மத்திய தடரக்கடல், இந்தியப் சபருங்கடல், அட்லாண்டிக் சபருங்கடல்
3. பீடபூமி, பள்ளத்தாக்கு, ைமசவளி, மசல
4. வங்காள விரிகுடா, ரபரிங் கடல், சீனாக் கடல், தாஸ்மானியா கடல்
5. ஆண்டிஸ், ராக்கி, எவபரஸ்ட், இமயமசல
4. பபாருத்துக.

Learning Leads To Ruling

Page 36 of 49

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

1. சதன்ைாண்ட்விச் அகழி

- அட்லாண்டிக் சபருங்கடல்

2. மில்வாக்கி அகழி

- சதன் சபருங்கடல்

3. மரியானா அகழி

- இந்தியப் சபருங்கடல்

4. யுரரஷியன் படுசக

- பசிபிக் சபருங்கடல்

5. ஜாவாஅகழி

- ஆர்சிக் சபருங்கடல்

விடட:
1. சதன்ைாண்ட்விச் அகழி

- சதன் சபருங்கடல்

2. மில்வாக்கி அகழி

- அட்லாண்டிக் சபருங்கடல்

3. மரியானா அகழி

- பசிபிக் சபருங்கடல்

4. யுரரஷியன் படுசக

- ஆர்டிக் சபருங்கடல்

5. ஜாவாஅகழி

- இந்தியப் சபருங்கடல்

5. பகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகடள ஆராய்க.
1. ைமசவளிகள் ஆறுகளால் ரதாற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
2. இந்தியப் சபருங்கடலின் ஆழமான பகுதி ‘ைாண்ட்விச்’ அகழி.
3. பீடபூமிகள் வன்ைரிசவக் சகாண்டிருக்கும்.
ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சறக் கீரழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக்
கண்டறிக.
அ. 1 மற்றும் 3 ஆ. 2 மற்றும் 3 இ. 1,2 மற்றும் 3 ஈ. 2 மட்டும்
2. கூற்று 1: மசலகள் இரண்டாம் நிசல நிலத்ரதாற்றங்கள் ஆகும்.
கூற்று 2: மிகவ்ம் ஆழமான அகழி மரியானா அக்ழி
அ. கூற்று1 ைரி, கூற்று 2 தவறு

ஆ. கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 ைரி

இ. இரண்டு கூற்றுகளும் சரி

ஈ. இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு

6. வினாக்களுக்கு விடடயளி
1. உலகின் உயரமான பீடபூமி எது?
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திசபத்திய பீடபூமி
2. இரண்டாம் நிடல நிலத்பதாற்றம் எடவ?
மசலகள்
3. ஒரு நாட்டின் பபயடரக் பகாண்டுள்ள பபருங்கடல் எது?
இந்தியப் சபருங்கடல்
4. அரபிக் கடலில் உள்ள தீவுகள் யாடவ?
லட்ைத்தீவுகள்
5. கடலிலுள்ள ஆழமான பகுதி யாது?
டிசரன்ச்
6. கண்டம் என்றால் என்ன?
புவியின் மிகப்சபரும் நிலப் பரப்புகரள கண்டங்கள்.
7. அட்லாண்டிக் பபருங்கடலின் எல்டலகளாக உள்ள கண்டங்கள் யாடவ?
வட அசமரிக்கா, சதன் அசமரிக்கா, ஐரராப்பா மற்றும் ஆப்ரிக்கா
8. பபருங்கடல் என்றால் என்ன?
புவியின் பரந்த நீர்ப்படப்பிசன சபருங்கடல்கள் என்கிரறாம்.
9. பரப்பளவின் அடிப்படடயில் கண்டங்களின் பபயர்கடள வரிடசப் படுத்தி எழுதுக.
ஆசியா, ஆப்ரிக்கா, வட அசமரிக்கா, சதன் அசமரிக்கா, அண்டார்டிகா, ஐரராப்பா மற்றும்
ஆஸ்திரரலியா.
10. வட, பதன் அபமரிக்காடவச் சூழ்ந்துள்ள பபருங்கடல்கள் எடவ?
அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் சபருங்கடல்கள்
11. பவறுபாடறிக. மடல – பீடபூமி
ஒரு நில அசமப்பு தன் சுற்றுச் சூழலிருந்து மாறுபட்டு சைங்குத்தான சிகர அசமப்புகசளப்
சபற்றிருப்பசத மசலகள் என்கிரறாம்.
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பீடபூமிகள் என்பசவ ைமமான ரமற்பரப்சபக் சகாண்ட உயர்ந்த நிலப்பரப்பு ஆகும். இசவ
மசலகள் ரபான்று வன் ைரிவுகள் சகாண்டசவ.
12. பவறுபாடறிக. பபருங்கடல் – கடல்
புவியின் மீது அசமந்துள்ள சபரும் நீர்ப் பரப்பு சபருங்கடல்கள் ஆகும்.
முழுசமயாகரவா அல்லது பகுதியாகரவா நிலத்தால் சூழப்பட்ட சபரிய நீர்ப் பரப்பு கடல்
எனப்படும்.
13. நிலத்பதாற்றத்தின் வடககடள விளக்கி எழுதுக.
கண்டங்கள் என்பசவ ஒரு முதல் நிசல நிலத்ரதாற்றம். மிகப் சபரும் நிலப்பரப்பிசனக்
கண்டங்கள் என்கிரறாம். அசவ ஏழு கண்டங்களாக அசமந்துள்ளன. ஆசியா, ஆப்ரிக்கா, வட
அசமரிக்கா, சதன் அசமரிக்கா, அண்டார்டிகா, ஐரராப்பா மற்றும் ஆஸ்திரரலிய ஆகும்.
இரண்டாம்

