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ஒன்  ாம் வகுப்பு – இரண்ைாம்  ருவம் 

வரலாறு 

1. செவ்வியல் உலகம் 

            பண்டைய கிரீஸ் மற்றும் ர ோடம உள்ளைக்கியரே செவ்வியல் உலகசமன்றும் ஒன்றுைன் ஒன்று 

பின்னிப் பிடைந்ே பண்டைய கிர க்க, ர ோமோனிய நோகரிகங்கடள உள்ளைக்கிய கோலரம செவ்வியல் 

கோலசமன்றும், கி ோக்ரகோ – ர ோமோனிய கோல உலகசமன்றும் அறியப்படுகின்றது. 

            கி.மு. 6ஆம் நூற்றோண்டில் கிர க்கம் பல நக  அ சுகடளக் சகோண்ை வடலப் பின்னலோக மோறியது. 

போ சீகப் ரப  சின் அ ெனோன ரைரியஸ் கிர க்க நக  அ சுகடளக் டகப்பற்றுவது என முடிவு செய்ேோர். 

கிர க்கத்தின் மீேோன போ சீகத்தின் முேல் ேோக்குேல் ரேோல்வியில் முடிந்ேது. இ ண்ைோவது ரபோரில் 

கிர க்கர்கள் ம ோத்ேோன் என்னுமிைத்தில் போ சீகப் படைகடளத் ரேோற்கடித்ேனர். ‘ெோலமிஸ்’ 

என்னுமிைத்தில் நடைசபற்ற இறுதிப் ரபோரில் போ சீகப் ரபோர்க் கப்பல்கள் மூழ்கடிக்கப்பட்ைன. 

            கிர க்க நக  அ சுகள் முேன் முேலோகத் ரேோன்றிய ரபோது அடவ கைந்ேகோல ம புரிடமப் 

பண்புகளில் சிலவற்டற இன்னமும் சுமந்து சகோண்டிருக்கின்றன. ஏசேன்சில் முழு ஆட்சியும், 

சகோடுங்ரகோலோட்சியும் அகற்றப்பட்டு மக்களோட்சி முடற நிறுவப்பட்ைது. போ சீகத்தின் படைசயடுப்பின் 

அபோயம் கிர க்கர்கடள ஒற்றுடமயுைன் இருக்கச் செய்திருந்ேது. ஏசேன்ஸ் நக ம் சபரிகிலிஸ் என்னும் 

ேடலவட ப் சபற்றிருந்ேது, அவருடைய ஆட்சியில்ரபோது ஏசேன்சும், ஸ்போர்ட்ைோவும் சேோைர்ந்து ரபோர் 

செய்ேன. இப்ரபோர்கள் ‘சபலப்ரபோரனசியப் ரபோர்கள்’ என அறியப்பட்ைன. ெோக் டீஸ், பிளோட்ரைோ 

அரிஸ்ைோட்டில் ரபோன்ற ேத்துவ ஞோனிகள் கிர க்கத்தில் வோழ்ந்ேனர். மகோ அசலக்ெோண்ைரின் 

ேடலடமயில் கீழ் கிர க்கர்கள் மோசிரைோனியோவில் ஒரு அ டெ நிறுவினர். கிர க்கர்களின் அறிவியல், 

கணிேம், ேத்துவம் ஆகிய துடறகள் நன்கு வளர்ச்சி அடைந்ேன. 

           கி.மு.509 இல் ர ோமக் குடிய சு நிறுவப்பட்ைது. ர ோமக் குடிய டெ நிர்வகித்ேவர்கள் போட்ரீசியன் 

என்றடைக்கப்பட்ை செல்வந்ே நிலப் பி புக்களோவர். ர ோமில் ரபோர்க் டகதிகள் அடிடமகளோக 

ஆக்கப்பட்ைனர். சைலோஸ் தீவு மிகப் சபரிய அடிடமச் ெந்டேயோக மோறியது. ர ோம் அ சுக்கு அதிக 

வருவோடயக் சகோடுத்ேது அடிடம வியோபோ மோகும். ர ோமில் ேோன் அடிடமகளின் கிளர்ச்சிகள் அதிகம் 

நைந்ேன. ஜீலியஸ் சீெர் இத்ேோலியின் எல்டலடயக் கைந்து கி.மு. 49இல் அதிகோ த்டேக் டகப்பற்றினோர். 

அகஸ்ைஸ் அ ெ ோன கி.மு. 27 வருைத்திலிருந்து சேோைங்கும் கோலம் மன்ன ோட்சி கோலம் என அறியப்பட்ைது. 

சீனோவிற்கு ர ோமோனியப் ரப  ெர் மோர்க்கஸ் அரிலியஸ் ஆவோர். 

           சீனப் பகுதிகளில் லீயு-பங் என்பவ ோல் ஹன் அ ெ வம்ெம் நிறுவப்பட்ைது. இவ்வம்ெத்தின் 

புகழ்சபற்ற அ ெர் வு-டே என்பவ ோவோர். ஹன் வம்ெத்தினரின் ஆட்சியின் ரபோதுேோன் சபௌத்ேம் 

இந்தியோவிலிருந்து சீனோவுக்கு வருடக ேந்ேது. பின்பு ஜப்போனில் சபௌத்ேமேம் ப வியது. 
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            யூே இன மக்கள் ஏசுவின் மீது சபரும் நம்பிக்டக சகோண்டிருந்ேனர். ஏசு பைம் படைத்ரேோட யும், 

ரபச்சு மோறு செயல்படுரவோர்கடளயும் எதிர்த்ேோர். இேனோல் ர ோமோனிய ஆட்சியோளர்கள் ஏசுடம ஒரு 

அ சியல் கிளர்ச்சியோள ோய்க் கருதியேோல் அவர் சிலுடவயில் அடறந்து சகோல்லோப்பட்ைோர். பின்பு புனிே 

போல் கிைறித்துவ மேத் சகோள்டககடளப் ப ப்பத் சேோைங்கினோர். கோன்ஸ்ைன்டைன் என்ற ர ோமோனியப் 

ரப  ெர் கிறித்ேவ ோக மோறியேோல் கிறித்ேவம் ரப  சின் அ சு மேமோயிற்று. கிறித்துவம் டபெோண்டியத்தின் 

அ சு மேமோக ஆன பின்னர் ஐர ோப்போவிலும் ப வத் சேோைங்கியது. 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டு 

1.  ………………. என்ற கிர க்க நக  அ சு, போ சீகர்கடள இறுதிவட  எதிர்த்து நின்றது. 

அ) அக்ர ோசபோலிஸ்   ஆ) ஸ்போர்ட்ைோ 

இ) ஏச ன்ஸ்    ஈ) ர ோம் 

2. கிர க்கர்களின் மற்சறோரு சபயர் …………………. ஆகும். 

அ) சஹலனிஸ்டுகள்    ஆ) செலனியர்கள் 

இ) பீனிசியர்கள்    ஈ) ஸ்போர்ட்ைன்கள் 

3. ஹன் அ ெ வம்ெத்டேத் ரேோற்றுவித்ேவர் …………………….. ஆவோர். 

அ) வு-டே     ஆ) ஹங் ரெோவ் 

இ) லீயு- ங்     ஈ) மங்கு கோன் 

4. இரயசு கிறிஸ்து சிலுடவயில் அடறயப்படுவேற்குக் கோ ைமோக இருந்ே ர ோமோனிய ஆளுநர் ……………………. 

ஆவோர். 

அ) முேலோம் இன்னசென்ட்   ஆ) ஹில்ட்பி ோண்டு 

இ) முேலோம் லிரயோ    ஈ) க ான்டியஸ் பிலாத்து 

5. சபலப்சபோரனஷியப் ரபோர் ………………….. மற்றும் ……………….. ஆகிரயோர்களுக்கிடைரய நடைப்சபற்றது. 

அ) கிர க்கர்கள் மற்றும் போ சீகர்கள்    ஆ) பிரளபியன்கள் மற்றும் சபட்ரீ சியன்கள் 

இ) ஸ் ார்ட்ைா ைற்றும் ஏச ன்ஸ் நகர வாசிகள்  ஈ) கிர க்கர்கள் மற்றும் ர ோமோனியர்கள் 

2. ெரியான கூற்றிடன க ர்வு செய்க 

1. i) கிரீஸின் மீேோன முேல் போ சீகத் ேோக்குேல் ரேோல்வியடைந்ேது. 
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ii) ர ோமப் ரப  சின் வீழ்ச்சிக்கு ஜீலியஸ் சீஸர் ஒரு கோ ைமோயிருந்ேோர். 

iii) ர ோமின் மீது படைசயடுத்ே கூட்ைத்தினர் பண்போட்டில் ரமம்பட்ைவர்களோகக் கருேப்படுகின்றனர். 

iv) சபௌத்ே மேம் ர ோமப் ரப  டெ வழுவிைக்கச் செய்ேது. 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (i) மற்றும் (iii) ெரி    ஈ) (iv) ெரி 

2. (i) யூகிளிட் ரகோள்கள் மற்றும் நட்ெத்தி ங்கள் எவ்வோறு நகர்கின்றன என்பது குறித்து ஒரு மோதிரிடய 

உருவோக்கினோர். 

(ii) எட்ரூஸ்கர்கடள முறியடித்து, ர ோமோனியர்கள் ஒரு குடிய டெ நிறுவினர். 

(iii) அக்ர ோசபோலிஸ் புகழ்சபற்ற அடிடமச் ெந்டே ஆனது. 

(iv) ர ோமும் கோர்த்ரேஜீம் கிர க்கர்கடளத் து த்துவேற்கு ஒன்றிடைந்ேன. 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (ii) ைற்றும் (iv) ெரி   ஈ) (iv) ெரி 

3. (i) பட்டு வழித்ேைம் ஹன் வம்ெ ஆட்சியின்ரபோது மூைப்பட்ைது. 

(ii) ரவளோண் குடிமக்களின் எழுச்சி, ஏரேனிய குடிய சுக்கு அச்ெத்டேக் சகோடுத்ேது. 

(iii) விர்ஜில் எழுதிய ‘ஆசனய்ட்’ ர ோம ஏகோதிபத்தியத்டேப் புகழ்வேோய் அடமந்ேது. 

(iv) ஸ்போர்ட்ைகஸ், ஜீலியஸ் சீஸட க் சகோன்றோர். 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (ii) மற்றும் (iv) ெரி    ஈ) (iii) ெரி 

4. (i) ர ோமப் ரப  ெர் மோர்க்கஸ் அரிலியஸ் ஒரு சகோடுங்ரகோலன் 

(ii) ர ோமுலஸ் அரிலிஸ், ர ோமோனிய வ லோற்றில் மிகவும் சமச்ெத்ேக்க அ ெர் 

(iii) ரபபியஸ் ஒரு புகழ்சபற்ற ஒரு கோர்த்ரேஜியப் படைத்ேடலவர் ஆவோர். 

(iv) வ லோற்றோள ோக, லிவிடய விை, ைோவிைஸ் மதிக்கத்ேக்கவர். 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (ii) மற்றும் (iii) ெரி    ஈ) (iv) ெரி 
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5. (i) சபௌத்ே மேம் ஜப்போனில் இருந்து சீனோவிற்கு ப வியது 

(ii) இரயசு கிறிஸ்து சிலுடவயில் அடறயப்பட்ை பின்னர், புனிே ரேோடமயர் கிறித்ேவக் 

சகோள்டககடளப் ப ப்பினோர். 

(iii) ஐர ோப்போவில் புனிே ரெோபியோ ஆலயம் மிக ரநர்த்தியோன கட்ைைம் ஆகும். 

(iv) டி ோஜன், ர ோமனின் ரமோெமோன ெர்வோதிகோரிகளில் ஒருவ ோவோர். 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (iii) ெரி     ஈ) (iv) ெரி 

3. சபோருத்துக 

                       விடை 

1. அக்ர ோசபோலிஸ்  -  கோன்ெல்  - போதுகோக்கப்பட்ை நக ம் 

2. பிளோட்ரைோ  - ஏசேன்ஸ்  - ேத்துவ ஞோனி 

3. மோரியஸ்   - ேத்துவ ஞோனி  - கோன்ெல் 

4. ஜீயஸ்   - சபோருள் முேல் வோதி - ஏசேன்ஸ் 

5. எபிகியு ஸ்  - போதுகோக்ப்பட்ை நக ம் - சபோருள் முேல் வோதி 

4. ககாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. கிர க்கர்கள் ைராத் ான் என்ற இைத்தில் போ சீகர்கடளத் ரேோற்கடித்ேனர். 

2. ர ோமோனியக் குடிய சில் ஏடை விவெோயிகளுக்கு ஆே ோவோக இருந்ேவர் டையிரியஸ் கிராக்கஸ், 

காரியஸ்கைா கிராக்கஸ் 

3. ென் வம்ெத்தினரின் ஆட்சியின்ரபோது ேோன் சபௌத்ேம் இந்தியோவிலிருந்து சீனோவிற்கு வருடக ேந்ேது. 

4. புனி  கொபியா ஐர ோப்பியோவின் மிக ரநர்த்தியோன கட்ைம். 

5. பிளினி தி யங்கர் மற்றும் புளூட்ைோக் ர ோம புளூட்ைாக் ர ோம நீதிபதிகள் ஆவோர்கள்.  

5. கீழ்க்கண்ை  டலப்பில் உள்ள எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளி. 

1. கராம் ஒரு க ரரொக உருவா ல் 

அ) கிராக்கஸ் ெககா ரர்கள் யார்? 
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டைபிரியஸ் கி ோக்கஸ், கோரியஸ் ரைோ கி ோக்கஸ் ஆவோர்கள். 

ஆ) அவர்கள் ஆற்றிய  ங்கு என்ன? 

ஏடை விவெோயிகளுக்கு ஆே வோக ேங்கள் கருத்துக்கடளக் கூறினர். 

இ) அவர்களின் உயிர்த் தியாகத்தின் சவளிப் ாடு என்ன? 

ர ோம் குடிய சு ர ோமப் ரப  ெோக மோற்றம் சபற்றது. 

ஈ) மு ல் கராைப் க ரரெர் யார்? 

முேல் ர ோமப் ரப  ெர் அகஸ்ைஸ் ஆவோர். 

2. ென் க ரரசு 

அ) ென் க ரரடெத் க ாற்றுவித் வர் யார்? 

ஹன் ரப  டெத் ரேோற்றுவித்ேவர் லீயு-பங் 

ஆ) ென் க ரரசின்  டலநகரம் எது? 

ஹன் ரப  சின் ேடலநக ம் ெோங்-அன். 

இ) ென் க ரரசின் புதிய  டலநகரம் எங்குள்ளது? 

ஹன் ரப  சின் புதிய ேடலநக ம் லுரவோயோங் Luiyang அடமந்துள்ளது. 

ஈ) ென் க ரரசின் புகழ் ச ற்ற வலிடை வாய்ந்  அரெர் யார்?  

ஹன் ரப  சின் புகழ் சபற்ற வலிடம வோய்ந்ே அ ெர் வு-டே என்பவ ோவோர். 

6. கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு சுருக்கைான விடையளி 

1. கராைானிய அடிடை முடறடயப்  ற்றி எழுதுக. 

ர ோமில் ரபோர்க் டகதிகள் அடிடமகளோக ஆக்கப்பட்ைனர். இேன் மூலம் பைம் படைத்ரேோர் 

சு ண்டுவேற்று ஏதுவோகப் சபரும் உடைப்போளர் கூட்ைத்டே ர ோம் உருவோக்கியது. மிகப் சபரும் 

நிலப்பி புக்கள் இந்ே அடிடமகடள குடறந்ே விடலக்கு வோங்கி ேங்கள் நிலங்களில் ரவளோண் 

பணிகளில் ஈடுபடுத்தினர். அடிடமகளின் எண்ணிக்டக சபருகத் சேோைங்கியது. அடிடமகளின் 

உடைப்போல் சுேந்தி  மனிேர்கள் ரவடலவோய்ப்டப இைந்து வறிவர்கள் ஆயினர். ஏடை விவெோயிகள் 

ேங்கள் குைந்டேகடள அடிடமச் ெந்டேக்கு அனுப்பினர். 

2. கான்ஸ்ைன்டைனின் முக்கிய  ங்களிப்ட  சுட்டிக்காட்டுக. 
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ர ோமோனியப் ரப  ெர்களின் ஒருவ  ோன கோன்ஸ்ைன்டைன் கிறித்துவ ோக மேம் மோறினோர். அேன் பிறகு 

கிறித்ேவம் ரப  சின் அ சு மேமோயிற்று. 

3. கார்த்க ஜ் ென்னி ால் குறித்து நீ அறிவது என்ன? 

வை ஆப்பிரிக்கோவில் கோர்த்ரேஜ் வலிடமயோன ெக்தியோக வளர்ந்ேது. அம்மக்கள் பீனியர்களின் 

ெந்ேதிகள் ஆவர். முேல் பியூனிக் ரபோரில் ர ோமின் படைடயத் ரேோற்கடிக்க கோர்த்ரேஜ் ஹன்னிபோல் 

என்ற ேளபதிடய அனுப்பி டவத்ேது. முேல் ரபோரில் ஹன்னிபோல் சவற்றி சபற்றோர். இத்ேோலியில் 

சபரும் பகுதிடய போடலவனமோக்கினோர். இ ண்ைோம் பியூனிக் ரபோரில் ஹன்னி போல் 

ரேோற்கடிக்கப்பட்ைோர். ர ோமோனிய படைசயடுப்போல் ஹன்னிபோல் விஷம் அருந்தி மோண்ைோர். 

4. ென் க ரரசின் செழிப்பிற்கான காரணங்கள் யாடவ? 

ஹன் ரப  சு ஒரு முடற பட்டு வணிக வழித்ேைத்டே வணிகத்திற்கோக திறந்துவிட்ைது. சீனப் பட்டு 

ர ோமப் ரப  சுக்கு சென்றன. சீனோவில் டகவிடனஞர்களும், கோல்நடை ரமய்ப்பவர்களும் 

குதிட களுக்கோன கோப்புக் கவெம் ரெைம், குதிட யில் பயணிப்ரபோர் போேங்கடள டவத்துக் 

சகோள்வேற்கோன அங்கவடி, ரபோன்ற சேோழில் நுட்பங்கடளயும், போலங்கள் கட்டுேல், மடலப்பகுதிகளில் 

ெோடலகள் அடமத்ேல், கைற்பயைம் செய்ேல் ஆகியவற்றிற்கோன சேோழில் நுட்பங்கடளக் சகோண்டு 

வந்ேனர். புதிய சேோழில் நுட்பங்களோல் ஹன் ரப  சு ப ப்பளவிலும், செல்வச் செழிப்பிலும் ர ோமுக்கு 

நிக ோக விளங்கியது. ஹன் வம்ெத்தினரின் ஆட்சியின்ரபோது ேோன் சபௌத்ேம் இந்தியோவிலிருந்து 

சீனோவிற்கு சென்றது. 

5. புனி  கொபியா ஆலயம்  ற்றி எழுதுக. 

புனிே ரெோபியோ ஆலயம் கி.பி. 6 ஆம் நூற்றோண்டின் இடைப்பகுதியில் கட்ைப்பட்ைேோகும். அக்கோல 

ஜர ோப்போவின் மிக ரநர்த்தியோன கட்ைைம் ஆகும். இத்ரேவோலயம் அேன் புதுடமயோன கட்ைைக் கடல 

நுணுக்கங்களுக்கு சபயர் சபற்றேோகும். கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிள் நகட  உதுமோனிய துருக்கியர் 

டகப்பற்றியரபோது இத்ரேவோலயம் ஒரு மசூதியோக மோற்றப்பட்ைது. 

2. இடைக்காலம் 

        இடைக்கோலத்தில் கிறித்ேவமும், இஸ்லோமும் ஐர ோப்பிய கண்ைத்தில் ேங்கடள வலுவோன 

மேங்களோக நிடல நிறுத்ேத் சேோைங்கின. நிலப் பி புத்துவ முடற பின் இடைக்கோலத்தில் மிக முக்கிய 

அடையோளமோயிற்று. கி.பி 589ல் சீனோ சூயி அ ெ வம்ெத்ேோல் ஒன்றிடைக்கப்பட்ைது. ெோ ெனிய 

நோகரிகத்டே உருவோக்கியவர்கள் அ ோபியர்கரள. 

       சீனோவில் ஆட்சிப் சபோறுப்ரபற்ற சூயி அ ெ வம்ெம் நோற்பேோண்டுகளில் வீழ்ச்சிடயச் ெந்தித்ேது. 

பின்பு ேோங் வம்ெம் உேயமோனது. ேோங் அ ெ வம்ெம் கோலத்தில் ரபோயோங், ெோங் சூன் என்னும் இரு 

ேடலநக ங்கள் உருவோக்கப்பட்ைன. சூங் அ சு வம்ெ கோலத்தில் வணிகமும், சேோழில்களும் செழித்து 

வளர்ந்ேன. சுங் அ ெ வம்ெத்டே தூக்கி எறிந்ே மங்ரகோலியர்கள் சீனோவில் யுவோன் அ ெ வம்ெத்டே 
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நிறுவினர். மங்ரகோலியர்கள் சீனோவில் குப்ரளகோடள ஆளுந ோக்கினர். மங்ரகோலியர் 

சவளிநோட்ைவர்களிைன் நன்மதிப்டப ஏற்படுத்தினர். இறுதியில் “சிகப்பு ேடலப்போடககள்” என்ற 

அடமப்பின் ேடலவ ோன சூ யுவோன் ெங் ேடலநகர் சபய்ஜிங்டகக் டகப்பற்றி ேன்டன ரப  ெ ோகப் 

பி கைனப்படுத்திக் சகோண்ைோர். 

      ஜப்போனியரின் மூேோடேயோர் பலர் சகோரியோவிலிருந்தும், சிலர் மரலசியோவிலிருந்தும் வந்ேவர்கள் 

ஆவோர்கள். ஜப்போன் நோட்டின் பூர்வ குடிகள் ‘அய்னஸ்’ என அடைக்கப்படுகின்றனர். ஜப்போனியர்களின் 

பூர்வீக மேம் ஷின்ரைோ ஆகும். சபௌத்ே மேம் சகோரியோவின் மூலம் ஜப்போனில் அறிமுகமோகியது. ஜப்போன் 

ரப  ெர் ‘மிக்கோரைோ’ ஒரு ெர்வோதிகோரி. நோட்டைக் கட்டுப்படுத்திய முேல் சபரிய குடும்பம் “ரெோகோ” 

குடும்பமோகும். ‘ரெோடுகுேோய்சி’ அேன் ேடலவ ோவோர். கி.பி. 794 முேல் கியோட்ரைோ ஜப்போனின் 

ேடலநக மோகச் செயல்பட்ைது. பின்னர் ரைோக்கிரயோ ேடலநக ோனது. கி.பி 1192 லிருந்து ஜப்போனில் 

ரெோகன்களின் ஆட்சி ஏற்பட்ைது. இவ்வோறு ரெோகுரனட்டுகளின் ஆட்சி உருவோனது. அஷிக்கோகோ என்ற 

பிரிவினர் அஷிக்கோகோ செோகுரனட்டுகள் ஆட்சிடயக் டகப்பற்றினர். 

      நபிகள் நோயக்கம் இஸ்லோடமத் ரேோற்றுவித்ேோர். இஸ்லோம் ெரகோே த்துவம் என்னும் கருத்டே 

முன்டவத்ேது. இக்கருத்து அ ோபிய இனக் குழுவிற்கு ஏற்புடையேோய் இருந்ேது. நபிகளும் அவட ப் 

பின்பற்றுரவோரும் சமோக்கோவிலிருந்து எத்ரிப் என்னும் நகருக்கு இைம் சபயர்ந்ேனர். இது ஹிஜி ோ 

என்றடைக்கப்படுகிறது. இஸ்லோமின் கருத்துக்களோல் அர பியர்கள் ஒரு வலிடம வோய்ந்ே ெக்தியோக 

உருவோயினர். நபிகள் நோயகத்டேத் சேோைர்ந்து கலீஃபோ மே, மற்றும் அ சியல் ேடலவ ோனோர். 

யூேர்களுக்கும், கிறித்ேவர்களுக்கும் புனிே நக மோக விளங்கிய சஜருெரலம் அ ோபியர்களோல் 

டகப்பற்றப்பட்ைது. சஜருெரலமுக்கு வரும் கிறித்ேவ புனிேப் பயணிகள்      துருக்கியர்களோல் சபரும் 

இன்னல்களுக்கு உள்ளோக்கப்பட்ைனர். இேனோல் ஏற்பட்ை ரமோேல்கரள சிலுடவப் ரபோர்களுக்கு இட்டுச் 

சென்றன. கி.பி. 1095 இல் கிறித்ேவர்களுக்கும் இஸ்லோமியர்களுக்கும் இடைரய சிலுடவப் ரபோர்கள் 

நடைசபற்றன. சிலுடவப் ரபோர்கள் நிலப்பி புத்துவம் ெோர்ந்ே உறவுகளுக்கு முடிவுகட்டியது. 

       மங்ரகோலியர்கள் நோரைோடிகள் ஆசிய  ஷ்யோவின் ஸ்சைப்பிஸ் ரமய்ச்ெல் நிலப்பகுதிகளிலிருந்து 

ஐர ோப்போவிற்குள் வந்ேவர்கள். அவர்கள் செங்கிஸ்கோன் எனும் ேடலவடன உருவோக்கினோர்கள். நபிகள் 

நோயகத்தின் மோமன் அப்போஸ் என்பவரின் வழி வந்ரேோர் அப்போசிட்டுகள் ஆட்சிடயக் டகப்பற்றினர். 

அப்போசித்துகளின் ஆட்சி கி.பி.750 இல் சேோைங்கியது. கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிள் நகட  துருக்கியர் கி.பி. 1453 

இல் டகப்பற்றினர். இடைக்கோலத்தில் மக்களின் அன்றோை வோழ்வு நிலப்பி புத்துவ முடற ெோர்ந்ேேோக 

இருந்ேது. அ ெர் நிலப் பி புத்துவத்தின் ேடலவ ோகக் கருேப்பட்ைோர். அவர்களுக்கு அடுத்ே நிடலயில் 

ரகோமகன்களோகக் கருேபட்ை டீயூக்குகள், கவுண்ட்டுகள், ரயல்கள் ரபோன்ரறோர் இருந்ேனர். அ ெர் 

நிலங்கடளப் பிரித்து அவர்களுக்கும் சகோடுத்ேனர். இவ்வரிடெகளின் இறுதி இைம் சபற்றவர்கள் “டநட்” 

எனப்படும் சிறப்புப் பணி வீ ர்கள். இவர்கள் அடனவருக்கும் கீழ்மட்ைத்தில் இருந்ேவர்கள் வில்சலோயன் 

அல்லது செர்ப் என்றறியப்பட்ை பண்டை அடிடமகள் ஆவர். பி புக்களும், மேகுமோர்களும் உைன் 

உடைப்பில் ஈடுபைமோட்ைோர்கள். 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டு 
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1. ………………….. ஜப்போனின் பைடமயோன மேம் ஆகும். 

அ) ஷின்கைா    ஆ) கன்பியூசியோனிெம் 

இ) ேோரவோயிெம்   ஈ) அனிமிெம் 

2. …………………….. என்பேன் சபோருள் சபரும் சபயர் என்பேோகும். 

அ) ைய்ம்யாஸ்    ஆ) ரெோகன் 

இ) பியுஜிவோ ோ   ஈ) சேோகுகவோ 

3. ஸ்சபயிடனக் டகப்பற்றிய அ ோபிய ேளபதி …………………….. 

அ)  ாரிக்    ஆ) அலோரிக் 

இ) ெலோடின்    ஈ) முகமது என்னும் சவற்றியோளர் 

4. ஹருன்- அல்  ஷித் என்பவர் ………………………… ன் திறடமயோன அ ெர். 

அ) அப் ாசித்து வம்ெம்  ஆ) உடமயது வம்ெம் 

இ) ெெோனிய வம்ெம்   ஈ) மங்ரகோலிய வம்ெம் 

5. நிலப்பு த்துவம்  ……………….. டமயமோகக் சகோண்ைது. 

அ) அண்டியிருத் டல  ஆ) அடிடமத்ேனத்டே 

இ) ரவளோண் சகோத்ேடிடமடய ஈ) நிலத்டே 

2. ெரியான கூற்டறத் க ர்ந்ச டு 

i) செங்கிஸ்கோன் ஒரு மே ெகிப்புத்ேன்டம இல்லோேவர். 

ii) மங்ரகோலியர் சஜருெரலடம அழித்ேனர். 

iii) உதுமோனியப் ரப  டெ, சிலுடவப் ரபோர்கள் சஹன்றிடய, மேவிலக்கம் என்னும் ஆயூேத்டேப் 

பயன்படுத்தி, பேவி விலகச் செய்ேோர். 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (ii) மற்றும் (iii) ெரியோனடவ  ஈ) (iv) ெரி 

2. (i) மங்குகோன் என்பவர் சீனோவின் ஆளுநர் 

(ii) சீனோவில் இருந்ே மங்ரகோலிய அ ெ ெடப மோர்க்ரகோரபோரலோவின் நன்மதிப்டபப் சபற்றது. 
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(iii) ‘சிகப்புத் ேடலப்போடக’ என்ற அடமப்பின் ேடலவ ோக இருந்ேவர் ஹங் ெோரவோ. 

(iv) மங்ரகோலியர்கள், ஜப்போனில் ேங்களது ஆட்சிடய யுவோன் வம்ெம் என்ற சபயரில் நிறுவினர். 

அ) (i) ெரி     ஆ) (ii) ெரி 

இ) (ii) ைற்றும் (iv) ெரியானடவ  ஈ) (iv) ெரி 

3. (i) ரபோயங் மற்றும் ெங்-ஆன் ஆகியடவ சுங் வம்ெத்ேோல் கட்ைப்பட்ைது. 

(ii) விவெோயிகளின் எழுச்சி, ெோங் வம்ெம் அழிய வழிரகோலியது. 

(iii) செல்ஜீக் துருக்கியர் என்பவர் ேோர்த்ேோரியர் என்னும் பைங்குடியினர் ஆவர். 

(iv) மங்ரகோலியர்கள், ஜப்போனில் ேங்களது ஆட்சிடய யுவோன் வம்ெம் என்ற சபயரில் நிறுவினர். 

அ) (i) ெரி    ஆ) (ii) ெரி 

இ) (iii) ெரி    ஈ) (iv) ெரி 

4.  கூற்று: சபௌத்ே மேம் இந்தியோவில் இருந்து சீனோவிற்குச் சென்றது. 

கோ ைம் : சீனோவில் சேோைக்க கோலத்தில் குடிரயறிய இந்தியர்கள் சபௌத்ே மேத்டே பின்பற்றியவர்கள் 

அ) கூற்று ெரி; காரணம்  வறு 

ஆ) கூற்றும் கோ ைமும் ேவறு 

இ) கூற்றும் கோ ைமும் ெரியோனடவ 

ஈ) கூற்று ேவறு; கோ ைம் கூற்றுக்கு சேோைர்பற்றது 

5. கூற்று : சஜருெரலடம துருக்கியர் டகப்பற்றிக் சகோண்ைது சிலுடவப் ரபோருக்குக் கோ ைமோனது. 

கோ ைம் : சஜருெரலமிற்கு புனிேப் பயைம் ரமற்சகோள்ள ஐர ோப்பிய கிறித்ேவர்களுக்கு அனுமதி 

மறுக்கப்பட்ைது. 

அ) கூற்று ெரி; கோ ைம் கூற்றுக்கோன விளக்கம் அல்ல. 

ஆ) கூற்றும் காரணமும் ெரி 

இ) கூற்றும் கோ ைமும் ேவறு 

ஈ) கூற்று ெரி; கோ ைம் கூற்றுக்கோன ெரியோன விளக்கம். 

3. ககாடிட்ை இைத்ட  நிரப்புக 
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1. அய்னஸ் என்வர்கள் ஜப்போனின் பூர்வ குடிகள் ஆவர். 

2. யைட்கைா என்பது ஜப்போனின் முன்னோள் சபயர் ஆகும். 

3. எத்ரிப் என்பது சமதினோவின் முந்டேயப் சபயர் ஆகும். 

4. வைக்குப் பகுதியில் இருந்ே சீனர்களுக்கு ைங்ககாலியர்கள் என்ற பண்போட்டில் ேங்கியவர்கள் 

அச்சுறுத்ேடலக் சகோடுத்ேனர். 

5. உதுமோனியர் ரமலோண்டமடய போல்கன் பகுதியில் நிறுவியவர் இரண்ைாம் முகைது ஆவோர். 

4. ச ாருத்துக 

          விடை 

1. சிகப்பு ேடலப்போடககள்   - கோமகு ோ   சூ புவோன் ெங் 

2. செல்ஜீக் துருக்கியர்கள்  - இ ண்ைோம் முகமது  மத்திய ஆசியோ 

3. முேல் ரெோகுரனட்   - அர பிய இ வுகளின் நக ம் கோமகு ோ 

4. போக்ேோத்    - சூ யுவோன் ெங்   அர பிய இ வுகளின் நக ம் 

5. கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிள் டகப்பற்றப்பைல் - மத்திய ஆசியோ  இ ண்ைோம் முகமது 

5. கீழ்க்கண்ை  டலப்பில் உள்ள எல்லா வினாக்களுக்கும் விடையளி 

1. ஜப் ானின் கொகுகனட்கள் 

அ) ஜப்போனில் பேவிக்கோக ெண்டையிட்டுக் சகோண்ை ைய்ம்யோஸ் குடும்பங்கள் இ ண்டை குறிப்பிடுக 

1) ேோ ோ   2) மின்ரமோட்ைோ 

ஆ) இப்க ாரில் சவற்றி ச ற்றவர் யார்? 

ரயோரிரைோரமோ 

இ) க ரரெர் சவற்றி ச ற்றவருக்கு சகாடுத்   ட்ைம் என்ன? 

செ-ய்-ேோய்- ரெோகன் 

ஈ) மு ல் கொகுகனட்டின்  டலநகர் எங்கக நிறுவப் ட்ைது? 

கோமகு ோவில் முேல் ரெோகுரனட்டின் ேடலநகர் நிறுவப்பட்ைது. 

2. அப் ாசித்துகளின் ஆட்சி 
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அ) அப் ாசித்துகள் என்க ார் யார்? 

நபிகள் நோயகத்தின் மோமன் அப்போஸ் என்பவரின் வழிவந்ரேோர் ஆடகயோல் அப்போசித்துகள் 

என்றடைக்கப்பட்ைனர். 

ஆ) ஆப் ாசித்து காலிஃ ா சூட்டிக் சகாண்ை  ட்ைம் என்ன? 

நம்பிடகயோளர்களின் ேளபதி 

இ) அவர்களின் புதிய  டலநகரம் எங்குள்ளது? 

போக்ேோத் என்ற புதிய ேடலநக த்தில் அடமந்துள்ளது. 

ஈ) யாருடைய ஆட்சியில், அப் ாசித்து க ரரசு புகழின் உச்ெத்ட  எட்டிய ? 

ஹருன் – அல் –  சீத் என்பவருடைய ஆட்சியில் அப்போசித்து ரப  சு புகழின் உச்ெத்டே எட்டியது. 

6. சிறுவினாக்கள் 

1. சீனப் ச ருஞ்சுவர் 

வைக்கிலிருந்து வரும் எதிரிகளிைமிருந்து ேங்கடளப் போதுகோத்துக் சகோள்ள சீன அ சுகள் சுவர்கடள 

எழுப்பிக் சகோண்ைன. சின் அ ெவம்ெத்தின் கோலத்தில் ேனித்ேனியோக இருந்ே பல சுவர்கள் 

இடைக்கப்பட்ைன. இேன் விடளவோக கிைக்கிலிருந்து ரமற்கோக சுமோர் 5000 கிரலோ மீட்ைர் நீளமுடைய 

சபருஞ்சுவர் உருவோனது. இச்சுவர் உலக அதிெயங்களில் ஒன்றோகக் கருேப்படுகிறது. நோரைோடி 

பைங்குடியினர் உள்ரள நுடைய முடியோேவோறு இச்சுவர் ேடுத்ேது. பின்பு இச்சுவர் விரிவு செய்யப்பட்டு 

வலுவூட்ைப்பட்ைது. சீனப் சபருஞ்சுவரின் சமோத்ே நீளம் 6700 கிரலோ மீட்ைர் ஆகும். 

2. அறிவியல் ைற்றும் ச ாழில் நுட் த்திற்கு அகரபியர்களின்  ங்களிப்பு 

அர பியர்கள் அறிவியல் பூர்வமோன ரகள்வி ஞோனம் உடையவர்களோக இருந்ேனர். மருத்துவம், கணிேம் 

ரபோன்ற துடறகள் சேோைர்போன பலவற்டற அவர்கள் இந்தியோவிலிருந்து கற்றுக் சகோண்ைனர். பல 

அ ோபிய மோைவர்கள் மருத்துவக் கல்லி கற்பேற்கோக ேட்ெசீலம் சென்றனர். ேட்ெசீலம் சபரும் 

பல்கடலக் கைகமோக மருத்துவத் துடறயில் சிறந்து விளங்கியது. இந்திய அறிஞர்களும் 

கணிேவியலோளர்களும் அதிக அளவில் போக்ேோத் சென்றனர். மருத்துவம் மற்றும் பிற துடறகள் ெோர்ந்ே 

ெமஸ்கிருே சமோழியில் எழுேப்பட்ை பல இந்திய நூல்கள் அ ோபிய சமோழியில் சமோழி சபயர்க்கப்பட்ைன. 

அ ோபிய மருத்துவர்களும் அறுடவ சிகிச்டெ துடறயில் புகழ் சபற்று விளங்கினர். 

3. சிலுடவப் க ார்களின்  ாக்கம் 

சிலுடவப் ரபோர்கள் நிலப் பி வுத்துவம் ெோர்ந்ே உறவுகளுக்கு முடிவு கட்டியது.  இப்ரபோரில் பங்கு 

சபறுவேற்கோகக் கிைக்ரக சென்ற பல பி புகள் அங்ரகரய ேங்க ரநர்ந்ேது. இச்சூழ்நிடலடயப் 
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பயன்படுத்தி பண்டை அடிடமக் கட்டுகடள உடைத்து சவளிரயறினர். கீடை நோட்டுப் 

சபோருட்களுக்கோன ரேடவ அதிகரித்ேோல் வியோபோ ம் சபருகியது. மத்திய ேட க்கைல் பகுதியில் 

சவனிஸ், சஜரனோவோ, டபெோ ஆகிய நக ங்கள் முக்கிய வணிக டமயங்களோகத் ரேோன்றின. 

கிைக்கிற்கும், ரமற்கிற்கும் இடைரயயோன வணிகத்தில் கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிள் நக ம் ேன் மதிப்டப 

இைந்ேது. இங்கிலோந்து பி ோன்ஸ் ரபோன்ற நோடுகளில் முடியோட்சி வலுப்சபற்றது. சிலுடவப் 

ரபோர்களினோல் ரபோப்போண்ைவர்கள் ேங்கள் செல்வோக்டக இைந்ேனர். 

4. இடைக்காலத்தில் நிலப்பிரபுத்துவம் எவ்வாறு அடைக்கப் ட்டிருந் து? 

அ ெர் நிலப் பி புத்துவத்தின் ேடலவ ோகக் கருேப்பட்ைோர். அவர்களுக்கு அடுத்ே நிடலயில் 

ரகோமகன்களோகக் கருேப்பட்ை டீயூக்குகள், கவுண்ட்டுகள், ரயல்கள் ரபோன்ரறோர் இருந்ேனர். இந்ே 

நிலபி புக்கள் அ ெரிைமிருந்து நிலம் சபற்றுக் சகோண்டு அவருக்கோக ரபோரிை ெம்மதித்ேனர். அ ெர் 

நிலங்கடளப் பிரித்து நிலங்கடள பிப் துண்டுகளோகப் பிரித்ேனர். அவற்டற டவஸ்கவுண்ட் 

என்பவர்களுக்கு அவர்கள் விநிரயோகம் செய்ேனர். இவ்வரிடெயில் இறுதி இைம் சபற்றவர்கள் “டநட்” 

எனப்படும் சிறப்புப் பணி வீ ர்கள். இவர்கள் ேங்களுக்கு வைங்கப்பட்ை நிலத்டே ரவறு எவருக்கும் 

பிரித்துத் ே  முடியோது. இவர்கள் அடனவருக்கும் கீழ் மட்ைத்தில் இருந்ேவர்கள் வில்சலோயன் அல்லது 

செர்ப் என்றறியப்பட்ை பண்டை அடிடமகள் ஆவர். 

5. இடைக்கலாத்தில், ெைய குருைார்கள்  ங்கள் அதிகாரத்ட  வலியுறுத் ப்  யன் டுத்திய இரண்டு 

கருவிகள் யாடவ? 

கிறித்ேவ இடறயியலில் புதிய அம்ெங்கள் ரெர்க்கப்பட்ைன. அடவ ெமயகுருமோர் ரகோட்போடு மற்றும் 

புனிேச் ெைங்குகள் பற்றியனவோகும். இவ்விரு அம்ெங்களும் ெமய ரகோட்போடு மற்றும் புனிேச் ெைங்குகள் 

பற்றியனவோகும். இவ்வற்றின் மூலம் திருச்ெடபயோனது படிப்பறில்லோ ேனது உறுப்பினர்கள் மீது ேனது 

அதிகோ த்டே விரிவுபடுத்தியது. திருச்ெடபயிலிருந்து விலக்கிடவப்பது, மேவிலக்கு செய்வது எனும் 

இ ண்டு கருவிகடளத் திருச்ெடப ேன்டன எதிப்பவர்களுக்கு எதி ோகப் பயன்படுத்தியது. 

3. இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் ெமூகமும் 

        முேலோம் இ ோஜ ோஜன் கோலத்தில் சேோைங்கிய ரெோைப் ரப  சின் விரிவோக்கம் போண்டிய, பல்லவ 

அ சுகடள மடறயச் செய்ேது. ரெோைப் ரப  சின் மடறடவத் சேோைர்ந்து அேன் விடளவோக 

சேன்னிந்தியோவில் பல ெமயம் ெோர்ந்ே அ சுகள் ரேோன்றின. முஸ்லீம்கள் ஆட்சிடய சைல்லியில் 

நிறுவியவர் முகமது ரகோரி ஆவோர். முஸ்லீம் ஆட்சியின் அடிடமயும், படைத் ேளபதியுமோன மோலிக்கபூரின் 

ேடலடமயில் சேன்னிந்தியப் படைசயடுப்சபோன்று ரமற்சகோள்ளப்பட்ைது. 

        துக்ளக் வம்ெ அ ெர்களும் ேங்கள் படைகடளத் சேற்கு ரநோக்கி அனுப்பினர். முகமது பின் 

துக்ளக்கின் ஆட்சியின் ரபோது சேௌலோேோபத்தில் கலகம் சவடித்ேது. இேனோல் அலோவுதீன் போமன்ஷோ 

சுல்ேோனியத்டே உருவோக்கினோர். பீைோர் அவ்வ சின் ேடலநக ோயிற்று. இறுதியில் ேக்கோைத்தில் ஐந்து 

சுல்ேோனியங்கள் உருவோயின. இந்ேத் ேக்கோை சுல்ேோனியங்கடள ஔ ங்கசீப் டகப்பற்றினோர். 
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         முேலோம்  ோரஜந்தி ன் கோலத்தில் ரெோைப் ரப  சு ரமலும் விரிவடைந்ேது. அவர் கங்டகயும் 

கைோ ோமும் சகோண்ை ரெோைன் என்னும் பட்ைத்டேப் சபற்றோர். கடைசி ரெோைப் ரப  ெர் மூன்றோம் 

 ோரஜந்தி னுக்குப் பின்னர் ரெோைப் ரப  சு முற்றிலும் வீழ்ந்ேது. ெங்கம வம்ெத்தின் ஹரிஹ ர் மற்றும் 

புக்கர் ஆகிய இரு ெரகோே ர்களோல் விஜயநக  அ சு நிறுவப்பட்ைது. இவர்களின் ேடலநக ம் விஜயநக ம் 

ஆகும். கி.பி.1565ல் ேடலக்ரகோட்டைப் ரபோரில் ேக்கோை சுல்ேோன்களின் கூட்டுப்படையினர் விஜயநகட த் 

ரேோற்கடித்ேனர். 

         கி.பி. 1526 ல் போனிபட் என்ற இைத்தில் போபர் இப் ோகீம் ரலோடிடய சவற்றி சபற்று சமோகலோயப் 

ரப  டெ நிறுவினோர். ஆறு சமோகலோயப் ரப  ெர்கள் மோசபரும் சமோகலோயர்கள் ஆவோர்கள். கடைசி 

சமோகலோயப் ரப  ெர் ஔ ங்கசீப் ஆவர். சிவோஜியின் ேடலடமயில் ம ோத்தியர்கள் சமோகலோயர்கடள 

மதிப்பிைக்கச் செய்ேனர். 

        15ஆம் நூற்றோண்டில் இந்தியோவிற்கு புதிய கைல் வழிடயக் கண்ைறிய ஐர ோப்பியர்கள் முற்பட்ைனர். 

கி.பி 1498ல் வோஸ்ரகோைகோமோ நன்னம்பிக்டக முடனடயச் சுற்றிக் சகோண்டு ரக ளக் கைற்கட க்கு 

வந்ேோர். ரபோர்ச்சுகீசியட த் சேோைர்ந்து இங்கிலோந்து, பி ோன்சு நோடுகள் இந்தியோவிற்குள் நுடைந்ேன. 

நோகப்பட்டினத்தில் ைச்சுக்க ோர்களும், சென்டனயில் ஆங்கிரலயர்களும், போண்டிச்ரெரியில் 

பிச ஞ்சுக்கோ ர்களும், ே ங்கம்போடியில் ரைளியர்களும் ேங்கள் ஆதிகத்டே நிடல நோட்டினர். 