நிசல

நிலத்ரதாற்றங்களக

மசலகள்,

பீடபூமிகள்

மற்றும்

ைமசவளிகள்

அசமந்துள்ளன.
14. பீடபூமி – பற்றிக் குறிப்பு வடரக
ைமமான ரமற்பரப்சபக் சகாண்ட உயர்ந்த நிலப்பரப்பு பீட பூமி ஆகும். இசவ மசலகசளப்
ரபான்று

வன்ைரிவுகசளக்

சகாண்டசவ.

உலகிரலரய

உயர்ந்த

பீடபூமி

திசபத்

பீடபூமியாகும்.

பீடபூமிகளில் சபாதுவாக கனிமங்கள் நிசறந்து காணப்படுகின்றன. இந்தியாவின் ரைாட்டா நாக்பூர்
பீடபூமி இதற்கு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும்.
15. சமபவளி மக்கள் பநருக்கம் மிகுந்ததாகக் காணப்படுகிறது. காரணம் கூறு.
சபரும்பாலான

ைமசவளிகள் நதிகளாலும் மற்றும் அவற்றின் துசண, கிசளயாறுகளால்

உருவாக்கப்பட்டசவ. இப்பகுதிகளில் காணப்படும் நீராதாரம் ரவளாண்சமக்கும் பிற ரதசவகளுக்கும்
சபரிதும் உதவுகிறது. அரதாடு அப்பகுதிகள் நல்ல மண்வளத்சதயும் சபற்றுள்ளது. இக்காரணங்களால்
ஆற்றுச் ைமசவளிகள் மக்கள் குடிரயற்றத்திற்கு ஏற்ற பகுதிகளாகத் திகழ்ந்து வருகின்றன. ஆகரவ
இப்பகுதிகளில் மக்கள் சநருக்கம் நிசறந்து காணப்படுகிறது.
16. பசிபிக் பபருங்கடலின் சிறப்பம்சங்கடள விளக்குக.
பசிபிக் சபருங்கடல் உலகின் மிகப் சபரிய மற்றும் ஆழமான சபருங்கடாகத் திகழ்ந்து வருகிறது.
இது புவியின் மூன்றில் ஒரு பகுதிசயத் (168 மில்லியன் ை.கி.மீ பரப்பு) தன்னகத்ரத சகாண்டுள்ளது. இது
ரமற்ரக ஆசியா மற்றும் ஆஸ்திரரலியாசவயும் கிழக்ரக வட மற்றும் சதன் அசமரிக்காசவயும்
எல்சலகளாகப் சபற்றுள்ளது.
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17. பபருங்கடலின் முக்கியத்துவத்டத விளக்குக.
இப்புவிசய விண்சவளியிலிருந்து ரநாக்கினால் நீல வண்ணமாக காட்சியளிக்கிறது. புவியின்
மூன்றில் இரண்டு பகுதி நீரால் சூழப்பட்டிருப்பரத இதற்கு காரணமாகும். புவியில் ஐந்து சபருங்கடல்கள்
அசமந்துள்ளன. அசவ பசிபிக் சபருங்கடல், அட்லாண்டிக் சபருங்கடல், இந்தியப் சபருங்கடல், சதற்க்கு
சபருங்கடல் மற்றும் ஆர்ட்டிக் சபருங்கடல் ஆகும். சபருங்கடலில் சபரிய அளவில் நீர் வழிப்
ரபாக்குவரத்து

நசடசபறுகிறது. ரமலும்

சபர்ங்கடல்களில் இருந்து பல்ரவறு வசக

மீன்களும்,

உயிரினங்களும், அரிய வசக கடற் சைல்வங்களும் மனிதகுலத்துக்கு கிசடத்து வருகின்றன.