       ரெோைர்கள் கோலத்தில் வணிகமும், சபோருளோேோ மும் விரிவடைந்ேது. உள்ளோட்சி நிர்வோகம் சிறப்போக 

நடைசபற்றது. அதிக எண்ணிக்டகயில் ரகோவில்கள் கட்ைப்பட்ைன. விஜயநக ப் ரப  சுக்கு விசுவோெமோன 

மூன்று முக்கிய நோயக்க அ சுகள் ரேோன்றின. 

       வங்கோளம், அரயோத்தி, டஹே ோபோத், ஆற்கோடு ரபோன்ற அ சுகள் ஔ ங்கசீப்புக்குப் பின் சுேந்தி  

அ சுகளோக மோறின. ஐர ோப்பியர்கள் நறுமைப் சபோருட்கடளத் ரேடிரய முேலில் இந்தியோவிற்கு வந்ேனர். 

இந்திய ெமூகத்தின் ெோதி முடற ப வியது. இடைக்கோலத்தில் ஏற்பட்ை பக்தி இயக்கதின் கோ ைமோக 

பல்ரவறு சித்ேோந்ேங்கள் உருவோயின. சீக்கிய மேம் குருநோனக் என்பவ ோல் ரேோற்றுவிக்கப்பட்ைது. சீக்கிய 

மேம் இந்தியோவில் வளர்ச்சி அடைந்ேது. ரெோைர்கள் கோலத்தில் பல இலக்கியங்கள் எழுேப்பட்ைன. 

கட்டிைக்கடலயும் வளர்ச்சி சபற்றது. 

       சமகலோயர் கோலமோனது இந்தியோவின் பண்போட்டு வ லோற்றின் ஒளிமிக்க கோலமோகும். இந்துஸ்ேோனி 

இடெயில் ேோன்ரென் புகழ் சபற்று விளங்கினோர். விவெோயத் துடறயில் இந்தியோ முன்ரனறியது. பட்டு 

உற்பத்தி செய்யும் பகுதியோக வங்கோளம் திகழ்ந்ேது. அடனத்துப் பகுதிகளிலும் பருத்தி உற்பத்தி 

செய்யப்பட்ைது. இந்தியோ கைல் வோணிகத்தில் ரமரலோங்கி இருந்ேது. 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்வு செய்க 

1. விரிவடைந்து வரும் அலோவுதின் கில்ஜியின் இ ண்ைோவது வலிடம வோய்ந்ே இைம் ……………… 

அ) ச ௌல ா ாத்   ஆ) சைல்லி 
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இ) மதுட     ஈ) பிைோர் 

2. ேக்கோை சுல்ேோனியங்கள் ………………………….. ஆல் டகப்பற்றப்பட்ைன. 

அ) அலோவுதீன் கில்ஜி   ஆ) அலோவுதீன் போமன் ஷோ 

இ) ஔரங்கசீப்   ஈ) மோலிக்கோபூர் 

3. …………………………. ரப  சு நிறுவப்பட்ைது சேன்னிந்தியோவின் நிர்வோக நிறுவனக் கட்ைடமப்புகடள மோற்றியது. 

அ) போமினி    ஆ) விஜயநகர்  

இ) சமோகலோயர்   ஈ) நோயக்கர் 

4. ஐநூற்றுவர் என்றறியப்பட்ை வணிகக் குழு ேனது ேடலடமயிைம் …………………. ல் சகோண்டிருந்ேது. 

அ) நோகப்படிைம்   ஆ) அஜந்ேோ  

இ) ரகோழிக்ரகோடு   ஈ) ஐகொல் 

5. கிருஷ்ைரேவ ோயர் ………………………. ன் ெமகோலத்ேவர். 

அ)  ா ர்    ஆ) ஹீமோயுன் 

இ) அக்பர்    ஈ) சஷர்ஷோ 

2. ெரியான கூற்டறக் கண்டுபிடிக்கவும் 

1. அ) விஜயநகர அரசு நிறுவப் ட்ைது, ச ன்னிந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கிய நிகழ்வாகும். 

ஆ) ெோளுவ அ ெ வம்ெம் நீண்ைகோலம் ஆட்சி செய்ேது. 

இ) விஜயநக  அ ெர்கள் போமினி சுல்ேோனியத்துைன் சுமுகமோன உறவுகடளக் சகோண்டிருந்ேனர். 

ஈ)  ஜபுத்தி  அ சுகள் போ சீகத்திலிருந்தும் அ ோபியோவிலிருந்தும் குடிசபயர்பவர்கடள ஈர்த்ேன. 

2. அ) செஞ்சியில் நாயக்க அரசு உருவானது. 

ஆ) ச லுங்கு நாயக்கர்கள்  ணியைர்த் ப் ட்ை ன் விடளவாக ச லுங்கு க சும் ைக்கள் 

ைதுடரயிலிருந்து குடிச யர்ந் னர். 

இ) ஜஹோங்கீரின் கோலத்திலிருந்ரே சமோகலோயப் ரபோ சு ெரியத் துவங்கியது. 

ஈ) ஐர ோப்பியர்கள் அடிடமகடளத் ரேடி இந்தியோவிற்கு வந்ேனர். 
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3. அ) புராணக் கட கடளக் சகாண்ை கற் டனயான வம்ொவளிகள் சைக்கன்சியால் கெகரிக்கப் ட்டு 

 திவு செய்யப் ட்ைன. 

ஆ) அவுரி என்பது இந்தியோவில் மிக முக்கியமோன போனப்பயி ோகும். 

இ) மகமுத் கவோன் அலோவுதின் கில்ஜியின் அடமச்ெர் ஆவோர். 

ஈ) ரபோர்ச்சுகீசியர்கள் ேங்கள் முேல் ரகோட்டைடய ரகோவோவில் கட்டினர். 

4. கூற்று : கிைக்ரக சீனோ முேல் ரமற்ரக ஆப்பிரிக்கோ வட  நீண்டிருந்ே கைல் வணிகத்தின் 

ஒருங்கிடைந்ே பகுதியோக இந்தியோ இருந்ேது. 

கோ ைம் : இந்தியோவின் நிலவியல் அடமப்பு இந்தியப் சபருங்கைலின் டமயத்தில் அடமந்துள்ளது. 

அ) கூற்று ெரி; காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று ேவறு; கோ ைம் ெரி 

இ) கூற்றும் கோ ைமும் ேவறோனடவ 

ஈ) கூற்று ெரி; கோ ைமும் கூற்டற விளக்கவில்டல 

5. i) ரப ைகும் கடலத்திறனும் மிக்க ேங்கச் சிடலகடளச் ரெோைர்கள் வடித்ேனர். 

ii) ரெோைகளின் கட்ைைக் கடலக்கு சிறந்து எடுத்துக்கோட்டு. சிவனின் மறுவடிமோன நை ோஜரின் பி பஞ்ெ 

நைனம் 

அ) (i) ெரி (ii) ேவறு    ஆ) i), ii) ஆகிய இ ண்டும் ெரி 

இ) (i), (ii) ஆகிய இ ண்டும் ேவறு   ஈ) (i)  வறு (ii) ெரி 

3. ச ாருத்துக 

         விடை  

1. ரபோர்ச்சுகீசியர்கள்   -  வங்கோளம்   ரகோவோ 

2. ேோன்ரென்   - ரகோட்ைம்   அக்பரின் அ ெ ெடப 

3. பட்டுவளர்ப்பு  - அக்பரின் அ ெ ெடப  வங்கோளம் 

4. அங்ரகோர்வோட்  - ரகோவோ    கம்ரபோடியோ 

5. மோவட்ைம்   - கம்ரபோடியோ   ரகோட்ைம் 
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4. ககாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. இந்தியோவின் ரமற்குக் கைற்கட க்கு வந்ே ஐர ோப்பியர் க ார்ச்சுக்கீசியர்கள்  

2. கி.பி. (சபோ. ஆ) 1565 ஆம் ஆண்டு ேக்கோை சுல்ேோன்களின் கூட்டுப்படைகள் விஜயநகட  

 டலககாட்டைப் ரபோரில் ரேோற்கடித்ேது. 

3. விஜயநக ம் ஒர் ராணுவத் ன்டை சகாண்ை அ ெோக உருவோனது. 

4. நக மயமோேலின் ரபோக்கு விஜயநகர அரசு கோலத்தில் அதிகரித்ேது 

5. கொழர் கோலம் ேமிழ் வ லோற்றின் உன்னே ஒளிசபோருந்தியக் கோலம். 

5. ஒவ்சவாரு  டலப்பின் கீழ் சகாடுக்கப் ட்டுள்ள அடனத்துக் ககள்விகளுக்கும் விடையளிக்கவும் 

1. ஐகராப்பியரின் வருடக 

அ) இந்தியாவிலிருந்து நடைச ற்ற நறுைணப் ச ாருட்கள் வணிகத்ட  கட்டுப் டுத்தியது யார்? 

ஐர ோப்பியர்கள் 

ஆ) அடனத்துப்  குதியிலுைான கைல் வணிகத்ட  க ார்ச்சுசீசியர்களால் கட்டுப் டுத்  முடிந் து 

எவ்வாறு? 

அடனத்துப் பகுதியிலுமோன கைல் வணிகத்டே ரபோர்ச்சுகீசியர்களோல் கப்பற்படை வலிடமயின் 

கோ ைமோக கட்டுப்படுத்ே முடிந்ேது. 

இ) இந்தியாவில் ஐகராப்பியரின் வணிக நைவடிக்டககள் எவ்வாறு கைற்சகாள்ளப் ட்ைன? 

இந்தியோவில் ஐர ோப்பியர் கைல் வழியோக வணிக நைவடிக்டககடள ரமற்சகோண்ைனர். 

ஈ) இந்தியாவிலி ைச்சுக்காரர்கள், ஆங்கிகலயர், பிசரஞ்சுக்காரர், கைனியர் ஆகிகயாரின் இைங்கள் 

எடவ? 

நோகப்பட்டினம், சமட் ோஸ், போண்டிச்ரெரி, ே ங்கம்போடி 

2. ெமூகம், ை ம்  ண் ாடு 

அ) இந்தியச் ெமூகத்தின் மிகவும்  னித் ன்டை வாய்ந்  அம்ெம் எது? 

இந்தியச் ெமூகத்தின் மிகவும் ேனித்ேன்டம வோய்ந்ே அம்ெம் ெோதிமுடற. 

ஆ) ‘கில்டு’ என்றால் என்ன? 
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ஒரு குறிப்பிட்ை சேோழிடலச் செய்து வருபவர் அத்சேோழில் ெோர்ந்ே குழுவில் அல்லது அடமப்பில் 

உறுப்பின ோக ரெர்வது கில்டு முடறயோகும். 

இ) டெவ இயக்கங்கள் சிலவற்டற குறிப்பிடுக 

டெவசித்ேோந்ேம், வீ டெவம், வர்க்கரி ெம்பி ேயோ. 

ஈ) அக் ரின் அடவயிலிருந்  இடெ விற் ன்னர் யார்? 

அக்பரின் அடவயிலிருந்ே இடெ விற்பன்னர் ேோன்ரென். 

6. சிறுவினாக்கள் 

1. ைாலிக்காபூரின் இராணுவப்  டைசயடுப்புகடளப்  ற்றி எழுதுக 

மோலிக்கோபூர் என்பவர் அலோவுதீன் கில்ஜியின் அடிடமயும், படைத்ேளபதியும் ஆவோர். மோலிக்கோபூரின் 

ேடலடமயில் கி.பி. 1300 ஆம் ஆண்டு முேல் பத்ேோண்டுகளுக்கு சேன்னிந்தியப் படைசயடுப்பு 

ரமற்சகோள்ளப்பட்ைது. பல அ சுகள் டகப்பற்றப்பட்ைன. 

2. விஜயநகர அரடெ உருவாக்கியது யார்? அவ்வரடெ ஆண்ை வம்ொவளிகளிள் ச யர்கடளக் 

குறிப்பிடுக. 

ெங்கம ெம்ெத்தின் ஹரிஹ ர் மற்றும் புக்கர் அகிய இரு ெரகோே ர்களோல் விஜயநக ப் ரப  சு 

நிறுவப்பட்ைது. ெங்கம வம்ெம் ெோளுவ வம்ெம், துளுவ வம்ெத்டே ரெர்ந்ேவர்கள் விஜய நகட  ஆட்சி 

செய்ேனர். 

3.  ருத்தி சநெவில் இந்தியர் ச ற்றிருந்  இயற்டகயான ொ கங்கள் இரண்டிடனக் குறிப்பிடுக 

இந்தியோவில் அடனத்துப் பகுதிகளிலும் பருத்தி பயிரிைப்பட்ைேோல் அடிப்படையோன மூலப் சபோருள் 

எளிேோக கிடைத்ேது. ேோவ ச் ெோயங்கடளப் பயன்படுத்தி பருத்தி இடைகளின் ரமல் நி ந்ே மோக 

வர்ைம் ஏற்றும் சேோழில்நுட்பம் இந்தியர்களுக்கு ஆ ம்ப கோலத்திரலரய சேரிந்திருந்ேது. முேலில் 

துணிகளின் ரமல் ரவதியியல் சபோருட்கடளப் பயன்படுத்தி ஒரு ரமற்பூச்சு பூசும் நுட்பத்டே 

இந்தியர்கள் அறிந்திருந்ேனர். இந்தியோவில் பயிரிைப்பட்ை அவுரி முக்கிய ெோயப் பயி ோகும். 

4. நகரைாயைா லுக்கு உ விய காரணிகள் யாடவ? 

சபரிய நக ங்கள் சபோருள் உற்பத்தி, ெந்டே, நிதி மற்றும் வங்கிச் ரெடவகள் ஆகியவற்றின் 

டமயங்களோகத் திகழ்ந்ேன. அடவகள் ரபோக்குவ த்துச் ெோடலகள் ெந்திக்கின்ற இைங்களில் 

அடமந்திருந்ேன. சிறு நக ங்கள் உள்ளூர் ெந்டே டமயங்களோக செயல்பட்டு கி ோம உட்பகுதிகடள 

இடைத்ேன. முக்கியப் புனிேத்ேலங்களோன பனோ ோஸ் ரபோன்றடவயும் நக ங்களோக வளர்ச்சி 

அடைந்ேன. பக்ேர்களின் சேோைர் வருடகயோல் அங்கு ெந்டேடயயும், வணிகத்டேயும் ஊக்குவித்ேது. 

சேன்னிந்தியோவில் ேமிைகத்தில் நக மயமோேலுக்கு ரகோயில்களின் பங்கு முக்கியமோனது. 
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ரகோவில்களுக்கு வரும் பக்ேர்களுக்கு பல சபோருட்களும் ரெடவகளும் ரேடவப்பட்ைேோல் ரகோவில் 

நக ங்கள் ெந்டே டமயங்களோகின. 

5.  ட்டு வளர்ப்பு என்றால் என்ன?  

மல்சபரி பட்டுப்பூச்சிகடள வளர்த்து பட்டு உற்பத்தி செய்யும்முடற கி.பி. 14 ஆம் 15ம் நூற்றோண்டுகளில் 

அறிமுகமோனது. ஏைோம் நூற்றோண்டில் உலகிரலரய அதிக அளவிலோன பட்டு உற்பத்தி செய்யும் 

பகுதியோக வங்கோளம் திகழ்ந்ேது. இடவகளுக்கு ரமலோக ஏடனய ேெோர் வடகப்பட்டுகளும் உற்பத்தி 

செய்யப்பட்ைன. 

4. நவீன யுகத்தின் ச ாைக்கம் 

        இத்ேோலிய மனிே ரநய ோன சபட் ோக்கின் நூலோன கோன்ரஸோனியர், சஜர்மன் இடறயியலோளர் 

மோர்டின் லூேரின் சேோண்ணூற்டறந்து குறிப்புகள் மற்றும் ரபோர்ச்சுகல் இளவ ெ ோன சஹன்றியின் 

கைற்பயைப்பள்ளி ரபோன்றடவ நவீன ெகோப்ேத்டே முன்னறிவிப்பு செய்ேன. அச்சு இயந்தி த்தின் 

கண்டுபிடிப்பு நவீனமயமோேடல ரவகப்படுத்தியது. கி.பி.1453 ஆண்டு துருக்கிய ோல் 

கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிள் டகப்பற்றப்பட்ைது. இந்நிகழ்வு மறுமலர்ச்சி ஏற்பை முக்கிய கோ ைமோகவும் புதிய 

நில வழிகளின் கண்டுபிடிப்புகளுக்கும் இட்டுச் சென்றது. 

         மறுமலர்ச்சி என்ற செோல் மறுபிறப்போகும். கி.பி. 16 ஆம் நூற்றோண்டில் ஐர ோப்பிய மக்களிடைரய 

கடல, இலக்கியம், அறிவியல், ெமயம், கல்வி ஆகிய துடறகளில் ஏற்பட்ை ஒரு புத்துைர்ச்சிக்கு 

மறுமலர்ச்சி என்று சபயர். மறுமலர்ச்சி முேலில் இத்ேோலியில் ரேோன்றி பின்பு பிற ஐர ோப்பிய நோடுகளில் 

ப வியது. சபட் ோக் மனிே ரநயத்தின் ேந்டே என்று அடைக்கப்படுகிறோர். மோக்கியசவல்லி என்பவர் 

“இளவ ென்” என்ற நூடல இயற்றினோர். எ ோஸ்மஸ் என்பவர் மைடமயின் புகழ்ச்சி என்ற நூடல 

எழுதினோர். ெர்ேோமஸ் மூர் என்பவர் உட்ரைோப்பியோ என்ற டநயோண்டி நூடல எழுதினோர். 

        லியோனர்ரைோ ைோவின்சி என்பவர் ரமோரனோலிெோ, கடைசி இ வு விருந்து போடறகளின் மீசேோரு 

கன்னிப் சபண் ரபோன்ற ஓவியங்கடளத் தீட்டினோர்.  ஃரபலின் மரைோன்னோ சித்தி ம் புகழ் 

சபற்றடவயோகும். அவர் தீட்டிய மற்சறோரு ஓவியமோன ‘தி ஸ்கூல் ஆஃப் ஏசேன்ஸ்’ ேத்துவோர்த்ே 

விவோேத்டே சவளிப்படுத்தியது. வில்லியம் ஹோர்வி இ த்ேத்தின் சுைற்சிடயக் கண்டுபிடித்ேோர். பூமி 

சூரியடனச் சுற்றி வருகின்றது என்படே ரகோப்பர்னிக்ஸ் நிரூபித்ேோர். கலிலிரயோ என்பவர் 

சேோடலரநோக்கி கருவிடயக் கண்டுபிடித்ேோர். மறுமலர்ச்சியின் விடளவோக வட்ைோ  சமோழி 

இலக்கியங்கள் வளர்ச்சிப் சபற்றன.  

ை ச் சீர்திருத்  இயக்கம் 

        ர ோமன் கத்ரேோலிக்க திருச்ெடப ஒரு வலிடம நிடறந்ே நிறுவனமோயிருந்ேது. ரபோப்போண்ைவர் 

ஆைம்ப  வோழ்க்டகடய வோழ்ந்து சகோண்டிருந்ேோர். திருச்ெடபயில் ஊைல்கள் நிடறந்திருந்ேன. மோர்டின் 

லூேர் என்ற கத்ரேோலிக்கத் துறவி கத்ரேோலிக்க நம்பிக்டகயின் விசுவோசியோக இருந்ேோர். சைட்சஸல் 
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என்ற திருச்ெடப ஊழியர் போவமன்னிப்பு சீட்டுகடள விற்பேற்கு விட்சைன்பர்க்கிற்கு வந்திருந்ேோர். 

இேடன அறிந்ே மோர்ட்டின் லூேர் போவ மன்னிப்பு சீட்டு முடறடய எதிர்த்ேோர். அவர் சேோண்ணூற்றி ஐந்து 

குறிப்புகடள பட்டியலிட்டு விட்சைன்பர்க் ரேவோலயத்தின் கேவு மீது ஒட்டினோர். இேனோல் ரபோப் 10வது 

லிரயோ என்பவர் மோர்ட்டின் லூேட  மேத்திலிருந்து நுக்கினோர். ரபோப்பின் ஆடைடய லூேர் தீயிட்டுக் 

சகோளுத்தினோர். லூேரின் கருத்துக்கள் கிறித்துவ உலகில் ப வின. 

          இங்கிலோந்து அ ெர் எட்ைோம் சஹன்றி ஒரு மகனுக்கோக மீண்டும் திருமைம் செய்ய ரபோப்பின் 

அனுமதி ரவண்டினோர். ஆனோல் ரபோப் அேற்கு ஒப்புக் சகோள்ளோமல் கோலம் ேோழ்த்தினோர். 

சபோறுடமயிைந்ே எட்ைோம் சஹன்றி ஆங்கிலிக்கன் திருச்ெடபடய நிறுவினோர். கத்ரேோலிக்க ெமயத்டே 

மீண்டும் நிடலசபற செய்யரவண்டும் என்று ட்ச ண்ட் கவுன்சில் மீண்டும் வலியுறுத்தியது. கத்ரேோலிக்க 

திருச்ெடபக்குள்ரளரய ரமற்சகோள்ளப்பட்ை இந்ே சீர்திருத்ேம் எதிர்மே சீர்திருத்ேம் என்று அறியப்பட்ைது. 

          புதிய கைல்வழிகடளக் கண்டுபிடிக்க ஐர ோப்பிய நோடுகள் முயற்சியில் இறங்கின. 

நிலநடுக்ரகோட்டை முேலில் கைந்து பயணித்ேவர் ரலோரபோ ரகோன்ஸோல்வ்ஸ்  என்ற மோலுமி ஆவோர். 

போர்த்ேரலோமிரயோ ையஸ் என்பவர் ஆப்பிரிக்கக் கைற்கட டயத் ேோண்டி அேன் சேற்கு முடனடயச் 

சென்றடைந்ேோர். சகோலம்பஸ் என்ற மோலுமி அட்லோண்டிக் கைடலக் கைத்து பஹோமோஸ் தீவு, கியூபோ 

மற்றும் டஹட்டி ஆகிய பகுதிகடள அடைந்ேோர். அசமரிரகோ சவஸ்புகி அட்லோண்டிக் சபருங்கைலில் 

பயைம் செய்து புதிய உலடகக் கண்ைறிந்ேோர். வோஸ்ரகோை கோமோ என்ற மோலுமி அட்லோண்டிக் கைடலக் 

கைந்து பஹோமோஸ் தீவு, கியூபோ மற்றும் டஹட்டி ஆகிய பகுதிகடள அடைந்ேோர். அசமரிரகோ சவஸ்புகி 

அட்லோண்டிக் சபருங்கைலில் பயைம் செய்து புதிய உலடகக் கண்ைறிந்ேோர். வோஸ்ரகோை கோமோ என்ற 

மோலுை க.மி. 1498ல் கள்ளிக்ரகோட்டைடய அடைந்ேோர். சமசகல்லன் என்பவர் ஒரு நீரிடைடயக் கைந்ேோர். 

அேடன பசிபிக் என அடைத்ேோர். அக்கைலில் தீவுக் கூட்ைத்டேக் கண்ைறிந்ேோர். அேற்கு பிலிப்டபன்ஸ் 

என்று சபயரிட்ைோர். 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டு 

1. கீழ்க்கண்ைவர்களில் யோர் மனிே ரநயத்தின் ேந்டே என்று அடைக்கப்படுகிறோர்? 

அ) லியோனோர்ரைோ ைோவின்சி  ஆ) ப்ரான்சிஸ்ககா ச ட்ரார்க் 

இ) ஏ ோஸ்மஸ்    ஈ) ேோமஸ் மூர் 

2. ‘ஸ்கூல் ஆஃப் ஏசேன்ஸ்’ என்ற ஓவியத்டே வட ந்ேவர். 

அ) ரஃக ல் ொன்சிகயா   ஆ) டமக்ரகல் ஆஞ்ெரலோ 

இ) அல்புருட் டியு ர்    ஈ) லியோனோர்ரைோ ைோவின்சி 

3. வில்லியம் ஹோர்வி ………………….. கண்டிபிடித்ேோர். 

அ) சூரியரன பி பஞ்ெத்தின் டமயம் ஆ) பூமிரய பி பஞ்ெத்தின் டமயம் 
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இ) புவியீர்ப்பு விடெ    ஈ) இரத் த்தின் சுழற்சி 

4. “சேோன்ணூற்டறந்து சகோள்டககள்”கடள எழுதியவர் யோர்? 

அ) ைார்ட்டின் லூ ர்    ஆ) ஸ்விங்லி 

இ) ஜோன் கோல்வின்    ஈ) ேோமஸ்மூர் 

5. ‘கிறிஸ்ேவ மேத்தின் நிறுவனங்கள்’ என்ற நூடல எழுதியவர் …………………. 

அ) மோர்ட்டின் லூேர்    ஆ) ஸ்விங்லி 

இ) ஜான் கால்வின்     ஈ) செர்வோண்டிஸ் 

6. பூமத்திய ர டகடய கைந்ே முேல் மோலுமி யோர்? 

அ) மோலுமி சஹன்றி   ஆ) கலாக ா ககான்ஸால்வ்ஸ் 

இ) போர்த்ேரலோமிரயோ ையஸ்  ஈ) சகோலம்பஸ் 

7. பசிபிக் சபருங்கைல் எனப் சபயரிட்ைவர் …………………………. 

அ) சகோலம்பஸ்    ஆ) அசமரிரகோ சவஸ்புகி  

இ) ஃச ர்டினான்ட் சைசகல்லன்  ஈ) வோஸ்ரகோைகோமோ 

8. அசமரிக்க கண்ைம் ……………………… என்பவரின் சபய ோல் சபயரிைப்பட்டுள்ளது. 

அ) அசைரிககா சவஸ்புகி   ஆ) சகோலம்பஸ் 

இ) வோஸ்ரகோைகோமோ    ஈ) சஹர்நோண்ரைோ கோர்ைஸ் 

9. கிைக்கு இந்தியோவில் ரபோர்ச்சுகீசியர்களின் வெமிருந்ே பகுதிகளுக்குத் ேடலடமயகமோக ………………………….. 

இருந்ேது. 

அ) மணிலோ     ஆ) பம்போய் 

இ) போண்டிச்ரெரி    ஈ) ககாவா 

10. கீழ்க்கண்ை ேோவ ங்களுள் எது அசமரிக்கோவிலிருந்து ஐர ோப்பிய நோடுகளுக்கு 

அறிமுகப்படுத்ேப்பட்ைது? 

அ) கரும்பு     ஆ) ெர்க்கடர வள்ளிக்கிழங்கு 

இ) அரிசி     ஈ) ரகோதுடம 
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2. ககாடிட்ை இைத்ட  நிரப்புக 

1. கி.பி. 1453ல் கோன்ஸ்ைோண்டிரநோபிடள துருக்கியர் டகப்பற்றினர். 

2. எராஸ்ைஸ் என்பவர் மனிேரநயவோதிகளிடைரய ஒரு இளவ ெர் என்று அறியப்படுகிறோர். 

3. டைக்ககல் ஆஞ்ெகலா சிஸ்டைன் திருச்ெடப ரமல்கூட களில் வட யப்பட்ை ேன்னுடைய 

ஒவியங்களுக்கோக புகழ் சபற்றவ ோவோர். 

4. ேத்ரேோலித்ே திருச்ெடப நிறுவனத்துக்கு உள்ரளரய ரமற்சகோள்ளப்பட்ை சீர்திருத்ேம் எதிர்ை  

சீர்திருத் ம் ஆகும். 

5. வணிகப்பு ட்சியின் ேடலயோய அம்ெங்கள் வங்கிகள், கூட்டுப் ங்கு நிறுவனங்களின் க ாற்றம் 

மற்றும் வர்த் கத்தின் வளர்ச்சி ஆகும். 

3. ெரியான கூற்றிடனக் கண்டுபிடி 

1. அ) மோர்ட்டின் லூேர், கத்ரேோலிக்க திருச்ெடபயோல் போகுபோட்டுைன் நைத்ேப்பட்ைேோல் அவர், அேனுைனோன 

உறடவத் துண்டித்துக் சகோண்ைோர். 

ஆ) சஜனிவோவில் இருந்து ஜோன் கோல்வினின் அ ெோங்கம் ேோ ோளமயமோனேோகவும் ரவடிக்டக 

நி ம்பியோேோகவும் இருந்ேது. 

இ) எட்ைோம் சஹன்றி கத்ரேோலிக்க திருச்ெடபயுைன் ஆைமோன இடறயியல் ரவறுபோடுகடளக் 

சகோண்டிருந்ேோர். 

ஈ) க வாலயத்துக் கூட்டு வழி ாட்டின் முக்கியத்துவத்ட யும், விழாக்களின் முக்கியத்துவத்ட யும் 

ட்சரன்ட் கவுன்சில் மீண்டும் வலியுறுத்தி அழுத் ம்  ந் து. 

2. அ) புதிய  டர ைற்றும் கைல்வழி கண்டுபிடிப்புகளால் ச ாருளா ார டையங்கள் இத் ாலிய நகர 

அரசுகளிலிருந்து ஸ்ச யின் ைற்றும் க ார்ச்சுகலுக்கு ைாற்றப் ட்ைன. 

ஆ) குதிட கள் அசமரிக்கோடவ பிறப்பிைமோகக் சகோண்ைடவ. 

இ) நவீன யுகத்தின் சேோைக்க கோலத்தில், சபோருளோேோ  நைவடிக்டககளில் அ சு ேடலயிைவில்டல. 

ஈ) ரபோர்ச்சுகீசியர்கள் அர பியர்களுைன் இடைந்து இந்தியோவில் வோணிக நைவடிக்டககள் 

ரமற்சகோண்ைனர். 

4. ச ாருத்துக 

1. நிலபி புத்துவம்  - ஏகரபோக வர்த்ேகம் 
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2. மனிேோபிமோனம்  - மேத்திற்குப் புறம்போனவர் மீது விெோ டை 

3. நீதி விெோ டை  - ஐர ோப்போவிற்கும் அசமரிக்கோவிற்கும் இடைரயயோன வர்த்ேகப் 

பரிமோற்றம் 

4. சமர்க்கண்ைலிெம்  - ெமூக சபோருளோேோ  அடமப்பின் படிநிடல 

5. சகோலம்பிய பரிமோற்றம் - மனிே சகௌ வம் 

விடை: 

1. நிலபி புத்துவம்  - ெமூக சபோருளோேோ  அடமப்பின் படிநிடல 

2. மனிேோபிமோனம்  - மனிே சகௌ வம் 

3. நீதி விெோ டை  - மேத்திற்குப் புறம்போனவர் மீது விெோ டை 

4. சமர்க்கண்ைலிெம்  - ஏகரபோக வர்த்ேகம் 

5. சகோலம்பிய பரிமோற்றம் - ஐர ோப்போவிற்கும் அசமரிக்கோவிற்கும் இடைரயயோன வர்த்ேகப் 

பரிமோற்றம் 

5. கீழ்க்கண்ை  டலப்பில் உள்ள அடனத்து ககள்விகளுக்கும் விடையளிக்கவும். 

1. ைறுைலர்ச்சி 

அ) இத் ாலிய நகர அரசுகளில் மு ல் மு லில் ைறுைலர்ச்சி க ான்றுவ ற்கான காரணங்கடளக் 

கூறுக 

1. இத்ேோலிய நக  அ சுகள் 14ஆம் நூற்றோண்டிலிருந்து பண்போட்டு நைவடிக்டககளின் டமயங்களோக 

விளங்கின. 

2. கோன்ஸ்ைோன்டிரநோபிளில் இருந்ே அறிஞர்கள் ேங்களது கிர க்க, ர ோமோனியப் படைப்புகளுைன் 

இத்ேோலிய நக ங்களில் குடிரயறின. 

ஆ) ைனி  கநயர்கள் சிலடரயும், அவர்களது  டைப்புகடளயும் குறிப்பிடுக 

1. சபட் ோக் என்பவர் ‘மனிேரநயத்தின் ேந்டே’ என்று அடைக்கப்படுகிறோர். அவர் எழுதியது 

“கோன்ரஸோனியர்” என்ற நூலோகும். 

2. ேோந்ரே ‘டிடவன் கோசமடி’ என்ற நூடல எழுதினோர். 

3. மோக்கியசவல்லி ‘இளவ ென்’ என்ற நூடல எழுதினோர். 
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4. எ ோஸ்மஸ் என்பவர் மைடமயின் புகழ்ச்சி என்ற நூடை எழுதினோர். 

5. ெர்ேோமஸ்மூர் உட்ரைோப்பியோ என்ற ஒரு டநயோண்டி நூடல எழுதினோர். 

6. செர்வோன்டிஸ் என்பவர் “ைோன்க்விக்ரஸோட்” என்ற நூடல எழுதினோர். 

இ) ைறுைலர்ச்சி காலக் கடலக்கும் இடைக்காலக் கடலக்கும் உள்ள கவறு ாடுகடள வரிடெப் டுத்துக 

மறுமலச்சிக்கோல ஓவியங்களும், சிற்பங்களும் எேோர்த்ேப் பண்புைனும், இயல்பு ெோர்ந்ே இயற்டகயோன 

ேன்டமயுைனும் அடமந்ேடவ. மத்திய கோல ஓவியங்கள் சிற்பங்களின் அடமப்பிலிருந்து 

ரமம்படுத்ேப்பட்ைடவ. மத்திய கோலப் படைப்புகள் அைகியல் போணியில் எேோர்த்ேமற்றடவயோகவும், 

இ ட்டைப் பரிைோமம் சகோண்ைடவயோகவும் அடமந்திருந்ேன. 

ஈ) ைனி கநயம்  ற்றி விளக்குக. 

மனிேோபிமோனம் என்னும் கருத்து மறுமலச்சியின் டமயக் கருத்ேோகும். மனிேரநயம் என்ற சிந்ேடன 

முேலில் இலக்கியத்தில் சவறிப்படுத்ேப்பட்ைது. மனிேரநய வோதிகள் இடைக்கோலச் சிந்ேடனகடளயும் 

நிறுவனங்கடளயும் விமர்ெனக் கண்ரைோட்ைத்துைன் போர்த்து அவற்டள ேங்கள் எழுத்துக்களில் 

டநயோண்டி செய்ேனர். 

2. ை  சீர்திருத் ம் 

அ) ைார்ட்டின் லூ ர் க வாலயத்ட  ஏன் எதிர்த் ார்? 

திருச்ெடபயின் ஆைம்ப மிக்க வோழ்க்டகடயக் கண்டு அதிர்ச்சிக்கு ஆளோனோர். சைட்சஸலின் 

போவமன்னிப்பு சீட்டுமுடறடய எதிர்த்ேோர். திருச்ெடபயின் ஏடனய ஊைல்கடளயும் எதிர்த்து ஒரு 

பி சு த்டே எழுதினோர். அவர் “சேோண்ணூற்றி ஐந்து குறிப்பு” கடளப் பட்டியலிட்டு ரேவோலயத்தின் 

கேவு மீது ஒட்டினோர். 

ஆ) ‘நம்பிக்டகயினார் நியாயப் டுத்து ல்’ என்ற சகாள்டக குறித்து எழுது. 

மோர்டின் லூேல் நம்பிக்டகயினோல் நியோயப்படுத்துேல் என்ற சகோள்டக வடிடவ முன் டவத்ேோர். 

மக்களுடைய சேய்வீகமோன பற்றுறுதியினோல் மட்டுரம கைவுளின் கருடை மனிேர்களுக்கு 

அருளப்படுரம அல்லோமல் அவர்களுடைய செயல்களினோல் அல்ல. டபபிள் அடனத்து மக்களோல் 

படிக்கப்பட்ை ரவண்டும். திருச்ெடபயினோல் மட்டுரம வோசித்து விளக்கமளிக்கக் கூடிய ஒன்றல்ல. 

கைவுளுக்கும் ஒரு ேனிநபருக்குமிடைரய திருச்ெடப ஒர் இடைப்பு போலம் என்படேயும் லூேர் 

நி ோகரித்ேோர். 

இ) எட்ைாம் சென்றி ஆங்கிலிக்கன் திருச்ெட டய ஏன் நிறுவினார்? 

எட்ைோம் சஹன்றி ேனக்கு வோரிசு ரவண்டும் என்பேற்கோக முேல் மடனவி ரகத்ேரிடன விவகோ த்து 

செய்ய ரபோப் போண்ைவட  ரவண்டினோர். ஆனோல் ரபோப்போண்ைவர் ெம்மதிக்கோமல் கோலம் ேோழ்த்தினோர். 
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இேனோல் சஹன்றி ரபோப்பின் சேோைர்ப்டப துண்டித்ேோர். ரபோப்பிற்கு எதி ோக ஆங்கிலிகன் 

திருச்ெடபடய சஹன்றி நிறுவினோர். 

ஈ) இக்கனஷியஸ் லகயாலாவின்  ங்களிப்பு குறித்து எழுதுக. 

இக்ரனஷியஸ் லோரயோலோ கிறித்துவ மேத்டேப் ப ப்புவேற்கோக இரயசு ெடபடய நிறுவினோர். 

ஆே வற்ரறோருக்கு கல்வி ரெடவடய வைங்குவது அேன் முக்கிய பணி ஆகும். அனோடே இல்லங்கள், 

கல்வி நிடலயங்கள் ரபோன்ற எண்ைற்ற அடமப்புகடள இரயசு ெடப சேோைங்கியது. இச்ெடபயினர் 

உலகம் முழுவதும் கத்ரேோலிக்க மேத்டேப் ப ப்பும் பணிகளில் ஈடுபட்ைனர். 

3. புவியியல்ொர் கண்டுபிடிப்புகள் 

அ) ைாலுமி சென்றி என் வர் யார்? 

சஹன்றின் மோலுமிகள் அட்லோண்டிக் கைலில் பயைம் செய்து அரஸோச ஸ் மறறும் சமடி ோ தீவுகள் 

வட  சென்றனர். அவர்கள் ஆப்பிரிக்கோவின் ரமற்கு கைற்கட  சநடுப ஆய்வு செய்ேனர். 

ரபோர்ச்சுகடலச் ரெர்ந்ே இளவ ெர் சஹன்றி நீண்ை சநடுந்தூ  கைற்பயைங்களுக்கோன அடித்ேளத்டே 

உருவோக்கினோர். மோலுமிகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பேற்கோக ஒரு கைற் பயைப் பள்ளிடய அவர் 

உருவோக்கினோர். 

ஆ) புவியியல்ொர் கண்டுபிடிப்புகளுக்கான காரணங்கடள வரிடெப் டுத்து 

ரபோர்ச்சுகடலச் ரெர்ந்ே இளவ ெர் சஹன்றி என்பவர் நீண்ை சநடுந்தூ  கைற்பயைங்களுக்கோன 

அடித்ேளத்டே உருவோக்கினோர். 

மறுமலர்ச்சியின் விடளவோக சநடுந்சேோடலவுக் கைற்பயைத்துக்கோன ஆர்வம் மோலுமிகளுக்கு 

ஏற்பட்ைது. மோர்க்ரகோரபோரலோ, இபின் பதூேோ ரபோன்றவர்களின் பயைக் குறிப்புகளும் ஆர்வத்டேத் 

தூண்டிவிட்ைன. 

சநடுந்சேோடலதூ  நிலங்களில் ரேவனின் நற்செய்திடயப் ப ப்புவேற்கோக அபோயக மோன 

கைற்பயைங்கடள ரமற்சகோள்வேற்குத் துணிந்து முன் வந்ேனர். 

கிைக்கு பகுதிகளுக்கும், ரமற்குப் பகுதிகளுக்கும் இடைரய அடமந்திருந்ே நிலவழிப் போடேடய 

துருக்கியர்கள் ேடுத்ேனர். இேனோல் நறுமைப் சபோருள்களின் விடல ஏற்றம் கண்ைது. எனரவ 

ஆசியோவிற்கு புதிய கைற்போடேடயக் கண்டுபிடிக்க ரவண்டும் என அவசியம் ஏற்பட்ைது. 

14 ஆம் நூற்றோண்டில் ேோலமியின் “ஜியோக பி” என்ற நூலின் ஒரு பி தி டபஸோண்டியன் ரப  சிலிருந்து 

ரமற்குலகுக்குக் சகோண்டு வ ப்பட்ைரபோது ஒர் புத்ேோர்வம் ஏற்பட்ைது. 

அச்சு இயந்தி த்தின் கண்டுபிடிப்பினோல் நிலபியல் பற்றிய நூல்கள் அச்சிைப்பட்ைன. இேனோல் கைல் 

வழிப்போடேகள் பற்றிய அறிடவ அதிகரிக்கச் செய்ேது. 
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இ) அசைரிக்காவில் உள்ளூர் ைக்களின் அழித்ச ாழிப்புக்கு இட்டுச் சென்றது எது? 

ஐர ோப்போவிலிருந்து சின்னம்டம, அம்டம, ேட்ைம்டம, மரலரியோ, விஷக்கோய்ச்ெல் ஆகியடவ 

அசமரிக்கோவில் ப வியது. அசமரிக்கோவின் மிகப் சபரும்போன்டமயோன பகுதிகளில் உள்ளூர் மக்களின் 

அழித்சேோழிப்புக்கு இந்ரநோய்கள் இட்டுச் சென்றன. 

ஈ) முக்ககாண வர்த் கம் என்றால் என்ன? 

சேன் அசமரிக்கோவிலும் கரீபியன் தீவுகளிலும் கரும்பு ரேோட்ைங்களில் பணிகளில் ஈடுபை மக்கள் 

ரேடவப்பட்ைனர். இேனோல் ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து அடிடமகடள இறக்குமதி செய்ய ரவண்டியிருந்ேது. 

கோம்பியோ செனகல், ரகோரீ, எல்மினோ, கோங்ரகோ ஆகிய நோடுகள் ஆப்பிரிக்கோவில் அடிடம வர்க்கத்தின் 

முக்கியமோன டமயங்களோக மோறின. அட்லோண்டிக் சநடுகிலும் நடைசபற்ற வர்த்ேகம் ஒரு முக்ரகோை 

வர்த்ேமோக ஆகியது. ஆப்பிரிக்கோவிலிருந்து அசமரிக்கோவுக்கு அனுப்பி டவக்கப்பட்ை அடிடமகடள 

ஐர ோப்பிய நோடுகள் விடலசகோடுத்து வோங்கின. இேற்குப் பதிலோக அசமரிக்கோவிலிருந்து ெர்க்கட , பிற 

கச்ெோப் சபோருட்கடள ஐர ோப்போ சபற்று அதிக லோபம் சபற்றன. 

6. சிறுவினாக்கள் 

1. அச்சு இயந்திரத்தின் கண்டுபிடிப்பு எவ்வாறு ைறுைலர்ச்சி, ை  சீர்திருத் ம் ைற்றும் புவியியல் ொர்ந்  

கண்டுபிடிப்புகளின் மீது  ாக்கத்ட  ஏற் டுத்தியது என் ட  விவரி 

அச்சு இயந்தி த்தின் மூலம் பண்டைய கிர க்க, லத்தீன் சமோழி, இலக்கியங்கள் ஏ ோளமோக அச்சிைப்பட்டு 

சவளிவந்ேன. இேனோல் முேலில் இத்ேோலியிலும், பின்பு பிற ஐர ோப்போ நோடுகளிலும் மறுமலர்சி 

இயக்கம் ரேோன்றியது. 

அச்சு இயந்தி த்தின் மூலம் சவளிவந்ே நூல்களில் திருச்ெடபயின் குடறபோடுகடளயும், 

ஊைல்கடளயும் கிறித்துவ மக்கள் அறிந்து சகோண்ைனர். திருச்ெடபயின் மேகுருக்களின் ஆைம்ப  

வோழ்க்டகயும் பற்றி கிறித்ேவ மக்கள் அறிந்து சகோண்ைனர். இேனோல் ெமய சீர்திருத்ே இயக்கம் 

ரேோன்றியது. 

அ சு இயந்தி த்தின் உேவியோல் புவிடயப் பற்றிய ஏ ோளமோன நூல்கள் சவளிவந்ேன. இேனோல் கைல் 

பயை அறிடவப் பற்றி கைற் பயணிகள் அறிந்து சகோண்ைனர். 

2. ைறுைலர்ச்சியின் விடளவுகள்  ற்றி ஒரு சிறு குறிப்பு வடரக 

1. மறுமலர்ச்சி வட்ைோ  சமோழிகளின் வளர்ச்சிடய செழுடமப்படுத்தியது. ரேசிய அ சுகளின் எழுச்சிக்கு 

அறிவோர்ந்ே ஓர் அடித்ேளத்டே வைங்கியது. 

2. திருச்ெடபயின் உலகியல் ரீதியோன ஊைல் மலிந்ே நடைமுடறகடள விமர்சிப்பதில் மறுமலர்ச்சி ஒரு 

சேோைக்கத்டே ஏற்படுத்தியது. இேனோல் மேசீர்திருத்ே இயக்கம் ரேோன்றியது.  



Social Science                                                                           Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                     Page 27 of 50 

3. மறுமலச்சியினோல் தூண்டிவிைப்பட்ை புத்ேோர்வம், புதிய நிலவழிப் போடேகளின் கண்டுபிடிப்பிலும் 

உலக வட பைத்டே மோற்றியடமப்பதிலும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகித்திருந்ேது. இதில் புதிய 

கைல்வழிகடளயும், புதிய நிலப்ப ப்டபயும் கண்டுபிடிக்க முடிந்ேது. வோனவியலின் ரகோபர் நிக்கஸின் 

அறிவியல் கண்டுபிடிப்பும், மனிே உைற்கூறியலுக்கு வில்லியம் ஹோர்வியின் பங்களிப்பும் அத்ேடகய 

கண்டுபிடிப்புகளோகும். 