குடிடமயியல்
1 . பன்முகத் தன்டமயிடன அறிபவாம்
இந்தியாவில் நில அசமப்பு,, வாழ்க்சக முசற , ைமுதாய அசமப்பு, ைமய வாழ்க்சக. சமாழி
மற்றும் பண்பாட்டு முசறகளில் பல ரவறுபாடுகள் இருப்பசத உணர்கிரறாம்.
நில அசமப்பு முசறயில் பள்ளத்தாக்குகள், மசலகள், ைமசவளிகள், தீவுகள் பாசலகள்,
கடற்கசரகள்

என

பல

ரவறுபாடுகள்

காணக்கிசடகிறது.

நம்

ைமுதாயத்தில்

விவைாயிகள்,

உசழப்பாளர்கள், சகவிசனஞர்கள், சபற்ரறார், ஆசிரியர், மாணவர்கள் என பல தரப்பட்டவர்களாக
வாழ்கிரறாம்.
ைமயங்கசளப் சபாறுத்தமட்டில் இந்தியாவில் இந்து ைமயம், இஸ்லாம், கிறிஸ்துவம், சீக்கியம், புத்த
ைமயம், ைமணம், சைாராஸ்டிரியம் என பல ைமயங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இந்தியாவில் முக்கிய
பண்டிசககளாக தீபாவளி, சபாங்கல், ரஹாலி, விஜயதைமி, ஆயுத பூசஜ, நவராத்திரி, துர்க்கா பூசஜ,
தைரா, விநாயகர் ைதுர்த்தி, பிகு, கும்பரமளா, ஓணம், மிலாடி நபி, ரம்ஜான், கிறிஸ்துமஸ், புத்த பூர்ணிமா,
மகாவீர் சஜயந்தி, குருநானக் சஜயந்தி மற்றும் ரக்ஷா பந்தன் முதலியன ஆண்டுரதாறும் சிறப்பாக
சகாண்டாடப்பட்டு வருகிறது.
சமாழிகளிலும் சபரும் ரவறுபாடுகள் உள்ளன. 20001இன் மக்கட் சதாசக கணக்குப்படி 122 பிரதான
சமாழிகளும் 1599 ஏசனய சமாழிகளும் வழக்கில் உள்ளன. இசவகளின் சமாழிக் குடும்பங்களாக
இந்ரதா-ஆரியன் திராவிட, ஆஸ்ற்ரறா எசியாட்டிக் மற்றும் சீன-திசபத்திய குடும்பங்கள் திகழ்கின்றன.
தமிழ் திராவிட சமாழிகளில் மிகவும் பழசம வாய்ந்ததாகும்.
நமது இந்திய பண்பாட்டில் ஆசட அணிகலன் முசறகள், ைமயம், ைமூக அசமப்பு, இசை, கசல
மற்றும் கட்டடம் ஆகிய துசறகளிலும் சபரும் ரவறுபாடுகள் காணப்படுகின்றன. இசைத்துசறயில்
இந்துஸ்தானி ைங்கீதம், கர்நாடக ைங்கீதம், பாரம்பரிய முசற இசைகள், தமிழ் சைவ்வியல் இசை,
நாட்டுப்புற இசை இலாவணி ரபான்றசவயும் சவவ்ரவறு இசை முசறகளாக இடம் சபற்றுள்ளன.
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இந்தியா ‘ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம சகாண்ட நாடு’ என்று முதல் இந்தியப் பிரதமர் ஜவகர்லால்
ரநரு தான் எழுதிய ‘Discovery of India’ என்ற நூலில் சபருசமயுடன் குறிப்பிடுகிறார். வி.ஏ.ஸ்மித் என்ற
புகழ்சபற்ற வரலாற்று அறிஞர் இந்தியாசவ “ஈனங்களின் அருங்காட்சியகம்” எனக் கூறுகிறார்.
I. சரியான விடடடய பதர்வு பசய்க.
1 . இந்தியாவில் ________________ மாநிலங்களும், ______________ யூனியன் பிரரதைங்களும் உள்ளன.
அ. 27.9

ஆ. 29.7

இ. 28.7

ஈ. 28.9

2 . இந்தியா ஒரு ______________________ என்றூ அசழக்கப்படுகிறது.
அ. கண்டம்

ஆ. துடணக்கண்டம்

இ. தீவு

ஈ. இவற்றில் எதுமில்சல

3 . மிக அதிக மசழப்சபாழிவுள்ள சமளசின்ராம் __________________ மாநிலத்தில் உள்ளது.
அ. மணிப்பூர்

ஆ. சிக்கிம்

இ. நாகலாந்து

ஈ. பமகாலயா

4. கீழ்கண்டவற்றில் எந்த மதம் இந்தியாவில் நசடமுசறயில் இல்சல?
அ. சீக்கிய மதம்

ஆ. இஸ்லாமிய மதம்

இ. சஜாராஸ்ட்ரிய மதம்

ஈ. கன்ஃபூசிய மதம்

5 . இந்திய அரசியலசமப்புச்ைட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவசணயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக
சமாழிகளின் எண்ணிக்சக _________________
ஆ. 25