3. கத்க ாலிக்க திருச்ெட  மீது ைார்ட்டின் லூ ர் சகாண்டிருந்  ைாற்றுக் கருக்துகடள விவரி 

மோர்டின் லூேர் ர ோமுக்கு சென்றரபோது திருச்ெடபயின் ஆைம்ப மிக்க வோழ்க்டகடயக் கண்டு 

அதிர்ச்சிக்கு ஆளோனோர். சைட்சஸல் என்ற திருச்ெடப ஊழியர் திருச்ெடப பேவிகடள ஏலத்தில் 

எடுப்பேற்கும், போவ மன்னிப்புச் சீட்டுக்கடள விற்படன செய்வேற்றும் விட்ைன்பர்க்கிற்கு வந்ேோர். 

இேடன மோர்டின் லூேர் எதிர்த்து “சேோண்ணூற்றி ஐந்து குறிப்பு”க்கடளப் பட்டியலிட்டு விட்ைன்பர்க் 

ரேவோலயத்தின் மீது ஒட்டினோர். இேனோல் ரபோப் 10வது லிரயோ மோர்டின் லூேட  மேத்திலிருந்து நீக்கி 

“ரபோப்போண்ைவர் ஆடைடய” சவளியிட்ைோர். ெைங்குகளும் போவமன்னிப்பு நடைமுடறகளும் ஆன்ம 

விடுேடலக்கு இட்டுச் செல்லும் என்ற நம்பிக்டகடய அவர் நி ோகரித்ேோர். நம்பிக்டகயினோல் 

நியோயப்படுத்துேல் என்ற சகோள்டக வடிடவ அவர் முன் டவத்ேோர். டபபிள் அடனத்து மக்களோலும் 

படிக்கப்பை ரவண்டும் என்று விவோதித்ேோர். இேனோல் பி ோட்ைஸ்ைன்ட் சீர்திருத்ேம் ஏற்பட்ைது. 

4. ை  எதிர் சீர்திருத் ம்  ற்றி ஒரு குறிப்பு வடரக 

பி ோட்ைஸ்ைன்ட் சீர்திருத்ே இயக்கம் ப வோமல் ேடுக்கவும், திருச்ெடபயில் எண்ைற்ற பல தீவி மோன 

சீர்திருத்ேங்கடள சகோண்டு வ வும் ஊைல்கடள ஒழிக்கவும் ரேோன்றிய இயக்கம் மே எதிர் சீர்திருத்ேம் 

ஆகும். கத்ரேோலிக்க திருச்ெடபக்குள்ரளரய ரமற்சகோள்ப்பட்ை இந்ே சீர்திருத்ேம் எதிர் மேசீர்திருத்ேம் 

என்று அறியப்பட்ைது. 

5. ‘சகாலம்பியப்  ரிைாற்றம்’ என்றால் என்ன? 

அசமரிக்க நோடுகளுக்கும் ஐர ோப்போவுக்குமிடைரய அல்லது புதிய உலகத்திற்கும் படைய 

உலகத்திற்குமிடை ேோவ ங்கள், விலங்குகள், சேோழில் புதிய உலகத்திற்கும் படைய 

உலகத்திற்குமிடைரய ேோவ ங்கள், விலங்குகள், சேோழில்நுட்ப பண்போடு மற்றும் விரநோேமோன 

ரநோய்கள் ஆகியவற்றின் இைப்சபயர்வுக்கு ஐர ோப்பிய கோலனியோதிக்க ெக்திகள் அசமரிக்கோடவ 

சவற்றி சகோண்ைரே கோ ைமோகும். இது சகோலம்பியப் பரிமோற்றம் என்று அறியப்படுகிறது. 

புவியியல் 

1. நீர்க்ககாளம் 

          புவிக் ரகோளத்தில் நீர்வளம் மிகுந்து கோைப்படுவேோல் இது நீலக்ரகோளம் என்று அடைக்கப்படும். 

புவியின் நீ ோனது நிடலத்ே ேன்டமயற்ற நகரும் ேன்டமயுடையேோகும். நீரின் இயக்கம் ரமலும் கீழுஙை 

சேோைர்ச்சியோக நடைசபறுவரே நீரியல் சுைற்சி எனப்படும். நீர் வளத்திடன நன்னீர் மற்றும் உவர் நீர் என 
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இரு பிரிவுகளோகப் பிரிக்கலோம். மடை நீரில் உவர்ப்பின் ெேவீேம் மிகக் குடறவோக இருப்பேோல் இது நன்னீர் 

என்று அடைக்கப்படுகிறது. புவியின் ரமற்ப ப்பில் உள்ள நீ ோனது நீர்க் சகோள் போடறகள் வழியோக 

ஊடுருவிச் சென்று நிலத்தின் அடியில் ரெமிக்கப்படுகிறது. இது நிலத்ேடி நீர் என்று அடைக்கப்படுகிறது. 

         மிகப் ப ந்ே உவர் நீட க் சகோண்ை சபருங்கைல்கள், நீர்க்ரகோளத்தில் சபரும்பங்டக ேன்னுள் 

சகோண்டுள்ளது. கண்ைங்கள் மற்றும் கைல்கள் வை மற்றும் சேன் அட க் ரகோளங்களில் ஒர  சீ ோகப் 

ப வியிருக்கவில்டல. வை அட க்ரகோளம் 61% நிலப்ப ப்டபயும், சேன் அட க்ரகோளம் 81% 

நீர்ப்பட ப்டபயும் சகோண்டுள்ளது. கைலடிப் ப ப்பில் பல்ரவறு விேமோன நிலத் ரேோற்றங்கள் 

கோைப்படுகின்றன. நிலத்திலிருந்து கைடல ரநோக்கி சமன்ெரிவுைன் கைலில் மூழ்கியுள்ள ஆைமற்ற 

பகுதிரய கண்ைத்திட்டு எனப்படுகிறது. இேனோல் இப்பகுதிகளில் மீன்பிடித் ேளங்கள் அதிகம் உள்ளன. 

          கண்ைத்திட்டின் விளிம்பிலிருந்து வன்ெரிவுைன் ஆழ்கைடல ரநோக்கிச் ெரிந்து கோைப்படும் பகுதிரய 

கண்ைச் ெரிவோகும். கண்ைச் ெரிவின் கட ப்பகுதியில் சமன் ெரிடவக் சகோண்ை படிவுகள் 

கோைப்படுகின்றன. கண்ைச் ெரிவிற்கும் கைலடிச் ெமசவளிக்கும் இடையில் கோைப்படும் 

இந்நிலத்ரேோற்றரம கண்ை உயர்ச்சி ஆகும். ஆழ்கைல் ெமசவளி அல்லது அபிசெல் ெமசவளி என்பது 

ஆழ்கைலில் கோைப்படும் கைலடிச் ெமசவளி ஆகும். சபருங்கைலின் மிக ஆைமோனப் பகுதி அகழி ஆகும். 

இது சமோத்ேக் கைலடிப் ப ப்பில் 7 ெேவீேத்திற்கு ரமல் கோைப்படுபிறது. கைலடியில் கோைப்படும் 

சேோைர்ச்சியோன மடலத் சேோைர்கள் கைலடி மடலத்சேோைர்கள் எனப்படுகின்றன. 

          நிலத்டேப் ரபோன்ரற கைலின் ரமற்பகுதியிலும், ஆைப்பகுதியிலும் இைத்திற்கு இைம் சவப்பநிடல 

மோறுபடுகின்றது. சவப்பமடைேலும் குளிர்ேலும் நிலத்டேவிை கைலில் சமதுவோகரவ நடைசபறுகிறது. 

கைல் நீரில் கட ந்துள்ள உப்பின் விகிே அளவு உவர்ப்பியம் எனப்படும். சவப்ப மண்ைலப் பகுதியில் 

ஆவியோேல் அதிகமோக நடைசபறுவதினோல் உவர்ப்பியம் அதிகமோகக் கோைப்படுகிறது. 

           கைல் நீர் இயக்கங்களில் அடலகரள மிகவும் வலிடம வோய்ந்ேடவயோகக் கருேப்படுகின்றன. சில 

ரந ங்களில் ஆழ்கைலில் ஏற்படும் நில அதிர்வுகளினோலும் அடலகள் உருவோகின்றன. இது அழிப் 

ரப டலயோகும். சூரியன் மற்றும் ெந்தி னின் ஈர்ப்பு விடெயின் கோ ைமோக ஒரு குறிப்பிட்ை கோல 

இடைசவளியில் கைல் நீர் உயர்ந்து ேோழ்வது ஓேங்கள் எனப்படுகிறது. இடவ உயர் ஓேங்கள், ேோழ் ஓேங்கள் 

என வடகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளன. உய மோன அடலகள் அமோவோடெ மற்றும் முழுநிலவு தினங்களில் 

ஏற்படுகின்றன. குடறவோன அடலகள் ேோழ் ஓேங்கள் எனப்படுகின்றன. இ ண்டு உயர் ஓேங்களுக்கு 

இடைரய ேோழ் ஓேங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

          சபருங்கைலின் ரமற்ப ப்பிலும் அேன் அடி ஆைத்திலும் ஒரு குறிப்பிட்ை திடெயில் நகரும் நீரிடன 

நீர ோட்ைம் என்று அடைக்கின்ரறோம். சபருங்கைல்கள் நீர ோட்ைங்கள் வை அட க்ரகோளத்தில் கடிகோ  

திடெயிலும் சேன் அட க் ரகோளத்தில் எதிர் கடிகோ  திடெயிலும் நகருகின்றன. புவியின் சுைற்சி, வீசும் 

கோற்று, கைல்நீரின் சவப்பம் மற்றும் உவர்ப்பியத்தில் உள்ள ரவறுபோடு ஆகியடவ கைல் நீர ோட்ைங்கடள 

உருவோக்கும் கோ ணிகளோகும். கைல் நீர் மற்றும் கைலில் அடிப்பகுதியில் கோைப்பைக்கூடிய உயிருள்ள 

மற்றும் உரிற்றடவகடள நோம் கைல் வளங்கள் என்கிரறோம். புவி மற்றும் மனிே குலத்தின் உயிர ோட்ைமோகப் 
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சபருங்கைல்கள் விளங்குகின்றன. ண்சைய் வளங்கள் சபருங்கைலில் அதிகமோகக் கோைப்படுகின்றன. 

சபருங்கைல்கள் முக்கிய மீன் பிடித்ேளமோக உள்ளது. ம பு ெோ ோ எரிெக்திடய உற்பத்தி செய்கிறது. 

துடறமுகங்கள் வர்த்ேக ரமம்போட்டிற்கு உேவுகிறது. ஆஸ்திர லியோவின் குயின்லோந்து மோகோைத்தின் 

அருரக உள்ள பவளக் கைலில் பவளப் போடற திட்டின் அடமவிைம் உள்ளது. 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டுத்து எழுதுக 

1. “சுந்ேோ அகழி” கோைப்படும் சபருங்கைல் ……………………… 

அ) அட்லோண்டிக் சபருங்கைல்  ஆ) பசிபிக் சபருங்கைல் 

இ) இந்தியப் ச ருங்கைல்   ஈ) அண்ைோர்டிக் சபருங்கைல் 

2. சபருங்கைலின் சவப்பநிடல ஆைத்டே ரநோக்கிச் செல்லச் செல்ல ……………………. 

அ) அதிகரிக்கும்    ஆ) குடறயும் 

இ) ஒர  அளவோக இருக்கும்   ஈ) ரமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

3. கைல் நீர ோட்ைங்கள் உருவோகக் கோ ைம் ……………………. 

அ) புவியின் சுைற்சி    ஆ) சவப்பநிடல ரவறுபோடு 

இ) உவர்ப்பிய ரவறுபோடு   ஈ) கைற்கண்ை அடனத்தும்  

4. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆ ோய்க 

1. மீன்பிடித்ேங்கள் சபரும்போலும் அகலமோன கண்ைத்திட்டு பகுதிகளில் கோைப்படுகின்றன. 

2. மிேசவப்ப மண்ைலப் பகுதிகளில் மீன்பிடித்சேோழில் நன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது. 

3. மீனின் முேன்டம உைவோன ேோவ  ஊட்ைச்ெத்து வளர்வேற்கு சவப்ப நீர ோட்ைமும் குளிர் நீர ோட்ைமும் 

இடைவரே கோ ைமோகும். 

4. இந்தியோவின் உள்நோட்டு மீன்பிடித்சேோழில் குறிப்பிைத்ேக்கது ஆகும். 

அ) 1 மற்றும் 2 ெரி    ஆ) 1 மற்றும் 3 ெரி 

இ) 2, 3 மற்றும் 4 ெரி    ஈ) 1, 2 ைற்றும் 3 ெரி 

5. கைலடி மடலத்சேோைர் உருவோக கோ ைம் 

அ) புரித்ேட்டுகள் இடைேல்   ஆ) புவித் ட்டுகள் விலகு ல் 

இ) புவித்ேட்டுகளின் பக்கவோட்டு இயக்கம்  ஈ) ரமற்கண்ை எதுவுமில்டல 
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6. கைல் மட்ைத்தின் கீழுள்ள நிலத்ரேோற்றங்கள் வரிடெக்கி மமோக உள்ளடவ எடவ? 

அ) கண்ைத்திட்டு, கண்ைச்ெரிவு, கைலடி ெைசவளி, கைல் அகழி 

ஆ) கண்ைச்ெரிவு, கண்ைத்திட்டு, கைலடிச்ெமசவளி, கைல்அகழி 

இ) கைலடி ெமசவளி, கண்ைச்ெரிவு, கண்ைத்திட்டு, கைல் அகழி 

ஈ) கண்ைச்ெரிவு, கைலடிச் ெமசவளி, கண்ைத்திட்டு, கைல் அகழி 

7. பின்வருவனவற்றுள் ெரியோகப் சபோருந்ேோேது எது? 

அ) வடளகுைா நீகராட்ைம் –  சிபிக் ச ருங்கைல் 

ஆ) ரலப் ைோர் கைல்நீர ோட்ைம் – வை அட்லோண்டிக் சபருங்கைல் 

இ) ககனரி கைல் நீகராட்ைம் – ைத்திய  டரக்கைல் 

ஈ) சமோெோம்பிக் கைல் நீர ோட்ைம் – இந்தியப் சபருங்கைல் 

8. கைலில் கோைப்படும் ‘பிளோங்ைனின்’ அளடவத் தீர்மோனிக்கும் கோ ணி 

அ) நீரின் ஆைம் 

ஆ) கைல் நீர ோட்ைம் 

இ) சவப்பநிடல மற்றும் உவர்ப்பியம் 

ஈ) பகல் மற்றும் இ வின் நீளம் 

அ) 1 மற்றும் 2 ெரி   ஆ) 1, 2 ைற்றும் 3 ெரி 

இ) 1, 3 மற்றும் 4 ெரி   ஈ) அடனத்தும் ெரி 

2. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ெரியான கூற்று காரணங்கடள க ர்வு செய்க. 

அ) A மற்றும் R இ ண்டும் ெரி, ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் 

ஆ) A மற்றும் R ெரி ஆனோல் ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் இல்டல. 

இ) A ெரி ஆனோல் R ேவறு 

ஈ) A ேவறு ஆனோல் R ெரி 

9. கூற்று (A) : வட பைங்களில் கைல்கள் எப்சபோழுதும் நீல நிறத்தில் சகோடுக்கப்படும். 
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கோ ைம் (R) : இது கைல்களின் இயற்டகயோன நிறத்டேக் கோட்டுகிறது. 

விடை: அ) A மற்றும் R இ ண்டும் ெரி, ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் 

10. கூற்று (A) : ஆழ்கைல் மட்ைக்குன்றுகள், கயோட் என்று அடைக்கப்படுகின்றன. 

கோ ைம் (R) : அடனத்து கயோட்களும் எரிமடல செயல்போடுகளோல் உருவோனடவ. 

விடை: இ) A ெரி ஆனோல் R ேவறு 

11. கூற்று (A) : கைலடித்ேளத்தில் கோைப்படும் ஆைமோன குறுகிய பகுதி கைலடிப் பள்ளத்ேோக்குகள் ஆகும். 

கோ ைம் (R) : இடவகள் கண்ைத்திட்டு, ெரிவு மற்றும் உயர்ச்சிகளினோல் கட்டுப்படுத்ேப்படுகின்றன. 

விடை: ஆ) A மற்றும் R ெரி ஆனோல் ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் இல்டல. 

12. கூற்று (A) : வட்ைப் பவளத்திட்டு (Attols). அட்லோண்டிக் சபருங்கைலில் ப வலோகக் கோைப்படுகின்றன. 

கோ ைம் (R) : ஆைமோன பகுதிகளில் கைல்வோழ் உயிரினங்கள் குடறவோக உள்ளன. 

விடை: அ) A மற்றும் R இ ண்டும் ெரி, ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் 

13. கூற்று (A) : நிலத்ேோல் சூைப்பட்ைப் பகுதிகளில் உவர்ப்பியம் அதிகமோக உள்ளது. 

கோ ைம் (R) : நிலத்ேோல் சூைப்பட்ை கைலில் விரிந்ே கைற்ப ப்டபவிை (open ocean) நன்னீர் சிறிேளரவ 

கலக்கின்றது. 

விடை: அ) A மற்றும் R இ ண்டும் ெரி, ‘R’, ‘A’ விற்கோன ெரியோன விளக்கம் 

3. ச ாருத்துக 

1. மரியோனோ அகழி  - கைலில் உவர்ப்பியம் குடறவு 

2. கிர ட் ரபரியர் ரீப்  - ஜப்போன் கைற்கட ரயோ ம் 

3. ெர்ரகோெோ கைல்  - பசிபிக் சபருங்கைலின் அைமோனப் பகுதி 

4. உயர்ஓேம்   - ஆஸ்திர லியோ 

5. அதிக மடை   - இ ண்ைோம் நிடல நிலத்ரேோற்றம் 

6. குர ோசிரயோ நீர ோட்ைம் - வை அட்லோண்டிக் சபருங்கைல் 

7. கண்ைச்ெரிவு   - அமோவோடெ மற்றும் முழு நிலவு நோள் 

விடை: 
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1. மரியோனோ அகழி  - பசிபிக் சபருங்கைலின் அைமோனப் பகுதி  

2. கிர ட் ரபரியர் ரீப்  - ஆஸ்திர லியோ 

3. ெர்ரகோெோ கைல்  - வை அட்லோண்டிக் சபருங்கைல் 

4. உயர்ஓேம்   - அமோவோடெ மற்றும் முழு நிலவு நோள்  

5. அதிக மடை   - கைலில் உவர்ப்பியம் குடறவு 

6. குர ோசிரயோ நீர ோட்ைம் - ஜப்போன் கைற்கட ரயோ ம் 

7. கண்ைச்ெரிவு   - இ ண்ைோம் நிடல நிலத்ரேோற்றம் 

4. காரணம் அறிக 

 1. வை அடரக்ககாளம் நில அடரக்ககாளம் என்றும் ச ன் அடரக்ககாளம் நீர் அடரக்ககாளம் என்றும் 

அடழக்கப் டுகின்றன. 

வை அட க்ரகோளத்தில் நில பகுதிகள் அதிகம் கோைப்படுகிறது. எனரவ அப்பகுதி நில அட க்ரகோளம் 

என்று அடைக்கப்படுகிறது. 

சேன் அட க்ரகோளப் பகுதிகளில் நீரின் அளவு அதிகம் கோைப்படுகிறது. அப்பகுதியில் அண்ைோர்டிகோ 

கண்ைம் பளியோலோனது. அேனோல் அப்பகுதி நீர் அட க்ரகோளம் என்று அடைக்கப்படுகிறது. 

2. இயற்டகயாககவ கைல்நீர் உவர்நீராக உள்ளது. 

சவப்பமடைேலும் குறிர்ேலும் நிலத்டேவிை கைலில் சமதுவோக நடைசபறும். சவப்பமண்ைலப் 

பகுதியில் ஆவியோேல் அதிகமோக நடைசபறுவதினோல் உவர்ப்பியம் அதிகமோகக் கோைப்படுகிறது. 

உவர்பியத்தின் அளவு சவப்ப மண்ைலப் பகுதியில் அதிகமோகவும், நிலநடுக்ரகோடு மற்றும் துருவப் 

பகுதிகளில் குடறவோகவும் உள்ளன. 

3. கண்ைத்திட்டுகள் சிறந்  மீன்பிடித் ளங்களாகும். 

கண்ைத்திட்டு அைமற்ற பகுதியோக இருப்பதினோல் சூரிய ஒளி நன்கு ஊடுருவிச் செல்கின்றது. இது 

கைற்புறகள், கைற்போசி மற்றும் பிளோங்ைன் ரபோன்றடவ நன்கு வளர்வேற்றுச் ெோேகமோக உள்ளது. 

இேனோல் இப்பகுதிகள் உலகின் செழிப்போன மீன்பிடித்ேளங்களோகும். நியூபவுண்ட்லோந்தில் உள்ள 

‘கி ோண்ட் போங்’ க் பகுதி சிறந்ே எடுத்துக்கோட்ைோகும். 

4. அரபிக் கைடலக் காட்டிலும் வங்காள விரிகுைாவில் உவர்ப்பியம் அதிகைாக உள்ளது 

வங்கோள விரிகுைோவில் அ பிக்கைடலக் கோட்டிலும் நதிகள் அதிகளவில் கலக்கின்றன. அக்கைலில் 

கலக்கும் ஆறுகள் மூலம் அதிகளவு உவர்ப்பியம் அதிகமோக உள்ளது. 
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5. சிறுவினாக்கள் 

1. ‘நீர்க்ககாளம்’ ச ாருள் கூறுக 

இயற்டக வளங்களில் மிகவும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்ேேோகவும் ேவிர்க்க இயலோே ஒன்றோகவும் நீர் 

விளங்குகிறது. புவிக்ரகோளத்தில் நீர்வளம் மிகுந்து கோைப்படுவேோல் “இது நீலக் ரகோளம்” என்று 

அடைக்கப்படுவதுைன் ேனித்துவம் வோய்ந்ே ரகோளோகவும் திகழ்கின்றது. புவியின் அடனத்து 

நீர்நிடலகடளயும் ேன்னுள் சகோண்ைது நீர்க்ரகோளம் ஆகும். 

2. நீரியல் சுழற்சி என்றால் என்ன?  

புவியின் நீ ோனது நிடலத்ே ேன்டமயற்ற, நகரும் ேன்டமயுடைேோகும் புவியன் ரமலும் கீழும் நீரின் 

இயக்கம் சேோைர்ச்சியோக நடைசபறுவரே நீரியர் சுைற்சி எனப்படும். 

3. கைலடி நிலத்க ாற்றங்கள் யாடவ? 

1. கண்ைத்திட்டு 2. கண்ைச்ெரிவு 3. கண்ை உயர்ச்சி 4. கைலடி ெமசவளிகள் அல்லது அபிெல் ெமசவளி, 

5. கைல் பள்ளம் அல்லது அகழிகள் 6. கைலடி மடலத் சேோைர்கள் 

4. கைல் நீகராட்ைங்கடளத் க ாற்றுவிக்கும் காரணிகள் யாடவ? 