ஆ. 23

இ. 22

ஈ. 26

6 . _______________ மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிசக சகாண்டாடப்படுகிறது.
அ. பகரளா

ஆ. தமிழ்நாடு

இ. பஞ்ைாப்

ஈ. கர்நாடகா

7 . ரமாகினியாட்டம் ______________ மாநிலத்தில் சைவ்வியல் நடனம் ஆகும்.
அ. பகரளா

ஆ. தமிழ்நாடு

இ. மணிப்பூர்

ஈ. கர்நாடகா

8 . “டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலிசன எழுதியவர் __________________ .
அ. இராஜாஜி

ஆ. வ.உ..சி

இ. ரநதாஜி

ஈ. ஜவகர்லால் பநரு

9 . ‘ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம’ என்ற சைாற்சறாடசர உருவாக்கியவர் _____________ .
அ. ஜவகர்லால் பநரு
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இ. அம்ரபத்கார்

ஈ. இராஜாஜி

10 . வி.ஏ.ஸ்மித் இந்தியாசவ ________________ என்று அசழத்தார்.
அ. சபரிய ஜனநாயகம்
ஆ. தனித்துவமான பன்முகத்தன்சம சகாண்ட நிலம்
இ. இனங்களின் அருங்காட்சியகம்
ஈ. மதச்ைார்பற்ற நாடு
II . பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1 . ஒரு பகுதியின் _______________ நடவடிக்சககசள அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் கால நிசலகளும்
சபரிதும் தீர்மானிக்கின்றன.
விடட: பபாருளாதார
2 . மிகவும் குசறந்த மசழப்சபாழிவுள்ள சஜய்ைால்மர் __________________ மாநிலத்தில் உள்ளது.ss
விடட: இராஜஸ்தான்
3 . தமிழ் சைம்சமாழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு __________________ .
விடட: 2004
4 . பிஹு திருவிழா _______________ மாநிலத்தில் சகாண்டாடப்படுகிறது.
விடட: அஸ்ஸாம்
III . பபாருத்துக.
1 . நீக்ரிட்ரடாக்கள்

-

அ. மதம்

2 . கடற்கசர பகுதிகள்

-

ஆ. இந்தியா

3 . சஜாராஸ்ற்றியம்

-

இ. மீன்பிடித்சதாழில்

4 . ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம -

ஈ. இந்திய இனம்.

விடட: ஈ, இ, அ, ஆ.
1 . நீக்ரிட்ரடாக்கள்

-

ஈ. இந்திய இனம்.

2 . கடற்கசர பகுதிகள்

-

இ. மீன்பிடித்சதாழில்
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3 . சஜாராஸ்ற்றியம்

அ. மதம்

-

4 . ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம -

ஆ. இந்தியா

IV . பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடடயளி:
1 . பன்முகத்தன்டமயிடன வடரயறு.
நாம்

ஒவ்சவாருவரும்

பல

சமாழிகள்,

உணவு

முசறகள்,

விழாக்கள்

முதலியவற்சறப்

பின்பற்றுகிரறாம். நமது வாழ்க்சக முசறயிலும் ரவறுபட்ட பின்புலங்கள், பண்பாடுகள் வழிபாட்டு
முசறகசளச் ைார்ந்திருக்கிரறாம். இதுரவ பன்முகத்தன்சம என அறியப்படும்.
2 . பன்முகத்தன்டமயின் வடககள் யாடவ?
இந்தியாவின் நில அசமப்புகள் மற்றும் வாழ்வியல் முசறகளில் பன்முகத்தன்சம, ைமூக
பன்முகத் தன்சம, ைமய பன்முகத் தன்சம, பண்பாடு பன்முகத் தன்சம என பல வசககளாகத் திகழ்கிறது.
3 . இந்தியா ஏன் துடணக்கண்டம் என்று அடழக்கப்படுகிறது?
கண்டம் எனப்படுவது மசலகள், பீடபூமிகள், ைமசவளிகள், ஆறுகள், கடல்கள் ரபான்ற பல்ரவறு
இயற்சகப்

பிரிவுகள்

மற்றும்

கால

நிசலகசளக்

சகாண்ட

மிகப்

பரந்த

நிலப்பரப்பாகும்.