1. புவியின் சுைற்சி 

2. வீசும் கோற்று 

3. கைல் நீரின் சவப்பம் மற்றும் உவர்ப்பியத்தில் உள்ள ரவறுபோடு 

5. கைல் அடலகடளப்  ற்றிச் சுருக்கைாக விடையளி 

கைல் நீர் இயக்கங்களில் அடலகரள மிகவும் வலிடம வோய்ந்ேடவயோகக் கருேப்படுகின்றன. கோற்று 

கைலின் ரமற்ப ப்பில் வீசும்ரபோது சிற்றடலகடள உருவோக்குகின்றன. கோற்றின் ரவகம் அது நீடிக்கும் 

கோலம் மற்றும் அேன் திடெடயப் சபோறுத்து அடலகளின் உய ம் அடமந்துள்ளது. நில ரந ங்களில் 

ஆழ்கைலில் ஏற்படும் நில அதிர்வுகளினோலும் அடலகள் உருவோகின்றன. இவ்வடக அடலகள் அதிக 

ரெேத்டே ஏற்படுத்தும் ஆழிப் ரப டலகளோகும். 

6. ‘கைல் உவர்ப்பியம்’ என்றால் என்ன? 

கைல் நீரில் கட ந்துள்ள உப்பின் விகிே அளவு உவர்ப்பியம் எனப்படும். இது ஆயி த்தின் பகுதியோக 

அளவிைப்படுகிறது. 

7. கவறு டுத்துக - உயர் ஓ ம் ைற்றும்  ாழ் ஓ ம் 
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உயர் ஓ ம்: புவி, சூரியன், ெந்தி ன் ஆகிய மூன்றும் ஒர  ரநர்க்ரகோட்டில் வரும்சபோழுது சூரியன் 

மற்றும் ெந்தி னின் கூட்டு ஈர்ப்பு விடெயோனது கைலின் ரமற்ப ப்பு அடலகடள வலுவடையச் செய்து 

உயர் அடலகடள உருவோக்குகின்றன. இவ்வுய மோன அடலகள் உயர் ஒேங்கள் எனப்படுகின்றன. 

இடவ அமோவோடெ மற்றும் முழு நிலவு தினங்களில் ஏற்படுகின்றன. 

 ாழ் ஓ ங்கள்: புவி, சூரியன், ெந்தி ன் செங்குத்துக் ரகோைத்தில் வரும்ரபோது இவற்றின் ஈர்ப்பு 

விடெயோனது ஒன்றுக்சகோன்று எதி ோகச் செய்லபடுவதினோல் உய ம் குடறவோன அடலகள் 

உருவோகின்றன. இவ்வுய ம் குடறவோன அடலகள் ேோழ் ஓேங்கள் எனப்படுகின்றன. இ ண்டு உயர் 

ஓேங்களுக்கு இடைரய ேோழ் ஓேங்கள் கோைப்படுகின்றன. ெந்தி னின் முேல் மற்றும் இறுதி 

கோல்பகுதியில் அேோவது மோேத்தில் இ ண்டு முடற இவ்ரவோேங்கள் ஏற்படுகின்றன. 

2. கவறு டுத்துக - கைலடிச் ெைசவளி ைற்றும் கைலடிப்  ள்ளம் 

 கைலடிச் ெைசவளி கைலடிப்  ள்ளம் 

1 ஆழ்கைல் ெமசவளி அல்லது அபிசெல் 

ெமசவளி என்பது ஆழ்கைலில் கோைப்படும் 

கைலடிச் ெமசவளி ஆகும் 

சபருங்கைலில் மிக ஆைமோன பகுதி அகழி 

ஆகும். அகழியில் நீரின் சவப்ப நிடல 

உடறநிடலடய விை ெற்று அதிகமோக இருக்கும். 

2 இடவ கண்ை உச்சியிலிருந்து மத்தியக் கைலடி 

மடலத் சேோைர்கள் வட  ப வி உள்ளது. 

சபரும்போலோன அகழிகள் வன்ெரிவுைன் ‘V’ 

வடிவத்தில் கோைப்படுகின்றன. 

3 இச்ெமசவளிகள் ஆறுகளினோல் சகோண்டு 

வ ப்பட்ை களிமண், மைல் மற்றும் 

வண்ைல்களோல் உருவோக்கப்பட்ை அைர்ந்ே 

படிவுகளோல் ஆனது. 

சபரும்போலும் வலிடமயோன நில அதிர்வுகளின் 

நிலநடுக்க ரமல் டமயப்புள்ளி இங்குக் 

கோைப்படுகிறது. 

3.  கவறு டுத்துக - ஓ  மின்ெக்தி ைற்றும் நீர் மின்ெக்தி 

 ஓ  மின்ெக்தி நீர் மின்ெக்தி 

1 கைல் அடல நீர் விழும் ரபோது ஏற்படும் 

ஆற்றடல விடெப் சபோறி உருடள சகோண்டு 

மின்ெக்தி உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றது. 

அடைகளின் மூலம் நீட த் ரேக்கி குைோய்கள் 

மூலம் உருடள மீது விழுச் செய்து மின்ெோ ம் 

எடுக்கப்படுகிறது. 

2 இந்தியோவில் ரக ளக் கைற்கட யில் உள்ள 

விழிஞ்சியம் மற்றும் அந்ேமோன் நிக்ரகோபோர் 

தீவுகளில் அடலயோற்றல் மின் உற்பத்தி 

நிடலயங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. 

பக் ோநங்கள்ல அடை, ரகோேோவரி, மகோநதி, 

ரமட்டூர் ரமலும் பல அடைகளில் நீர் மின்ெக்தி 

உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. 

 

 

முக்கிய கைல் நீகராட்ைங்கள் 

ச ருங்கைல்கள் வை அடரக்ககாளம் ச ன் அடரக்ககாளம் 

பசிபிக் சபருங்கைல் குர ோஷியோ நீர ோட்ைம் (சவப்பம்), சபருவியன் (அ) ஹம்ரபோல்டு 
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ஒரயோஷியோ நீர ோட்ைம் (குளிர்) 

அலோஸ்கோ நீர ோட்ைம் (சவப்பம்) 

கலிரபோர்னியோ நீர ோட்ைம் (குளிர்) 

நீர ோட்ைம் (குளிர்) 

அட்லோண்டிக் 

சபருங்கைல் 

வடளகுைோ நீர ோட்ைம் (சவப்பம்), 

வை அட்லோண்டிக் நீர ோட்ைம் 

(சவப்பம்), 

ரலட் ைோர் நீர ோட்ைம் (குளிர்), 

ரகனரி நீர ோட்ைம் (குளிர்) 

சபன்குலோ நீர ோட்ைம் (குளிர்) 

இந்தியப் சபருங்கைல்  ரமற்கு ஆஸ்திர லியோ நீர ோட்ைம் 

(குளிர்) 

 

2. உயிர்க்ககாளம் 

        உயிர்க்ரகோளம் புவியின் நோன்கோவது ரகோளோகும். இக்ரகோளம் உயிரினங்கள் வோழ்வேற்கு ஏற்றேோகும். 

உயிர்க்ரகோளம் பல்ரவறுபட்ை சூழ்நிடல மண்ைலம் மற்றும் பல்லுயிர்த் சேோகுதி அடமப்போலும் 

உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. விலங்கு, ேோவ ம் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் எந்ே இைத்தில் வோழ்கின்றரேோ 

அவ்விைம் அவற்றின் வோழ்விைமோகும். 

        சூழ்நிடல மண்ைலம் என்பது பல்ரவறு உயிரினங்களின் சேோகுதி ஆகும். பல்லுயிர் வோழ்விைம் 

புவியில் உள்ள அடனத்து சூழ்நிடல மண்ைலங்கடளயும், உயிரினங்கடளயும் மனிே இனத்டேபும் 

உள்ளைக்கியேோகும். சூழ்நிடல மண்ைலம் மூன்று அடிப்படைக் கூறுகடளக் சகோண்டுள்ளது. அடவ 

உயி ற்ற கூறுகள், உயிருள்ள கூறுகள், ஆற்றல் கூறுகள் ஆகும். உயிருள்ள கூறுகள் என்பது ேோவ ங்கள், 

விலங்கினங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிர்கடள உள்ளைக்கியேோகும். 

         சூழ்நிடல மண்ைலத்தில் ேமக்கு ரவண்டிய உைடவத் ேோரம உற்பத்தி செய்து சகோள்ளக்கூடிய 

உயிரினங்கள் உற்பத்தியோளர்கள் எனப்படும். ரந டியோகரவோ அல்லது மடறமுகமோகரவோ 

உற்பத்தியோளர்கடளச் ெோர்ந்திருக்கும் இடவகடளத் ேோவ  உண்ணிகள் என்கிரறோம். இ ண்ைோம் நிடல 

நுகர்ரவோட  ஊன் உண்ணிகள் என்கிரறோம். மூன்றோம் நிடல நுகர்ரவோர் என்பது ஊன் உண்ணிகளில் 

உயர் நிடலயில் உள்ளடவயோகும். உயிர்க் ரகோளம் முழுடமக்கும் சூரியரன ஆற்றடல வைங்கக் 

கூடியேோக உள்ளது. உைவுச் ெங்கிலிகள் ஒன்றிடைசயோன்று ெோர்ந்து பிடைக்கப்பட்ை அடமப்பு உைவு 

வடல எனப்படுகிறது. 

         உயிரினப் பன்டம என்பது ஒரு வோழ்விைத்தில் வோழ்கின்ற பல்ரவறு வடகயோன உயிரினங்கடளக் 

குறிப்பேோகும். மனிே மற்றும் இயற்டகக் கோ ணிகளின் செயல்போடுகளினோல் ஏற்படும் இைப்பு உயிரினப் 

பன்டமயின் இைப்பு என்கிரறோம். பல்லுயிர்த் சேோகுதி என்பது புவியின் சூைல் மண்ைலத்தில் பல்ரவறு 

வடகயோன ேோவ ங்களும் விலங்கினங்களும் இடைந்து வோழும் மிகப் ப ந்ே சூழ்நிடலயின் 
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அடமப்போகும். நிலவோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதி என்பது ஒரு குழுவோக வோழும் உயிரினங்கள் 

ஒன்ரறோசைோன்று சேோைர்பு சகோண்டு அடவ வோழும் நிலச்சூைலுக்கு ஏற்றவோறு வோழ்ேலோகும். 

          சவப்ப மண்ைலக் கோடுகள் பல்லுயிர்த் சேோகுதி, பல்ரவறு துடை பல்லுயிர்த் சேோகுதிகளோல் 

உருவோக்கப்பட்ைடவ. மிக அதிகமோன மடைப் சபோழிவும் அதிகமோன சவப்பநிடலயும் கோைப்படுகின்றன. 

இ ப்பர், மூங்கில், எரபோனி ரபோன்றடவ இங்கு கோைப்படும் முக்கிய ம ங்கள் ஆகும். சவப்ப மண்ைலப் 

புல்சவளிகள் சபரும்போலும் சவப்ப மண்ைலக் கோடுகளுக்கும் போடலவனங்களுக்கும் இடைரய 

கோைப்படுகின்றன. 

          போடலவனப் பல்லுயிர்த் சேோகுதிகள் சபரும்போலும் கண்ைங்களின் ரமற்கு விளிப்புகளில் 

கோைப்படுகின்றன. இங்கு ேோவ ங்கள் அரிேோக வளர்கின்றன. மிேசவப்ப மண்ைல புல்சவளிகள் 

கண்ைங்களின் உட்பகுதியில் கோைப்படுகின்றன. இப் புல்சவளிகள் முழுடமயோக மடைப் சபோழிடவரய 

ெோர்ந்துள்ளன. தூந்தி ப் பல்லுயிர்த் சேோகுதி சபரும்போலும் உடறந்ரே கோைப்படுகின்றது. ஆசியோ, 

கனைோ, ஐர ோப்போ இவற்றின் வைபகுதி மற்றும் கிரீன்லோந்து, ஆர்டிக், அண்ைோர்டிகோ ஆகியன 

இத்சேோகுதியின் கீழ் வருகின்றன. இப்பகுதியில் வோழும் மக்கள் நோரைோடிகளோக வோழ்கின்றனர். இவர்கள் 

குளிர்கோலங்களில் “இக்ளூ” என்ற பனி வீடுகளிலும், ரகோடைக் கோலங்களில் கூைோ ங்கள் அடமத்தும் 

வோழ்கின்றனர். 

           நீர் வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதியோன நன்னீர் வோழ் பல்லுயிரித் சேோகுதி மற்றும் கைல்நீர் வோழ் 

பல்லுயிர்த் சேோகுதி என இ ண்டு வடககளோக வடகப்படுத்துகிரறோம். நன்னீர் வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

என இ ண்டு வடககளோக வடகப்படுத்துகிரறோம். நன்னீர் வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதியோனது ஏரிகள், 

குளங்கள், ஆறுகள், ஓடைகள், ெதுப்பு நிலங்கள் ஆகியவற்டற உள்ளைக்கியது. புவியில் கோைப்படும் 

மிகப்சபரிய நீர் வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதி கைல் நீர் வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதியோகும்.  ேோவ ங்கள், 

விலங்கினங்களுக்கு வோழ்விை ஆேோ ோமோக இத் சேோகுதி உள்ளது. சில உயிரினங்களின் அழிவிற்கும் 

மற்றும் இைமோற்றத்திற்கும் மனிேனின் நைவடிக்டககரள முேன்டமக் கோ ைமோக உள்ளது. 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டுத்து எழுதுக 

1. புவியின் குளிர்ச்சியோன பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

அ) தூந்திரா    ஆ) டைகோ 

இ) போடலவனம்   ஈ) சபருங்கைல்கள் 

2. உயிர்க் ரகோளத்தின் மிகச் சிறிய அலகு 

அ) சூழ்நிடல ைண்ைலம்  ஆ) பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

இ) சுற்றுச்சூைல்   ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்டல 

3. வளிமண்ைலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகடளக் சகோண்டு, ஊட்ைச்ெத்துக்கடள மறுசுைற்சி செய்ரவோர். 
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அ) உற்பத்தியோளர்கள்  ஆ) சிட ப்க ார்கள் 

இ) நுகர்ரவோர்கள்   ஈ) இவர்களில் யோரும் இல்டல 

4. போடலவனத் ேோவ ங்கள் வளரும் சூைல் 

அ) உவர்ப்பியமுள்ள ைணற் குதி  ஆ) குடறந்ே அளவு ஈ ப்படெ 

இ) குளிர் சவப்பநிடல   ஈ) ஈ ப்பேம் 

5. மடைக்கோடுகள் பல்லுயிர்த் சேோகுதி அதிகளவு விவெோயத்திற்குப் பயன்படுத்ே இயலோேேற்குக் கோ ைம் 

அ) மிக அதிகப் டியான ஈரப்  ம்  ஆ) மிக அதிகமோன சவப்பநிடல 

இ) மிக சமல்லிய மண்ைடுக்கு  ஈ) வளமற்ற மண் 

2. ககாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. விலங்குகள், ேோவ ங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஒன்ரறோசைோன்று இடைவிடனப் புரிந்து சகோண்டு 

வோழுமிைம் சூழ்நிடல ைண்ைலம் எனப்படும். 

2. பிறச்ெோர்பு ஊட்ை உயிர்கள் (Hetrotrophs) என அடைக்கப்படுபடவ  நுகர்கவார்கள் 

3. ஒன்ரறோசைோன்று இடைக்கப்பட்ை சிக்கலோன உைவுச் ெங்கிலி அடமப்பிடன உணவு வடல என 

அடைக்கின்றரறோம். 

4. மிகப்ப ந்ே புவிச்சூழ்நிடல மண்ைலத்டே  ல்லுயிர்த் ச ாகுதி என்கிரறோம். 

5. போடலவனப் பல்லுயிர்த் சேோகுதிகளில் வளரும் ேோவ ங்கள்  ாடலவனத்  ாவரங்கள் எனப்படும்.  

6. கைல் நீர்வோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதி நன்னீர் மற்றும் கைல் நீர் கலக்கும் இைத்தில் கோைப்படும். 

3. ெரியான கூற்று ைற்றும் காரணங்கடள க ர்வு செய்க 

அ) கூற்று மற்றும் கோ ைமும் இ ண்டும் ெரி, கோ ைம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

ஆ) கூற்று மற்றும் கோ ைம் இ ண்டும் ெரி, கோ ைம் கூற்டற விளக்கவில்டல 

இ) கூற்று ெரி, கோ ைம் ேவறு 

ஈ) கூற்று மற்றும் கோ ைம் இ ண்டும் ேவறு 

1. கூற்று :  பிறச்ெோர்பு ஊட்ை உயிர்கள் ேங்கள் உைடவத் ேோங்கரள ேயோரித்துக் சகோள்ளோது. 

கோ ைம் : ஊட்ைச்ெத்திற்கோக இடவ உற்பத்தியோளர்கடளச் ெோர்ந்து இருக்கும். 
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விடை: அ) கூற்று ைற்றும் காரணமும் இரண்டும் ெரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

2. கூற்று : குறிப்பிட்ை பகுதிகளில் மட்டும் கோைப்பைக் கூடியதும் எளிதில் போதிக்கப்படும் சூைலில் வோழும் 

பலவடகயோன ேோவ ங்களும் விலங்குகளும் சகோண்ை பகுதிரய வள டமயம் ஆகும். 

கோ ைம் : இப்பகுதி சிறப்போன கவனம் சகோண்டு போதுகோக்கப்பை ரவண்டும் ஆ ோய்ச்சியோளர்கள் 

இேடன அடையோளங் கோண்பர். 

விடை: அ) கூற்று ைற்றும் காரணமும் இரண்டும் ெரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது. 

3. கூற்று : கைந்ே இருபது ஆண்டுகளில் 60 ெேவீே ஆப்பிரிக்க சகோரில்லோக்கள் எண்ணிக்டகயில் 

குடறந்துள்ளன. 

கோ ைம் : கோடுகளில் மனிேனின் குறுக்கீடு இல்டல.  

விடை: இ) கூற்று ெரி, காரணம்  வறு 

4. காரணம் கூறுக 

1. உற் த்தியாளர்கள்,  ற்ொர்பு ஊட்ை உயிர்கள் என்று அடழக்கப் டுகின்றன. 

சூழ்நிடல மண்ைலத்தில் ேமக்கு ரவண்டிய உைடவத் ேோரம உற்பத்தி செய்து சகோள்ளக்கூடிய 

உயிரினங்கள் உற்பத்தியோளர்கள் எனப்படும். இடவ ேற்ெோர்பு ஊட்ை உயிரிகள் என்று 

அடைக்கப்படுகின்றன. இடவ நிலத்திலும், நீரிலும் கோைப்படுகின்றன. (எ.கோ) ேோவ ங்கள், போசி, 

போக்டீரியோ. 

2. உயிர்க்ககாளம் ஒரு நிடலயான சூழல் ைண்ைலத்ட க் சகாண்டுள்ளது. 

உயிர்க்ரகோளம் பல்ரவறுபட்ை சூழ்நிடல மண்ைலம் மற்றும் பல்லுயிர்த் சேோகுதி அடமப்போலும் 

உருவோக்கப்பட்டுள்ளது. இக்ரகோளம் உயிரினங்கள் வோழ்வேற்கு ஏற்றேோகும். இது ேோவ  இனங்களும், 

விலங்கினங்களும் வோழ்வேற்கு ஏற்றச் சூழ்நிடலக் சகோண்டுள்ளது. 

5. சிறுவினாக்கள் 

1. உயிர்க்ககாளம் என்றால் என்ன? 

புவியின் நோன்கோவது ரகோளம் உயிர்க்ரகோளம் ஆகும். இக்ரகோளம் உயிரினங்கள் வோழ்வேற்கு ஏற்றேோகும். 

இக்ரகோளம் போடறக்ரகோளம், நீர்க்ரகோளம் மற்றும் வளிக்ரகோளத்டே உள்ளைக்கியேோகும். இது ேோவ  

இனங்களும் விலங்கினங்களும் வோழ்வேற்கு ஏற்ற சூைடலக் சகோண்டுள்ளது. கைல் மட்ைத்திலிருந்து 

வளிமண்ைலத்தில் கீழ் கைல் அடுக்கு வட  சுமோர் 20கி.மீ உய ம் வட  உயிர்க்ரகோளம் ப வியுள்ளது. 

2. சூழ்நிடல ைண்ைலம் என்றால் என்ன? 
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சூழ்நிடல மண்ைலம் என்பது பல்ரவறு உயிரினங்களின் சேோகுதி ஆகும். இச்சூழ் நிடல மண்ைல 

அடமப்பில் வோழ்கின்ற உயிரினங்கள் ஒன்சைோன்று சேோைர்பு சகோள்வரேோடு பிற உயி ற்ற சுற்றுச்சூைல் 

கோ ணிகளோன நிலம், மண், கோற்று, சீர் ரபோன்றவற்ரறோடு சேோைர்பு சகோள்கின்றன. சூழ்நிடல மண்ைலம் 

மிகச் சிறிய அலகிலிருந்து உலகளோவிய சூழ்நிடல மண்ைலம் அல்லது சூைல் ரகோளம் வட  விவெோய 

நிலம், குளச் சூழ்நிடல மண்ைலம், வனச்சூைல் அடமப்பு ஆகியடவ ரவறுபட்டுக் கோைப்படுகிறது. 

3. உயிரினப்  ன்டை என்றால் என்ன? 

உயிரினப் பன்டம என்பது ஒரு வோழ்விைத்தில் வோழ்கின்ற பல்ரவறு வடகயோன உயிரினங்கடளக் 

குறிப்பேோகும். இது கோலநிடல, நிலத்ரேோற்றம், மற்றும் மனிேச் செயல்போடுகளின் ேோக்கத்திற்கு 

உள்ளோகின்றன. உயிரினப் பன்டமயில் உள்ள ஒவ்ரவோர் இனமும் சூைல் மண்ைலத்தில் முக்கியமோன 

பங்டக வகிக்கின்றது. இப்பகுதியின் சுற்றுச்சூைல் ெமநிடல மற்றும் ெமூக நலடன அேோவது சுற்றுலோ, 

கல்வி மற்றும் ஆ ோய்ச்சிடய இது ரபணி வருகிறது. 

4. “உயிரினப்  ன்டை இழப்பு” என்  ன் ச ாருள் கூறுக? 

மனிே மற்றும் இயற்டகக் கோ ணிகளின் செயல்போடுகளினோல் ேோவ  மற்றும் விலங்கினங்களில் 

ஏற்படும் இைப்பு உயிரினப் பன்டமயின் இைப்பு என்கிரறோம். 

5.  ல்கவறு வடகயான நிலவாழ்  ல்லுயிர்த் ச ாகுதிகடளக் குறிப்பிடுக 

அ) சவப்ப மண்ைலக் கோடுகள் பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

ஆ) சவப்ப மண்ைல ெவோனோ பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

இ) போடலவனப் பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

ஈ) மிே சவப்ப மண்ைல புல்சவளி பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

உ) தூந்தி ப் பல்லுயிர்த் சேோகுதி 

6. கவறு டுத்துக உற் த்தியாளர் – சிட ப் வர் 

உற் த்தியாளர் சிட ப் வர் 

சூழ்நிடல மண்ைலத்தில் ேமக்கு ரவண்டிய 

உைடவத் ேோரம உற்பத்தி செய்து 

சகோள்ளக்கூடிய உயிரினங்கள் உற்பத்தியோளர் 

எனப்படும். 