இவ்வசனத்சதயும் இந்தியா சபற்றிருப்பதால் இந்தியா “திசணக்கண்டம்” என்று அசழக்கப்படுகிறது.
4 . இந்தியாவில் பகாண்டாடப்படும் பல்பவறு விழாக்களில் எடவபயனும் மூன்டர பற்றி எழுதுக.
இந்தியாவில் இந்துக்களால் தீபாவளி பண்டிசகயும் இஸ்லாமியர்களால் ரம்ஜான் பண்டிசகயும்
கிறிஸ்தவர்களால் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிசகயும் சவகு விமரிசையாக சகாண்டாடப்படுகின்றன.
5 . இந்தியாவில் புகழ்பபற்ற பசவ்வியல் நடனங்கடள பட்டியலிடு.
இசையும் நடனமும் ஒன்றுடன் ஒன்று இசணந்ரத காணப்படுகிறது. இருப்பினும் பரத்நாட்டியம்,
குச்சிபுடி, கதகளி, யக்ஷ்கானம், ஒடிசி, ைத்ரியா, கதக் முதலியன புகழ்சபற்ற சைவ்வியல் நடனங்கள் ஆகும்.
6 . இந்தியா “பவற்றுடமயில் ஒற்றுடம” நிலவும் நாடு என ஏன் அடழக்கப்படுகிறது?
இந்தியா பன்முகத்தன்சம சகாண்ட நாடாக இருப்பினும் நம்மிசடரய ஒரு ஒற்றுசமசய
உணர்கிரறாம். நமது ரதசிய சகாடி, ரதசிய கீதம் ரபான்றசவ நம்சம ஒற்றுசமப்படுத்தும் முக்கிய
காரணிகளாகும். ரமலும் சுதந்திரதினம், குடியரசு தினம், காந்தி சஜயந்தி ரபான்ற ரதசிய விழாக்கசல
ஆண்டுரதாறும் சிறப்பாகக் சகாண்டாடி வருகிரறாம். இவ்விழாக்கள் நம்மிசடரய இந்தியா என்ற
ஒற்றுசம உணர்சவ ஏற்படுத்துகிறது.
7 . பமாழிசார் பன்முகத்தன்டம மற்றும் பண்பாட்டு பன்முகத்தன்டமயிடன விவரி.
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இந்தியாவின் 2001ஆம் ஆண்டு மக்கள் சதாசக கணக்சகடுப்பின்படி, இங்ரக 122 முக்கிய
சமாழிகளும், 1599 பிற சமாழிகளும் உள்ளன. இதில் திராவிடக் குடும்பத்தின் பழசமமிகு சமாழியாக தமிழ்
விளங்குகிறது. ஆங்கிரலயர்களின் 300 ஆண்டுகால சதாடர்பு மற்றும் ஆட்சி ஆங்கில சமாழிசய பயிற்று
சமாழியாகவும் அலுவலக சமாழியாகவும் உயர்த்தியுள்ளது.
பண்பாடு என்பது மக்களின் சமாழி, உசட, உணவு முசற, ைமயம், ைமூக பழக்க வழக்கங்கள், இசை,
கசல, கட்டடக் கசலகளின் பாரம்பருயத்சத குறிக்கிறது. ஒரு ைமுதாயத்தின் மரபு மற்றும் பண்பாட்டின்
ஒரு பகுதியாக கசல வளர்ச்சி அசடகிறது. இந்தியாவின் 29 மாநிலங்களும் 7 யூனியன் பிரரதைங்களும்
தங்களுக்கான உயர்ந்த மரசபயும் நுண்கசலச் சிறப்புகசளயும் சபர்றுள்ளன.
8 . இந்தியா “பவற்றுடமயில் ஒற்றுடம” என்ற நாடாக இருப்பினும் நாம் அடனவரும்
ஒன்றுபட்டுள்பளாம் – கலந்துடரயாடுக.
இந்தியா பன்முகத் தன்சம நிசறந்த நாடாக இருப்பினும் “நாட்டுப் பற்று” என்ற உணர்வால் நாம்
ஒன்றுபட்டு நிற்கிரறாம். நமது ரதசியக் சகாடி, ரதசிய கீதம் நம் தாய்நாட்டுப் பற்சற நிசனவூட்டிக்
சகாண்டிருக்கிறது. சுதந்திரதினம், குடியரசு தினம், காந்தி சஜயந்தி ரபான்ற விழாக்கள் நாம் அசனவரும்
இந்தியர் என்ற உணர்சவ மிளிரச் சைய்கிறது. இந்தியா ஒரு பன்முக ைமுதாயத்சதக் சகாண்டிருந்தாலும்
இந்தியர்கள் என்ற உணர்வால் ஒரர ரதைத்தால் ஒன்றுபட்டுள்ரளாம்.
9 . ஒரு நில அடமப்பியல் அப்பகுதி மக்களின் பதாழில்கடள தீர்மானிக்கிறது. உதாரணம் மூலம்
இக்கூற்றிடன நிருபி.
நில அசமப்பியல் அப்பகுதி மக்களின் சதாழில்கசள தீர்மானிப்பதில் சபரும் பங்கு வகிக்கிறது.
இதசன நன்கு அறிந்து சகாள்ள தமிழக நில அசமப்பியல் எடுத்துக் சகாள்ளலாம். பழங்கால தமிழர்கள்
நிலத்சத ஐந்து வசககளாகப் பிரித்தனர். அசன : குறிஞ்சி, முல்சல, மருதம், சநய்தல், பாசல ஆகும்.
குறிஞ்சி மக்களின் சதாழில்களாக ரவட்சடயாடுதல் மற்றும் ரதன் ரைகரித்தரல பிரதானமாக இருந்தன.
முல்சல நில சதாழில் அப்பகுதியின் நில அசமப்பு ைார்ந்ரத இருந்தது. குறிப்பாக மருத நிலத்சத
எடுத்துக் சகாண்டால் அதன் ைமசவளித்தன்சமயும் நீர் ஆதாரமும் ரவளாண்சமசய முதன்சமத்
சதாழிலாக அம்மக்கசள ஈடுபடசவத்தது. ஆகரவ புவியின் எப்பகுதியிலுன் நில அசமப்பியல்தான்
சதாழில்கசளத் தீர்மானிக்கிறது.
10. நம் நாட்டின் பல்பவறு மாநிலங்களில் பகாண்டாடப்படும் விழாக்கடள வரிடசப்படுத்துக.
இந்தியா பல்ரவறு விழாக்களின் தாயகம் ஆகும். பல்ரவறு ைமயத்தவர்களும் சவவ்ரவறு
விழாக்கசள ஒற்றுசமயாக சகாண்டாடுகின்றனர். இவ்வாறு சகாண்டாடப்படும் விழாக்களாவன :
தீபாவளி, சபாங்கல், ரஹாலி, விஜயதைமி, ஆயுத பூசஜ, நவராத்திரி, துர்க்கா பூசஜ, தைரா, விநாயகர்
ைதுர்த்தி, பிகு, கும்பரமளா, ஓணம், மிலாடி நபி, ரம்ஜான், கிறிஸ்துமஸ், புத்த பூர்ணிமா, மகாவீர் சஜயந்தி,
குருநானக் சஜயந்தி ரக்ஷா பந்தன் முதலிய விழாக்கள் ஆகும்.
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2. சமத்துவம் பபறுதல்

பாரபட்ைம் என்பது மற்றவர்கசளப் பற்றி எதிர்மசறயான அல்லது தாழ்வான கருத்சதக்
சகாள்வதாகும். உதாரணமாக , கிராமப்புர மக்கசள விட நகர்புற மக்களின் மனப்பான்சம மற்றும்
நடத்சதயானது நாகரிகமானது என்பது பாரபட்ைமாகும். ைமூகமயமாக்கல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்சத,
சபாருளாதார

பயன்ச்கள்,

ைர்வாதிகார

ஆளுசமக்

சகாள்சக,

கட்டுப்பாடான

குழு

அசமப்பு,

முரண்பாடுகள் ஆகியசவ பாரபட்ைம் உருவாவதற்கான காரணங்கள் ஆகும்.
முன்முடிவு வலுவாக இருக்கும்ரபாது ஒத்த கருத்து உருவாகிறது. ஒத்த கருத்து என்பது தவறான
கண்ரணாட்டம் அல்லது ஏரதா ஒன்சறப்பற்றிய தவறான கருத்தாகும். எடுத்துக்காட்டாக, சபண்கள்
விசளயாட்டிற்கு உகந்தவர்கள் அல்ல என்பது முன் முடிவு சகாள்வதாகும். பாலின அடிப்பசடயில் ஒத்த
கருத்துசண பற்றி திசரப்படங்கள் மற்றும் சதாசலக்காட்சி சதாடர்களில் சித்தரிக்கப்படுவசதக்
காணலாம்.
ைமத்துவமின்சம
ஏற்றத்தாழ்வு,

ைமய

என்பது

ஒருவர்

ைமத்துவமின்சம,

மற்சறாருவசர

இன

ரவறுபாடு

பாகுபாட்டுடன்
அல்லது

பாலின

நடத்துவதாகும்.
ரவறுவாடு

ைாதி

ரபான்ற

ஏற்றத்தாழ்வுகள் பாகுபாட்சட வளர்க்கின்றன. ைமூக-சபாருளாதார தளத்தில் வளர்ச்சியின் பயங்கள்
ைமமாக பரவுவதில்சல.
ைமத்துவமின்சம மற்றும் பாகுபாட்டிசன நீக்குவதற்கான தீர்வுகள் : அசனவருக்கும் தரமான
உடல்நலம் மற்றும் கல்வியிசன கிசடக்கச் சைய்தல், மாணவர்கள் குழுவாக ைாப்பிடுவசத ஊக்குவித்தல்
பல்ரவறு ைட்டங்கசள முசறயாக பயன்படுத்துதல். இம்முயற்சிகளால் ைமுதாயத்தில் காணப்படும் பல
பிரச்ைசனகள் தீர்க்கப்பட்டு ஒரு ைமதர்ம ைமுதாயம் உருவாக வாய்ப்புள்ளது.
I. சரியான விடடடய பதர்வு பசய்க.
1. பின்வருவனவற்றுல் எது பாரபட்ைத்திற்கான காரணம் அல்ல
அ. ைமூகமயமாக்கல்