இவ்வுயிரினங்களில் ேங்களுக்குத் ரேடவயோன 

உைடவத் ேோரம ேயோரிக்க இயலோேடவ ஆகும். 

அடவ இறந்ே அழுகிய ேோவ ங்கள் மற்றும் 

விலங்கினங்கடள உைவோக உட்சகோண்டு வோைக் 

கூடியடவ ஆகும். 

இடவ நிலத்திலும் நீரிலும் கோைப்படுகின்றன. இடவ ெோறுண்ணிகள் என்று 

அடைக்கப்படுகின்றன. 
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ேோவ ங்கள், போசி, போக்டீரியோ ரபோன்றடவ 

எடுத்துக்கோட்டுகளோகும். 

பூஞ்டெகள், கோளோன்கள் ரபோன்றடவ 

உேோ ைங்களோகும். 

7. நிலவாழ்  ல்லுயிர்த் ச ாகுதி – நீர்வாழ்  ல்லுயிர்த் ச ாகுதி 

நிலவாழ்  ல்லுயிரித் ச ாகுதி நீர்வாழ்  ல்லுயிர்த் ச ாகுதி 

நிலவோழ் பல்லுயிர்த் சேோகுதி என்பது ஒரு 

குழுவோக வோழும் உயிரினங்கள் 

ஒன்றுைசனோன்று சேோைர்பு சகோண்டு அடவ 

வோழும் நிலச் சூைலுக்கு ஏற்றவோறு வோழ்ேலோகும். 

நீர்வோழ் கல்லுயிர்த் சேோகுதியில் கோைப்படும் 

உயிரினங்கள் ஒன்றுைசனோன்று சேோைர்பு 

சகோண்டு அடவ வோழுகின்ற சூைலுக்கும் ெக்கி 

மூலங்களுக்கும் மற்றும் இைத்திற்கும் ேக்கவோறு 

ேங்கடளத் ேகவடமத்துக் சகோண்டுள்ளன. 

இதில் சவப்பமும் மடையும் வோழ்கின்ற 

சூைடலத் தீர்மோனிக்கின்றன. 

நிலவோழ் உயிரினங்கடளப் ரபோல நீர்வோழ் 

உயிரினங்களின் மீதும் உயி ற்ற கோ ணிகளின் 

ேோக்கம் கோைப்படுகின்றன. 

8. சவப்பமண்ைலத் ேோவ ங்கள் – போடலவனத் ேோவ ங்கள் 

சவப் ைண்ைலத்  ாவரங்கள்  ாடலவனத்  ாவரங்கள் 

1. சவப்ப மண்ைலப் பசுடம மோறோக் கோடுகள், 

பருவக்கோல இடலயுதிர்க்கோடுகள் ஆகியன 

சவப்பமண்ைல கோடுகளோகும். 

போடலவனப் பகுதிகள் சபரும்போலும் 

கண்ைங்களின் ரமற்கு விளிம்புகளில் 

கோைப்படுகின்றன. 

2. இத்சேோகுதி 10° வைக்கு அட்ெத்திலிருந்து 10° 

சேற்கு அட்ெம் வட  ப வி உள்ளது 

இத்சேோகுதி 20° முேல் 30° வை, சேன் 

அட்ெங்களுக்கிடைரய கோைப்படுகின்றன. 

3. இங்கு ஆண்டு முழுவதும் மிக அதிகமோன 

மடைப் சபோழிவும் அதிகமோன சவப்பநிடலயும் 

கோைப்படுகிறது. 

இங்கு ஆண்டுச் ெ ோெரி மடைப் சபோழிவு 25 

செ.மீட்ைருக்கும் குடறவோக உள்ளது. 

4. சவப்ப மண்ைல கோடுகளில் இ ப்பர், மூங்கில், 

எரபோனி ரபோன்ற ம ங்கள் கோைப்படுகின்றன. 

இங்கு போடலவனத் ேோவ ங்கள் 

கோைப்படுகின்றன. முட்புேர்கள், குறுங்கோடுகள் 

ரபோன்ற ேோவ ங்கள் கோைப்படுகின்றன. 

5. உைவு ரெகரித்ேல், மீன் பிடித்ேல், ம ம் 

சவட்டுேல், இைமோற்று விவெோயம் ரபோன்ற 

சேோழில்களில் மக்கள் ஈடுபடுகின்றனர். 

இங்கு வோழும் பைங்குடியினர் உைவு ரெகரித்ேல் 

மற்றும் ரவட்டையோடுேல் சேோழிலில் 

ஈடுபட்டுள்ளனர். 

6. சவௌவோல்கள், பகட்டுக்ரகோழி, சிறுத்டேகள், 

யோடனகள், கு ங்குகள் ரபோன்றடவகள் 

கோைப்படுகின்றன. 

ஒட்ைகங்கள், போம்புகள், பல்லிகள், ரேள்கள் 

ரபோன்ற ஊர்வன இங்கு அதிகம் 

கோைப்படுகின்றன. 

7. அதிகமோன மடைப் சபோழிவும், அதிகமோன 

சவப்பநிடலயும் கோைப்படுகின்றன. இேனோல் 

அைர்ந்ே ேோவ ங்கள் வளர்வேற்குக் கோ ைமோக 

இங்கு கோைப்படும் மண் மைலோகவும், 

உவர்ப்போகவும் உள்ளேோல் விவெோயத்திற்கு 

உகந்ேேோக இல்டல. 
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உள்ளது. 

8. ஆண்டு முழுவதும் மிக அதிகமோன 

மடைப்சபோழிவு உண்டு. இேனோல் விவெோயம், 

ம ம் சவட்டுேல், இைமோற்றும் விவெோயம் ரபோன்ற 

சேோழில்கள் நடைசபறுகின்றன. 

மடைப் சபோழிவு பற்றோக்குடற வறண்ை 

கோலநிடலயின் கோ ைமோக இங்கு ேோவ ங்கள் 

அரிேோக வளர்கின்றன. 

 

6. கீழ்க்கண்ைவற்றின் தினங்கடளக் கண்டுபிடி 

விடை: 

1. உலக வனவிலங்குகள் தினம் -  அக்ரைோபர் – 4 

2. பன்னோட்டு கோடுகள் தினம்  - மோர்ச் – 21 

3. உலக நீர் தினம்   - மோர்ச் – 22 

4. புவி தினம்    - ஏப் ல் – 22  

5. உலக சுற்றுச்சூைல் தினம்  - ஜீன் – 5 

6. உலக ரப ோழியியல் தினம்  - டிெம்பர் - 26 

குடிடையியல் 

1. ைனி  உரிடைகள் 

         சேன்னோப்பிரிக்கோவில் இன ஒதுக்கல் சகோள்டகடய பின்பற்றப்பட்ைது. இன, போலின, ரேசிய, 

இனக்குழு, சமோழி, மேம் அல்லது ரவறு ேகுதி அடிப்படைடயப் சபோருத்து மோறுபைோமல் மனிேர்களோகப் 

பிறக்கும் அடனவருக்கும் ம போக இருக்கும் உரிடமரய மனிே உரிடம ஆகும். மனிே உரிடமகடள 

நடைமுடறப்படுத்துவதில் உலகளோவிய மனிே உரிடமகள் ரப றிக்டக சபரும் பங்கு வகிக்கின்றது. 

           இன ஒதுக்கல் சேன்னோப்பிரிக்கோவில் கோைப்பட்ை இனப்போகுபோடு ஆகும். சநல்ென் மண்ரைரல 

இனக் சகோள்டகக்கு எதி ோகப் ரபோ ோடினோர். உலகளோவிய மனிே உரிடமகள் ரப றிக்டக 1948ஆம் ஆண்டு 

ஐ.நோ. சபோது ெடபயில் நிடறரவற்றப்பட்ைது. மனிே உரிடமகள் பற்றிய உலகளோவிய ரப றிக்டகயில் 30 

உறுப்புகள் உள்ளன. ஒரு ெமூகத்தில் முழுடமயோகப் பங்கோற்றத் ரேடவப்படும் உரிடமகரள ெமூக 

உரிடமகள் ஆகும். அ ெோங்கம் அடமக்கவும், நிர்வோகம் செய்யவும் பயன்படுப்படும் உரிடமகரள அ சியல் 

உரிடமகள் ஆகும். 

         இந்தியோவில் ஆறு அடிப்படை உரிடமகள் உள்ளன. இந்ே அடிப்படை உரிடமகள் அ சியலடமப்புச் 

ெட்ைத்தினோல் உத்தி வோேம் ே ப்பட்ைடவ. இந்தியோவில் 1976ஆம் ஆண்டு 42வது ெட்ை திருத்ேத்தின்படி 
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அடிப்படை கைடமகள் இைம் சபற்றுள்ளன. மனிே உரிடமகள் போதுகோப்பு ெட்ைத்தின் கீழ் 1993 ஆம் ஆண்டு 

அக்ரைோபர் 12ஆம் நோள் ரேசிய மனிே உரிடமகள் ஆடையம் அடமக்கப்பட்ைது. ஒரு ேனி மனிேனின் 

வோழ்வு, சுேந்தி ம், ெமத்துவம் மற்றும் கண்ணியம் ஆகியவற்டற போதுகோக்கவும், ரமம்படுத்ேவும் ரேசிய 

மனிே உரிடமகள் ஆடையம் சபோறுப்ரபற்கிறது. 1993ல் இந்தியோவில்  ஒவ்சவோரு மோநிலத்திலும் ஒரு 

மனிே உரிடமகள் ஆடையம் அடமக்கப்பட்ைது. மனிே உரிடமகள், போதுகோப்பு, ரமம்போடு ஆகியடவ 

இேன் ரநோக்கமோகும். 

        ஐக்கிய நோடுகள் ெடப 18 வயது வட யுள்ள அடனவட யும் குைந்டேகள் என வட யறுக்கிறது. 

ஐ.நோ. ெடப 1989 ஆம் ஆண்டு குைந்டேகள் உரிடமகள் பி கைனத்டே ஏற்றுக் சகோண்ைது. 2009ல் இலவெ 

மற்றும் கட்ைோயக் கல்வி உரிடமச் ெட்ைம் சகோண்டு வ ப்பட்ைது. இது ஒவ்சவோரு குைந்டேயும் கல்வி பயில 

உரிடம உள்ளது என்படே வலியுறுத்திகிறது. போலியல் குற்றங்களிலிருந்து குைந்டேகடளப் 

போதுகோக்கவும் ெட்ைம் ஒவ்சவோரு நிடலயிலும் குைந்டேகளின் நலடன டமயமோகக் சகோடு 

செயல்படுகிறது. 

        பல்ரவறு சேோழிலகங்களில் குைந்டேகள் பணியமர்த்ேப்படுகின்றனர். ரவடல வோய்ப்புகளில் 

போலினப் போகுபோடு கோைப்படுகிறது. டகலோஷ் ெத்யோர்த்தி என்பது குைந்டே உடைப்பு, சகோத்ேடிடம, 

கைத்ேல் ரபோன்ற பல குைந்டேகளுக்கு நைவடிக்டககளிலிருந்து குைந்டேகடள மீட்டினோர். இந்தியோவில் 

சபண்களுக்கோன ரேசிய ஆடையம் அடமக்கப்பட்டு சபண்களுக்கோன அ சியலடமப்பு மற்றும் ெட்ை 

ரீதியோன போதுகோப்பிடன மீளோய்வு செய்ய உறுதிப்படுத்துகிறது. 1989ல் நிடலரவற்றப்பட்ை ேமிழ்நோடு 

இந்துவோரிசு உரிடம ெட்ைம் மூேோடேயரின் செோத்துகளில் சபண்களுக்கும் ெம உரிடம வைங்கியுள்ளது. 

ைோக்ைர் பி.ஆர். அம்ரபத்கோர் அவர்களோல் சபண்கள் சேோழிலோளர்களுக்கோக இந்தியோவில் பல ெட்ைங்கள் 

இயற்றப்பட்ைன. ர ோெோபோர்க் ஐக்கிய அசமரிக்கோவில் குடிடம உரிடமகள் இயக்கம் சேோைங்குவேற்குக் 

கோ ைமோக இருந்ேோர். ர ோெோ போர்க் சுய மரியோடேயின் குறியீைோகவும், இன ஒதுக்கடல முடிவுக்கு 

சகோண்டு வந்ேோர். 

        பிற்படுத்ேப்பட்ரைோர், ஆதி தி ோவிைர் மற்றும் பைங்குடியினருக்கு ரவடல வோய்ப்பு மற்றும் கல்வி 

நிறுவனங்களில் 69% இை ஒதுக்கீட்டிடனத் ேமிழ்நோடு அ சு வைங்கியுள்ளது. ரமலும் சபய்களுக்கு 33% ம், 

மோற்றுத் திறனோளிக்கு 4% ம், முன்னுரிடம அடிப்படையில் இை ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 

1. ெரியான விடைடயத் க ர்ந்ச டுக 

1. இன ஒதுக்கல் (Apartheid)  என்னும் சகோள்டகடயப் பின்பற்றிய நோடு …………………………….. 

அ) சேன் சூைோன்    ஆ) ச ன் ஆப்ரிக்கா 

இ) டநஜீரியோ    ஈ) எகிப்த் 

2. ஒரு அ ெோங்கத்தின் உருவோக்கம் மற்றும் நிர்வோகத்தில் பங்குசபறுவது …………………….. 

அ) ெமூக     ஆ) சபோருளோேோ  

இ) அரசியல்     ஈ) பண்போட்டு 
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3. ஒரு 10 வயது டபயன் கடையில் ரவடலப்போர்த்துக் சகோண்டிருக்கிறோன் – எந்ே உரிடமடயப் 

பயன்படுத்தி அவடன மீட்போய்? 

அ) ெமத்துவ உரிடம    

ஆ) சுேந்தி  உரிடம 

இ) குழந்ட  உடழப்பு ைற்றும் சுரண்ைலுக்கு எதிரான உரிடை 

ஈ) ெமய சுேந்தி  உரிடம 

4. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்ே உரிடம அதிகோ த்துவத்தின் மீது மக்களின் செல்வோக்டக அதிகரிக்க 

செய்கிறது? 

அ) ெமத்துவ உரிடம    ஆ)  கவல் அறியும் உரிடைச் ெட்ைம் 

இ) கல்வியின் மீேோன உரிடம  ஈ) சுேந்தி  உரிடம 

5. ேகவல் அறியும் உரிடமச் ெட்ைத்தின்படி ேகவடலப் சபறுவேற்கோன கோல வ ம்பு …………………….. 

அ) 20 நோட்கள்    ஆ) 25 நோட்கள் 

இ) 30 நாட்கள்    ஈ) 35 நோட்கள் 

6. அ சியலடமப்புச் ெட்ை திருத்ேம் 44ன் படி நீக்கப்பட்ை அடிப்படை உரிடம ………………….. 

அ) சொத்துரிடை    ஆ) மேச் சுேந்தி த்துக்கோன உரிடம 

இ) சு ண்ைலுக்சகதி ோன உரிடம  ஈ) ரமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

2. பின்வரும் கூற்றுகளில் எடவ ெரியோனடவ? 

1) மோநில மனிே உரிடம ஆடையம் 1993ல் நிறுவப்பட்ைது. 

2) இது ஒர் உரிடமயியல் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அதிகோ ங்கடளப் சபற்றுள்ளது. 

3) இேன் அதிகோ ம் மோநில எல்டலடயக் கைந்தும் செயல்படும். 

4) இது போதிக்கப்பட்ைவர்களுக்கு இைப்பீடு வைங்க பரிந்துட க்கலோம். 

அ) 1 மற்றும் 2 ெரி    ஆ) 1 மற்றும் 3 ெரி 

இ) 1, 2, மற்றும் 3 ெரி    ஈ) 1, 2 ைற்றும் 4 ெரி 

8. கீழ்க்கண்ை வோக்கியங்கடளக் கவனி 

கூற்று (A) : உரிடமகளும் கைடமகளும் ஓர் நோையத்தின் இரு பக்கங்கள் ரபோன்றடவ. 

கோ ைம் (R) : நோம் விரும்பும் மேத்டே பின்பற்றுவேற்கோன உரிடம உண்டு. பிற மேத்தினர் இடைரய 

இைக்கமோன உறடவ ஏற்படுத்துவதுைன் அவர்களின் உைர்டவயும் மதிக்க ரவண்டும். 

அ) (A) ைற்றும் (R) இரண்டும் ெரி, கைலும் (R) என் து (A) விற்கு ெரியான விளக்கம் 

ஆ) (A) மற்றும் (R) இ ண்டும் ெரி, ரமலும் (R) என்பது (A) விற்கு ெரியோன விளக்கமல்ல 

இ) (A) ெரி, ஆனோல் (R) ேவறு 

ஈ) (A) ேவறு ஆனோல் (R) ெரி 

9. ஐ.நோ. ெடபயின்படி ………………………… வயது நிடறவு சபறோரேோர் குைந்டே ஆவோர். 

அ) 12      ஆ) 14 

இ) 16      ஈ) 18 

10. ……………………. கோை ரநோபல் பரிசு டகலோஷ் ெத்தியோர்த்தி மற்றும் மலோலோவிற்கு சகோடுக்கப்பட்ைது. 

அ) இலக்கியம்    ஆ) அடைதி 
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இ) இயற்பியல்    ஈ) சபோருளோேோ ம் 

2. ககாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1. உலகளோவிய மனிே உரிடம ரப றிக்டகப் பி கைனம் ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்ை ஆண்டு 1948 டிெம் ர் - 10 

2. உலகளோவிய மனிே உரிடம பி கைனம் 30 பிரிவுகடளக் சகோண்டுள்ளது. 

3. அடிப்படைக் கைடமகள் இந்திய அ சியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் 42-வது ெட்ை திருத்ேத்தின்படி 

ரெர்க்கப்பட்ைது. 

4. ரேசிய மனிே உரிடம ஆடையம் 1993 ஆம் ஆண்டு அடமக்கப்பட்ைது. 

5. ஏப் ல் 1, 2010 ஆம் ஆண்டு நடைமுடறக்கு வந்ே ெட்ைம் கல்வி உரிடைச் ெட்ைம் 

6. சபண்களுக்கோன மூேோடேயர் செோத்துரிடம ெட்ைத்டே 1989இல் நடைமுடறப்படுத்திய இந்திய மோநிலம் 

 மிழ்நாடு 

7. அசமரிக்க ஐக்கிய நோட்டில் குடியுரிடம இயக்கத்திடனத் சேோைங்கியவர் கராொ  ார்க் ஆவோர். 

3. ச ாருத்துக 

விடை 

1. வோக்களிக்கும் உரிடம  - பண்போட்டு உரிடம  - அ சியல் உரிடம 

2. ெங்கம் அடமக்கும் உரிடம  - சு ண்ைலுக்சகதி ோன உரிடம - சுேந்தி  உரிடம 

3. போ ம்பரியத்டே போதுகோக்கும் உரிடம -  அ சியல் உரிடம - பண்போட்டு உரிடம 

4. இந்து வோரிசுரிடமச் ெட்ைம்  - சுேந்தி  உரிடம  - 2005 

5. குைந்டே சேோழிலோளர்  - 2005    - சு ண்ைலுக்சகதி ோன உரிடம 

4. சிறுவினாக்கள் 

1. ைனி  உரிடை என்றால் என்ன? 

இன, போலின, ரேசிய, இனக்குழு, சமோழி, மேம் அல்லது ரவறு ேகுதி அடிப்படைடயப் சபோருத்து 

மோறுபைோமல் மனிேர்களோகப் பிறக்கும் அடனவருக்கும் ம போக இருக்கும் உரிடமரய மனிே உரிடம 

ஆகும். 

2. அடிப் டை உரிடைகள் யாடவ? 

1. ெமத்துவ உரிடம, 2. சுேந்தி  உரிடம 3. சு ண்ைலுக்கு எதி ோன உரிடம, 4. ெமய மற்றும் மனச்ெோன்று 

சுேந்தி த்திற்கோன உரிடம, 5. சிறுபோன்டமயினருக்கோன பண்போடு மற்றும் கல்வி உரிடமகள் 6. 

அ சியலடமப்புச் ெட்ை வழி தீர்வுகளுக்கோன உரிடம. 

3. குழந்ட களுக்கான உரிடைகளாக ஐ.நா. ெட  அறிவித்துள்ளடவ யாடவ? 

ஐ.நோ.ெடப 1989 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 20 அன்று குைந்டேகள் உரிடமகள் பி கைனத்டே ஏற்றுக் 

சகோண்ைது. 
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1. வோழ்வேற்கோன உரிடம, 2.குடும்பச் சூைலுக்கோன உரிடம, 3. கல்விக்கோன உரிடம, 4. ெமூகப் போதுகோப்பு 

உரிடம, 5. போலியல் சேோல்டலகளுக்கு எதி ோன உரிடம, 6. விற்பது அல்லது கைத்ேலுக்சகதி ோன 

உரிடம, 7. குைந்டே உடைப்பு முடற ரபோன்ற மற்ற சு ண்ைல்களுக்சகதி ோன உரிடம. 

4. அரசியலடைப்புத் தீர்வு வழிகளுக்கான உரிடைடயப்  ற்றி சிறு குறிப்பு வடரக 

அடிப்படை உரிடமகள் அ சியலடமப்புச் ெட்ைத்தினோல் உத்தி வோேம் ே ப்பட்ைடவ. ஒரு குடிமகனின் 

அடிப்படை உரிடமகள் மறுக்கும்ரபோது, அ சியலடமப்பு தீர்வு வழிகளுக்கோன உரிடமயின்படி அவர் 

நீதிமன்றத்டே அணுகலோம். நீதிமன்றம் அக்குடிமகனுக்குரிய உரிடமடய மீட்ைளிக்குமோறு அ சுக்கு 

ஆடையிடுகிறது. இது நீதிப் ரப ோடை என்று அடைக்கப்படுகிறது. ஒரு செயல் அ சியலடமப்பு 

ெட்ைத்தின்படி ஏரேனும் ேவறோனேோக கருேப்படின் அேற்கோன ெரியோன தீர்வுகடள அ சியலடமப்பு ெட்ை 

தீர்வோடைகள் வைங்குகின்றன. இவ்வுரிடம அடனத்து உரிடமகளுக்கும் போதுகோப்போகவும், 

கோவலோகவும் அடமகின்றது. 