ஆ. சபாருளாதார நன்சமகள்

இ. அதிகாரத்துவ ஆளுசம

ஈ. புவியியல்

2. பாலின அடிப்பசடயில் நடத்தப்படும் பாகுபாடு குறிப்பிடுவது
அ. பாலின பாகுபாடு

ஆ. ைாதி பாகுபாடு

இ. மத பாகுபாடு

ஈ. ைமத்துவமின்சம

3. பாலின அடிப்பசடயிலான ஒத்தக் கருத்து உருவாதல் சபரும்பாலும் சித்தரிக்கப்படுவது.
அ. திசரப்படங்கள்
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இ. சதாசலகாட்சி சதாடர்கள்

ஈ. இடவ அடனத்தும்

4. ஏ.பி.ரஜ. அப்துல்கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள்
அ. இந்தியா 2020

ஆ. அக்கினிச்சிறகுகள்

இ. எழுச்சி தீபங்கள்

ஈ. இடவ அடனத்தும்

5. ஏ.பி.ரஜ. அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1997

ஆ. 1996

இ. 1995

ஈ. 1994

6. விஸ்வநாத் ஆனந்த் முதன்முதலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு
அ. 1995

ஆ. 1986

இ. 1987

ஈ. 1998

7. இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விசளயாட்டு
அ. சைஸ்

ஆ. மல்யுத்தம்

இ. பகரம்

ஈ. சடன்னிஸ்

8. அரசியலசமப்பின் எந்தப் பிரிவின் கீழ், எந்தசவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம், இனம், ைாதி, பாலினம்,
பிறந்த இடம் ஆகிய அடிப்பசடயில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எனக் கூறுகிறது?
அ. 14(1)

ஆ. 15(1)

இ. 16(1)

ஈ.17(1)

9. பி.ஆர். அம்ரபத்கார் அவர்களுக்கு பாரத ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு
அ. 1990

ஆ. 1989

இ. 1986

ஈ. 1987

10. 2011 ஆம் ஆண்டின் கணக்சகடுப்பின்படி தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு சபற்றுள்ள மாவட்டம்
அ. நாமக்கல்

ஆ. ரைலம்.

இ. கன்னியாகுமரி

ஈ. சிவகங்சக

II. பபாருத்துக.
1. பாரபட்ைம்

-

அ.தீண்டாசம ஒழிப்பு

2. ஒத்தக் கருத்து உருவாதல்

-

ஆ.மற்றவர்கசள காட்டிலும் சிலசர தாழ்வாக
நடத்துவது

3. பாகுபாடு

-

இ. ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம்

4. பிரிவு 14

-

ஈ. தவறான பார்சவ அல்லது தவறான கருத்து

5. பிரிவு 17

-

உ. பிறசர பற்றி எதிமசறயாக மதிப்பிடுதல்
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விடட:
1 . பாரபட்ைம்

-

உ. பிறசர பற்றி எதிமசறயாக மதிப்பிடுதல்

2 . ஒத்தக் கருத்து உருவாதல்

-

ஈ. தவறான பார்சவ அல்லது தவறான கருத்து
நடத்துவது

3 . பாகுபாடு

-

ஆ. மற்றவர்கசள காட்டிலும் சிலசர தாழ்வாக

4 . பிரிவு 14

-

இ. ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம்

5 . பிரிவு 17

-

அ. தீண்டாசம ஒழிப்பு

III . பகாடிட்ட இடங்கடள நிரப்புக.
1

.

_________________

என்பது

மற்றவர்கசளப்

பற்றிஎதிமசறயாக

அல்லது

தாழ்வான

முசறயில்

கருதுவதாகும்.
விடட: ஒத்தகருத்து.
2 . _______________________ ஆம் ஆண்டு ஏ.பி.சஜ. அப்துல்கலாம் பிறந்தார்.
விடட: இராபமஸ்வரத்தில், 1931
3 . இந்தியாவில் மிக உயர்ந்த விசளயாட்டு விருதான ராஜீவ்காந்தி ரகல் ரத்னா விருதிசன முதன்
முதலில் சபற்றவர் ___________________
விடட: விஸ்வநாதன் ஆனந்த்
4 . சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் ைட்ட அசமச்ைர் _____________________ .
விடட: டாக்டர் B.R. அம்பபத்கர்
5 . 2011 ஆம் ஆண்டு மக்கள் சதாசக கணக்சகடுப்பின்படி குசறந்த பாலின விகிதம் உள்ள மாவட்டம்
___________________ .
விடட: தர்மபுரி
IV . பின்வரும் வினாக்களுக்கு விடடயளி:
1 . பாரபட்சம் என்றால் என்ன?
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என்பது