5. க ாக்ொ (POCSO) – வடரயறு 

ரபோக்ெோ ெட்ைம் போலியல் குற்றங்களிலிருந்து குைந்டேகடளப் போதுகோக்கும் ெட்ைம் ஆகும். இச்ெட்ைம் 18 

வயது வட  உள்ளவர்கடள குைந்டேகள் என வட யறுக்கிறது. அக்குைந்டேகளின் உைல், மன, அறிவு 

ெோர் மற்றும் ெமூக வளர்ச்சியிடன உறுதி செய்கிறது. போலியல் வன்சகோடுடமயில் அதிகோ த்தில் 

இருப்பவர ோ, குடும்ப உறுப்பினர ோ, அண்டை வீட்ைோர ோ அல்லது அறிமுகமோனவர ோ ஈடுபட்ைோல் 

அவர்களுக்கு ேகுந்ே ேண்ைடன வைங்கப்படும். குைந்டே என்ன வோக்குமூலம் கூறுகிறரேோ அடே 

அவ்வோரற பதிவு செய்ய ரவண்டும். போதிக்கப்பட்ை குைந்டேடய அடிக்கடி ெோட்சி செோல்ல அடைக்கக் 

கூைோது. போலியல் வன்சகோடுடம செய்ேவருக்கு ம ை ேண்ைடன விதிக்க வடக செய்யும் ெட்ைம் 

கி.பி.2018 ஏப் ல் மோேம் சகோண்டு வ ப்பட்ைது. இச்ெட்ைத்தில் விதிக்கப்படும் அப ோேத் சேோடகயோனது 

போதிக்கப்பட்ைவரின் மருத்துவ செலடவ ஈடுகட்டும் வடகயில் இருக்க ரவண்டும். 

6. குழந்ட களுக்குச் சிறப்பு கவனம் க டவப் டுவது ஏன்? 

பல்ரவறு சேோழிலகங்களில் குைந்டேகள் பணியமர்த்ேப்படுகின்றனர். இவர்கள் ேங்கள் குைந்டேப் 

பருவத்திடனயும் உைல் நலம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்டறயும் இைக்கின்றனர். இது வறுடம மற்றும் 

ரேடவகள் நிடறரவற்றப்பைோே வோழ்விற்கு வழிவகுக்கும். இக்குைந்டேகள் கண்ைோடி, தீப்சபட்டி, பூட்டு 

ேயரிக்கும் சேோழிற்ெோடலகளிலும், குப்டப சபோறுக்குேல், கம்பளம், பீடி ேயோரிப்பு சு ங்கரவடல, 

கல்குவோரிகள், செங்கல் சூடளகள் மற்றும் ரேயிடலத் ரேோட்ைங்கள் ஆகிய இைங்களில் 

பணியமர்த்ேப்படுகின்றனர். 

ரவடலவோய்ப்புகளில் போலினப் போகுபோடு கோைப்படுகிறது. சபண் குைந்டேகள் வீடு ெோர்ந்ே 

ரவடலகளிலும், ஆண் குைந்டேகள் கூலி ரவடலகளிலும் பணியமர்த்ேப்படுகின்றனர். 

இக்குைந்டேகள் விவெோய நிலங்கள், உைவகங்கள், வோகனங்கடளப் பழுது போர்க்கும் பற்றடறகள் 

மற்றும் குடிடெத் சேோழில்களில் பணிபுரிவேோல் குைந்டே உடைப்டப ஒழிப்பது மிகப் சபரிய ெவோலோக 

உள்ளது. 

7. ச ாழிலாளர் நலனுக்காக பி.ஆர்.அம்க த்காரின்  ங்களிப்பு யாடவ? 

1. சேோழிற்ெோடலயில் ரவடல ரந ம் குடறப்பு 

2. சேோழிற் ெங்கங்களின் கட்ைோய அங்கீகோ ம். 
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3. இந்தியோவில் ரவடலவோய்ப்பு அலுவலகங்கள் அடமத்ேல். 

4. சேோழிலோளர் கோப்பீட்டுக் கைகம். 

5. சேோழிலோளர்களுக்கோன குடறந்ேபட்ெ ஊதியம். 

6. நிலக்கரி மற்றும் டமகோ சு ங்கத்தின் வருங்கோல டவப்புநிதி ரபோன்றடவகடள ைோக்ைர் பி. ஆர். 

அம்ரபத்கோர் சேோழிலோளர் நலனுக்கோக செய்து உள்ளோர். 

8. ெட்ைத்தின் முன் அடனவரும் ெைம். ஆனால் ச ண்களுக்கான  னிச்ெட்ைம் நடைமுடறப் 

 டுத் ப் டுகிறது. நியாயப் டுத்துக. 

இந்தியோவில் சபண்களுக்கோன உரிடமகடளப் போதுகோக்க சபண்களுக்கோன ரேசிய ஆடையம் 

அடமக்கப்பட்டுள்ளது. இந்ே அடமப்பு அ சியலடமப்பு மற்றும் ெட்ைரீதியிலோன போதுகோப்பிடன 

மீளோய்வு செய்து உறுதிபடுத்துகிறது. சபண்களுக்கோன நல்வோழ்வு மற்றும் வளர்ச்சி குறித்ே அ சின் 

அடனத்து செயல் திட்ைங்கள் மீேோன ேனது கருத்டேயும் மோற்றுக் கருத்துகடளயும் இவ்வோடையம் 

பரிந்துட  செய்கிறது.  

இந்திய அ சியலடமப்பு ெட்ைத்தின் கீழ் வைங்கப்பட்டுள்ள சபண்கள் உரிடமகளில் ெமத்துவம், 

கண்ணியம் மற்றும் போகுபோடுகளில் இருந்து சுேந்தி ம் ஆகியன அைங்கும். சபண்களின் உரிடமகடள 

உறுதிப்படுத்தும் ரமலும் பல்ரவறு ெட்ைங்கள் இந்தியோவில் உள்ளன. 

ேமிழ்நோடு இந்து வோரிசு உரிடம ெட்ைம் 1989 ஐ நிடறரவற்றி மூேோடேயரின் செோத்துகளில் 

சபண்களுக்கும் ெமஉரிடம வைங்கியுள்ளது. மத்திய அ சு இந்து வோரிசுரிடமச் ெட்ைம் 2005 இல் 

சகோண்டு வ ப்பட்ைது. இதில் மூேோடேயரின் பிரிக்கப்பைோே செோத்தில் வோரிசு அடிப்படையில் 

சபண்களுக்கு ெம உரிடமடய அளித்ேது. 

சு ங்கத் சேோழிலோளர் ரபறுகோல நன்டமச் ெட்ைம், சபண் சேோழிலோளர் நலநிதி, சபண்கள் மற்றும் 

குைந்டேத் சேோழிலோளர் போதுகோப்புச் ெட்ைம், சபண் சேோழிலோளர்களுக்கோன ரபறுகோல நன்டமகள், 

நிலக்கரி சு ங்கங்களில் சு ங்கப்பணிகளில் சபண்கடள ஈடுபடுத்துவேற்கோன ேடைடய மீட்சைடுத்ேல் 

ரபோன்ற ெட்ைங்கள் ைோக்ைர் பி.ஆர்.அம்ரபத்கோர் அவர்களோல் இயற்றப்பட்ைது. 

9. ைாக்ைர். பி.ஆர்.அம்க த்கார் ச ாழிலாளர் நலனுக்கு அளித்   ங்களிப்ட ப்  ற்றி ஏக னும் 

இரண்டு கூறு 

1. சேோழிற்ெோடலயில் ரவடல ரந ம் குடறப்பு 

2. சேோழிற்ெங்கங்களின் கட்ைோய அங்கீகோ ம். 

10. கவறு டுத்துக – ைனி  உரிடைகள் ைற்றும் அடிப் டை உரிடைகள் 

ைனி  உரிடைகள் அடிப் டை உரிடைகள் 

1. மனிேன் ேன் மோனத்ரேோடும், சுேந்தி த்ரேோடும் 

வோழுகின்ற உரிடமகள் இடவ. 

அ சியலடமப்பில் கோைப்படும் குடிமக்களின் 

ஆேோ  உரிடமகள் அடிப்படை உரிடமகள் 

எனப்படும். இடவ ெட்ைத்தின் மூலம் நடைமுடறப் 

படுத்ேப்பைலோம். 

2. மனிேனின் வோழ்வில் அடிப்படைத் 

ரேடவகளுக்கோன உரிடமகள் இதில் அைங்கி 

உள்ளன. இவற்டறப் பறிக்க இயலோது. 

மக்களின் இயல்வு வோழ்க்டகக்கு ஆேோ மோக 

உள்ள உரிடமகளும் அடிப்படை உரிடமகளில் 

அைங்கும். 
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3. மனிே உரிடமகள் பன்னோட்டு அளவில் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ைடவ. 

அடிப்படை உரிடமகள் நமது நோட்டில் 

அ சியலடமப்புச் ெட்ைத்தின் மூலம் உத்தி வோேம் 

அளிக்கப்படுகின்றன. 

 

ச ாருளியல் 

1.  ணம் ைற்றும் கைன் 

        பண்டைக் கோலத்தில் மனிேர்கள் ரவட்டையோடுபவர்களோகவும் உைவு ரெகரிப்பவர்களோகவும் 

ேமக்கோன உைடவப் சபற்றனர். நோளடைவில் ரவளோண்டம செய்யும் கற்றுக் சகோண்ைனர். ஒரு 

பகுதியில் அதிகம் உற்பத்தியோகும் ேோனியம் இன்சனோரு பகுதியில் அதிகம் கோைப்படும் 

விடளசபோருளுக்குப் பண்ைமோற்றம் செய்யப்பட்ைது. பண்ைமோற்றம் செய்யப்பட்ை சபோள்கரள 

வணிகத்தின் முேல் வடிவம் ஆகும். சவவ்ரவறு நோகரிகங்களுக்கு இடையிலும் பண்ைமோற்று முடறயில் 

பரிமோற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. இதுரவ பன்னோட்டு வணிகத்தில் முேல் வடிவம் எனலோம். 

        பண்ை மோற்றம் செய்வதிலும் கோலப் ரபோக்கில் சிக்கல்கள் உருவோகின. பண்ைமோற்றுப் சபோருள்களின் 

அளவு மற்றும் மதிப்டப கைக்கிடுேல் பி ச்ெடனகள் இருந்ேன. பண்ைங்கடள மோற்றிக் சகோள்ளப் 

சபோதுவோன ஒரு சபோருடள நிர்ையம் செய்ேனர். இது சபரும்போம் உரலோகமோக இருந்ேது. இந்ே 

உரலோகங்கரள முேன்முேலில் பயன்படுத்ேப்பட்ை பைம் எனலோம். ேங்கம், சவள்ளி, செம்பு ரபோன்ற 

உரலோகங்கள் இவ்வோறு பண்ைமோற்று முடறக்குப் பதிலோக பயன்படுத்ேப்பட்ைன. ேங்கம், சவள்ளி ஆகிய 

உரலோகங்கள் உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்படும் உரலோகங்கடளக் சகோண்டு நோையங்கள் 

ேயோரிக்கப்பட்ைன. அேன் பின் கோகிேப் பைம் புைக்கத்துக்கு வந்ேது. பைம் மோற்றம் செய்வேற்கு 

கோரெோடல அல்லது ரகட்பு வட ரவோடல ரபோன்றவற்டறப் பயன்படுத்துவேற்கு மோற்றோக இடைய வழி 

பரிமோற்றங்கள் நடைமுடறயில் உள்ளன. இரேரபோல் அடலரபசி மூலமும் மின்னணு பரிமோற்றம் 

செய்யும் நுட்பம் ப வலோகப் பயன்போட்டில் உள்ளது. 

       இந்தியோவில் பைப் புைகத்டே ஒழுங்குபடுத்தும் பணியிடன இந்திய ரிெர்வ் வங்கி ரமற்சகோள்கிறது. 

இந்திய ரிெர்வ் வங்கி 1935 முேல் செயல்பைத் சேோைங்கியது. 1937லிருந்து இவ்வங்கி மும்டபயில் இயங்கி 

வருகிறது. ஒரு நோட்டின் சபோருளோேோ  நிடலத்ேன்டமயில் விடலக்கட்டுப்போட்டுக்கு முக்கிய பங்களிப்பு 

உள்ளது. இந்தியோவில் ரிெர்வ் வங்கி இேடனக் கண்கோணித்து வருகிறது. இந்தியோவின் செலோவணி 

ரூபோய் என்று அடைக்கப்படுகிறது. உலக வணிகத்தின் சபரும்பகுதி அசமரிக்க ைோலர் மதிப்பிரலரய 

நடைசபறுகிறது. 

        இந்தியோவில் 1917ல் ேோன் முேன் முேலில் ஒரு ரூபோய் மற்றும் இ ண்டு ரூபோய் ரநோட்டுகடள 

ேயோரித்து சவளியிட்ைன. 1935ல் பைப் சபோருப்பு அடனத்தும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கி டகக்கு வந்ேது. 

எவ்வளவு பைம் அச்ெடிக்க ரவண்டும் என்படேயும், எப்படி போதுகோப்போக உரிய இைங்களுக்குக் சகோண்டு 

செல்ல ரவண்டும் என்படேயும் இந்திய ரிெர்வ் வங்கிரய முடிவு செய்கிறது. இலங்டக, பூைோன், ஈ ோக், 
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ஆப்பிரிக்கோ ரபோன்ற நோடுகளுக்கும் ஒப்பந்ே அடிப்படையில் அந்ேந்ே நோட்டுப் பைம் இந்ே 

அச்ெகங்களில் அச்ெடிப்பட்டு அனுப்பப்படுகின்றன. 

       பண்ைமோற்று முடறயினோல் உருவோகும் சிக்கல்களுக்கு மோற்றோக பைத்தின் வ வு சபரிதும் உேவி 

வருகிறது. ஒரு நோட்டின் அடனத்து நுகர்சபோருள்கள், ேயோரிப்புகள், ரெடவகள் என அடனத்துக்குமோன 

மதிப்பிடனக் கைக்கிடுவதில் பைம் சபோதுவோன ே ப்படுத்ேப்பட்ை அலகோக இருக்கரவண்டும். 

பைத்டேச் ரெமிப்பேன் மூலம் எதிர்கோலத்துக்கோன வோங்கும் ஆற்றடலச் ரெமிப்பேோகும். விவெோயிகள், 

சிறு சேோழில்களில் ஈடுபடுவர்கள், வணிகர்கள் ஆகிரயோர்கள் ேங்கள் ரேடவகளுக்குக் கைன் 

சபறுகிறோர்கள். நோட்டுடைடமயோக்கப்பட்ை வங்கிகள், கூட்டுறவு வங்கிகடளப் சபோருத்ேவட  

கைனுக்கோன வட்டி குடறவு. ஈடு டவக்கப்படும் சபோருளுக்கோன போதுகோப்பு அதிகம். முடறெோ ோ ேனியோர் 

நிறுவனங்கடள வோடிக்டகயோளர்கள் அணுக எளிேோக இருப்பதும் ஏதுவோக உள்ளதும் ெோகேமோன 

அம்ெங்களோகக் கருேப்படுகிறது. சுயநிதிக் குழுக்கள் மூலம் அ சு வங்கிகள் கைனுேவி அளிக்கின்றன. 

1. ெரியான விடைடய க ர்ந்ச டுக்கவும் 

1. பண்டைய கோலத்தில் பண்ைமோற்றத்திற்கு பதிலோக சபோது மதிப்பீைோக பயன்படுேப்பட்ை உரலோகம் 

…………………. ( ங்கம்/இரும்பு) 

2. இந்திய ரிெர்வ் வங்கியின் ேடலடமயிைம் ………………….. (சென்டன/மும்ட ) 

3. ெர்வரேெ வணிகத்தில் பயன்படுத்ேப்படும் நோைய முடற ………………………. (அசைரிக்க ைாலர்/பவுண்டு) 

4. ஜப்போன் நோட்டின் பைம் …………………. என்று அடைக்கப்படுகிறது. (சயன்/யுவோன்) 

2. ககாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக 

1.  ண்ைைாற்றம் செய்யப் ட்ை ச ாருள்கள் வணிகத்தின் முேல் வடிவம். 

2. பை விநிரயோகம் நான்கு பிரிவுகளோகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

3. இந்திய ரிெர்வ் வங்கி முேல் அச்ெகம் சேோைங்கப்பட்ை இைம் நாசிக் 

4. பைப்பரிமோற்றத்டே முடறப்படுத்துகின்ற சபோறுப்பு இந்திய ரிெர்வ் வங்கிக்கு உள்ளது. 

5. ைோக்ைர் பி.ஆர்.அம்ரபத்கர் அவர்களின் பைம் பற்றிய ஆ ோய்ச்சிக் கட்டுட   ணத்தின் சிக்கலும் அ ன் 

தீர்வும் 

3. ச ாருத்துக 

         விடை: 

1. அசமரிக்க ைோலர்  –  ேோனியங்கி இயந்தி ம்  -  ெர்வரேெ அங்கீகோ ம் 
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2. நோைய சுைற்சி - பைத்தின் மோற்று  - 85% 

3. ஏ.டி.எம்  - ெர்வரேெ அங்கீகோ ம்  - ேோனியங்கி இயந்தி ம் 

4. உப்பு   - ெவுதி அர பியோ  - பைத்தின் மோற்று 

5. ரியோல்  - 85%    -  ெவுதி அர பியோ 

4. ெரியானக் கூற்டற எழுதுக 

1. நோகரிகம் வளர்ச்சியடைந்ே இைங்களில் பண்ைமோற்றுமுடற செழித்ரேோங்கியது. 

2. இதுரவ வணிகத்தின் முேல் வடிம் 

i) 1 ெரி, 2 ேவறு    ii) இரண்டும் ெரி 

iii) இ ண்டும் ேவறு    iv) 1 ேவறு, 2 ெரி 

ஆ) 1. உலக நோடுகளில் சபரும்போன்டமயோன பைப் பரிமோற்றங்கள் அசமரிக்க ைோலர் மதிப்பிரலரய 

நடைசபறுகிறது. 

2. உலக வணிகத்டே அசமரிக்கோ மட்டுரம நைத்துகிறது. 

i) இ ண்டு கூற்றுகளும் ெரி  ii) இ ண்டு கூற்றுகளும் ேவறு 

iii) 1 ெரி, 2  வறு    iv) 1 ேவறு, 2 ெரி 

5. சிறுவினாக்கள் 

1.  ணம் ஏன் கண்டுபிடிக்கப் ட்ைது? 

சபோருள்கடளப் பண்ைமோற்றம் செய்வதிலும் கோலப்ரபோக்கில் சிக்கல்கள் உருவோகின. ேமக்குத் 

ரேடவயோன சபோருளுக்குப் பண்ைமோற்றம் செய்வதில் சிக்கல் ஏற்பட்ைது. பண்ைமோற்றுப் 

சபோருள்களின் அளவு மற்றும் மதிப்டப கைக்கிடுவதில் பி ச்ெடனகள் இருந்ேன. பண்ைங்கடள 

மோற்றிக் சகோள்ளப் சபோதுவோன மதிப்புள்ள ஒரு சபோருடள நிர்ையம் செய்ேனர். இது சபரும்போலும் 

உரலோகமோன இருந்ேது. இந்ே உரலோகங்கரள முேன் முேலில் பயன்படுப்பட்ை பைம் எனலோம். 

2.  ண்டைய காலப்  ணம் என் து யாது? 

ேங்கம், சவள்ளி, செம்பு ரபோன்ற உரலோகங்கள் பண்ைமோற்று முடறக்குப் பதிலோகப் 

பயன்படுத்ேப்பட்ைன. இடவ பு ோேன பைம் என்றும் அடைக்கப்படுகின்றன. இதுரபோல ரேோல், மணிகள், 

ஓடுகள், புடகயிடல, உப்பு, ரெோளம், அடிடமகள் கூை பண்ைமோற்றோகக் சகோடுக்கப்பட்ைேோகப் 

சபோருளோேோ  அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். 
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3.  ண்டைய காலத்தில்  ண்ைைாற்று முடறயில்  யன் டுத் ப் ட்ை ச ாருள்கள் யாடவ? 

ரேோல், மணிகள், ஓடுகள், புடகயிடல, உப்பு, ரெோளம், அடிடமகள் கூை பண்ை மோற்றோகக் 

சகோடுக்கப்பட்ைேோக சபோருளோேோ  அறிஞர்கள் கருதுகின்றனர். 

4. நறுைணப் ாட  என்றால் என்ன? ஏன் அவ்வாறு அடழக்கப் டுகிறது? 

ேமிைகத்தில் கிைக்குக் கைலில் இருந்து மிளகு மற்றும் நறுமைப் சபோருள்கள், முத்து,  த்தினங்கள், 

மோணிக்கம் மற்றும் சமன்டமயோன பருத்தி ஆடைகள் ரபோன்ற சபோருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டு பல 

நோடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்ைன. இவற்றில் மிளகு மற்றும் நறுமைப் சபோருட்கள் அதிகம் இைம் 

சபற்றேோல் இந்ே வணிகப்போடே நறுமைப்போடே என்ரற அடைக்கப்பட்ைது. 

5. இயற்டகப்  ணம் என்றால் என்ன? 

ேங்கம், சவள்ளி  ஆகிய உரலோகங்கள் உலகம் முழுவதும் மதிக்கப்படும் உரலோகங்களோக ஏற்கப்பட்ைன. 

இந்ே இரு உரலோகங்கள் நோடுகளுக்கு இடையிலோன பண்ைமோற்றத்தில் சபோது மதிப்பீைோகப் 

பயன்படுத்ேப்பட்ைன. இடவரய இயற்டகயோன பைம் என்றும் அடைக்கப்பட்ைன. 

6. குடறந்  ைதிப்பிலான நாணயங்கள் ஏன் அதிகளவு அச்ெடிக்கப் ட்ைன? 

வணிகத்தின் விரிவோக்கத்திற்கு ஏற்ப ேங்கம் மற்றும் சவள்ளி இருப்பு இருப்பதில்டல. அரே ரந த்தில் 

சு ங்கங்களிலும் ேங்கம், சவள்ளி வ ம்புக்குள்ேோன் இருந்ேன. இேனோல் குடறந்ே மதிப்பு சகோண்ை 

உரலோகங்கடளக் சகோண்டு நோையங்கள் ேயோரிக்கப்பட்ைன. ஏடை எளிய மக்களின் பைமோக இடவ 

பயன்படுத்ேப்பட்ைன. இந்ேக் குடறந்ே நோையங்கள் அதிகமோகத் ேயோரிக்கப்பட்ைன. 

7. அந்நியச் செலாவணி என்றால் என்ன? 

நோடுகளுக்கு இடையிலோன பைம் செலவோணி என அடைக்கப்படுகிறது. இந்தியோவின் செலவோணி 

ரூபோய் என்று அடைக்கப்படுகிறது. உள்நோட்டில் அன்னிய நோட்டுச் செலவோணி சவளிநோட்டுச் 

செலவோணி என அடைக்கப்படுகிறது. 

உலக நோடுகளுக்கு இடையிலோன செலவோணி அசமரிக்க ைோலர் அடிப்படையில் மதிப்பிைப்படுகிறது. 

இந்ே மதிப்பு நோட்டுகக்கு நோடு ரவறுபடுகிறது. உலக வணிகத்தின் சபரும் பகுதி அசமரிக்க ைோலர் 

மதிப்பிரலரய நடைசபறுகிறது. 