மற்றவர்கசளப் பற்றி எதிர்மசறயான அல்லது தாழ்வான முசறயில்

கருதுவதாகும். அவர்கசளப் பற்றி அறிந்து சகாள்ளாமரலரய தவறான முன்முடிவு எடுப்பதாகும். மக்கள்
தவறான நம்பிக்சககசளயும் கருத்துகசளயும் சகாண்டிருக்கும்ரபாது பாரபட்ைம் ஏற்படுகிறது.
2 . ஒத்த கருத்து என்றால் என்ன?
முன்முடிவு வலுவாக இருக்கும்ரபாது ஒத்த கருத்து உருவாகிறது. ஒத்த கருத்து என்பது தவறான
கண்ரணாட்டம் அல்லது ஏரதா ஒன்சறப்பற்றிய தவறான கருத்தாகும். பாலின அடிப்பசடயில் ஒத்த
கருத்துசண பற்றி திசரப்படங்கள் மற்றும் சதாசலக்காட்சி சதாடர்களில் சித்தரிக்கப்படுவசதக்
காணலாம்.
3 . பாகுபாடு என்றால் என்ன?
ைமத்துவமின்சம
ஏற்றத்தாழ்வு,

ைமய

என்பது

ஒருவர்

ைமத்துவமின்சம,

மற்சறாருவசர

இன

ரவறுபாடு

பாகுபாட்டுடன்
அல்லது

நடத்துவதாகும்.

பாலின

ரவறுவாடு

ைாதி

ரபான்ற

ஏற்றத்தாழ்வுகள் பாகுபாட்சட ஏற்படுத்துகிறது.
4 . இந்திய அரசியலடமப்பின்படி எந்த பிரிவுகள் சமத்துவத்டத பற்றி கூறுகிறது?
இந்திய அரசியலசமப்பின் 14வது ைட்டப்பிரிவு ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம் என்கிறது.
ரமலும் இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டப் பிரிவு 17ன் படி தீண்டாசம ஒழிக்கப்பட்டுள்ளது.
5 . பாரபட்சத்திற்கான காரணங்கடள கூறுக.
பாரபட்ைத்திற்கான பல்ரவறு காரணங்கள் :
ைமூகமயமாக்கல், நிர்ணயிக்கப்பட்ட நடத்சத, சபாருளாதார பயன்கள், ைர்வாதிகார ஆளுசமக் சகாள்சக,
கட்டுப்பாடான குழு அசமப்பு, முரண்பாடுகள், ஒத்த கருத்து ரபான்றசவயாகும்.
6 . பாகுபாட்டிற்கான ஏபதனும் இரண்டு வடககடள எழுதுக.
ைாதிப் பாகுபாடு ைமத்துவமின்சமக்கு முக்கிய காரணமாகும். சதாழில் அடிப்பசடயில் பிரிந்த
குழுக்கள் உருவானது வர்ணாசிரம முசற ஆகும். இதசன எதிர்த்து ரபாராடியவர்களில் டாக்டர் பி.ஆர்.
அம்ரபத்கார் குறிப்பிடத்தக்கவர் ஆவார்.
பாலின் அபாகுபாடு இந்தியாவில் சபரும் பிரச்சிசனயாக உள்ளது. கல்வி, சபாருளாதாரம் ரபான்ற
துசறகளில் இது சபருமளவு காணப்படுகிறது. சபாதுவான பல்ரவறு நிசலகளிலும் ஆண்களுக்கு
நிகரான

நிசலயில்

சபண்கள்

உரிசமகால்

சபறாமல்

வாழ்ந்து

சகாண்டிருக்கின்றனர்.

இப்பினச்சிசனயால் மத்திய மாநில அரசுகளும் மாதர் அசமப்புகளும் சபண்ணுரிசமசய நிசல
நார்டுவதில் சபரும் முயற்சிகசள எடுத்து வருகின்றனர்.
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7 . இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமின்டம மற்றும் பாகுபாட்டட நீக்குவதற்கான தீர்வுகடள விவரி.
ைமுதாயத்தில் ைமத்துவமின்சம மற்றும் பாகுபாட்சட நீக்குவதற்கான தீர்வுகள் :
அசனவருக்கும் தரமான உடல் நலம் மற்றும் கல்வி, பாலின பாரபட்ைத்சத சதரிந்துசகாள்ளுதல், சபாது
வாழ்வில் சபண்களின் திறங்கசள சவளிப்படுத்துதல் எல்லா ைமயங்கசளப் பற்றி சதரிந்து சகாள்ளும்
மனப்பான்சம, வகுப்பசறயில் குழுக்களாக உணவு அருந்துதல், ைட்டங்கசள முசறயாக அமுல்
படுத்துதல் ரபான்றவற்றால் ைமுதாயம் ரமம்பட வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
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