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9th Standard – Social Science – Third Term
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ஒன்ப ாம் வகுப்பு – மூன்றாம் பருவம்
வரலாறு
1. புரட்சிகளின் காலம்

அமெரிக்காவில்

இங்கிலாந்து

நிறுவிய

முதல்

குடியயற்றம்

யேம்ஸ்

டவுன்

என்பதாகும்.

அமெரிக்காவில் 13 ஆங்கில குடியயற்றங்கள் நிறுவப்பட்டன. அக்குடியயற்றங்கள் ஆங்கியலயரின்
கட்டுப்பாட்டில் இருந்தன.
அமெரிக்க பூர்வீக ெக்கள் யதாட்டங்களில் யவலல மெய்தனர். ஐய ாப்பிய யதாட்ட முதலாளிகள்
யதயிலலலய உற்பத்தி மெய்தனர். யதாட்டங்களில் யவலல மெய்ய ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அடிலெகலை
ஐய ாப்பியர் விலல மகாடுத்து வாங்கினர். அமெரிக்காவில் ஐய ாப்பிய நாடுகளில் இங்கிலாந்து
முன்னிலல மபற்றது. 1756 – 63ல் இங்கிலாந்துக்கும் பி ான்சுக்குமிலடயய ஏழாண்டுப் யபார் நலடமபற்றது.
இப்யபாரில்

பி ான்லை

இங்கிலாந்து

யதாற்கடித்து

கனடாலவப்

மபற்றது.

அப்யபாரினால்

இங்கிலாந்துக்கு அதிக மெலவு ஏற்பட்டது. இச்மெலவுகலை அமெரிக்காவில் உள்ை 13 ஆங்கில
குடியயற்றங்கள் ஏற்க யவண்டும் என்று இங்கிலாந்து கூறியது. 1764 ஆம் ஆண்டில் ெர்க்கல ச் ெட்டம்
குடியயற்ற நாடுகளில் ம் என்னும் ெதுபானத்லத மவளிநாடுகளிலிருந்து இறக்குெதி மெய்வலத தலட
மெய்தது. யெலும் இறக்குெதி மெய்யப்படும் மவல்லப்பாகு, ெதுபானங்கள், பட்டு, காப்பி, ஆடம்ப
மபாருட்களின் மீதும் வரி விதித்தது. இதலன அமெரிக்க குடியயற்றங்கள் எதிர்த்தன. பி திநிதித்துவம்
இல்லலயயல் வரி இல்லல “ என அவர்கள் முழங்கினர். 1765 ஆம் ஆண்டு நிலறயவற்றப்பட்ட பலடவீ ர்
தங்குமிடச் ெட்டம் அமெரிக்காவில் ஆங்கிலப் பலடகலைத் தங்க லவப்பதால் ஏற்படும் மெலவுகலை
குடியயற்ற நாடுகள் ஏற்கும்படி மெய்தன.
1765 ஆம் ஆண்டில் மகாண்டு வ ப்பட்ட முத்தில த்தாள் ெட்டத்தின்படி இங்கிலாந்தில் தயா ாகும்
முத்தில யிடப்பட்ட தாள்களியலயய அச்சிடப்பட யவண்டுமெனக் கூறியது.
1766ல் பி கடனச் ெட்டத்லத இங்கிலாந்து இயற்றியது. இது குடியயற்றங்களுக்கான ெட்டங்கலை
இயற்றும் உரிலெ இங்கிலாந்து நாடாளுென்றத்திற்யக உண்டு எனக் கூறியது. இங்கிலாந்து நிதி அலெச்ெர்
ொர்லஸ் டவுன்மெண்ட் 1767ல் இறக்குெதி மபாருட்கள் மீது புதிய வரிகலை விதித்தார். இச்ெட்டங்கள்
குடியயற்றங்கள் இறக்குெதி மெய்யும் கண்ணாடி, காகிதம், வர்ணப்பூச்சு, யதயிலல, ஈயம் ஆகியவற்றின்
மீது

வரிவிதித்தன.

பாஸ்டலனச்

யெர்ந்த

வர்த்தகர்கள்

இங்கிலாந்து

மபாருள்கலை

இறக்குெதி

மெய்வதில்லல என முடிவு மெய்தனர். பாஸ்டன் துலறமுகத்திற்கு இங்கிலாந்து யதயிலலலய மகாண்டு
மென்றது. 1773 டிெம்பரில் அமெரிக்க பூர்வகுடி ெக்கலைப்யபால் ொறுயவடம் பூண்டு கப்பல்களின் யெயலறி
யதயிலலலயக் கடலில் வீசினர். இது “பாஸ்டன் யதநீர் விருந்து ” என நாடுகளின் பலடக்கு
வருணிக்கப்பட்டது. இந்நிகழ்வு இங்கிலாந்துக்கும், குடியயற்ற நாடுகளுக்குமிலடயய யபார் ஏற்படுவதற்கு
வழியகாலியது. குடியயற்ற ோர்ஜ் வாஷிங்டன் தலலலெ வகித்தார். ஆங்கியலயப் பலடக்கு எதி ாக
குடியயற்றங்கள்

யபால த்
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மதாடங்கின.

ொ யடாகா

என்னும்

இடத்தில்

இங்கிலாந்து

பலடகள்
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யதாற்கடிப்பட்டன. குடியயற்ற நாடுகளுக்கு பி ான்ஸ் உதவி மெய்தது. 1778ல் நடந்த யபாரில் இங்கிலாந்து
பலடகள் யதாற்கடிப்பட்டன. 1783ல் பாரிஸ் அலெதி உடன்படிக்லக ஏற்பட்டது. அமெரிக்க ஐக்கிய
நாடுகளின் சுதந்தி த்லத இங்கிலாந்து ஏற்றுக் மகாண்டது. ோர்ஜ் வாஷிங்டன் அமெரிக்காவின் முதல்
குடிய சுத் தலலவ ானார்.
பிதரஞ்சுப் புரட்சி
பிம ஞ்சுப் பு ட்சி 1789ல் மவடித்தது. பி ான்சின் ென்னர் 16 ஆம் லூயி பி ான்ஸ் நாடாளுென்றொன
ஸ்யடட்ஸ் மேன லல கூட்டினார். இச்ெலப பி புக்கள், ெதகுருொர்கள், உறுப்பினர்கள் வாக்களித்தனர்.
ெக்கள் ெலப உறுப்பினர்கள் மூன்று ெலபயும் ஒன்றாக கூட்ட யவண்டும் எனக் கூறியது. இதலன ென்னர்
16-ம்

லூயி

ஏற்க

ெறுத்தார்.

இதனால்

ெக்கள்

ெலப

உறுப்பினர்கள்

மடன்னிஸ்

விலையாட்டு

லெதானத்திற்குச் மென்றனர். புதிய அ சியலலெப்லப உருவாக்கும் வல கலலந்து யபாவதில்லல என
அவர்கள் உறுதி யெற்மகாண்டனர். இவ்வாறு 1789 ஆம் ஆண்டு பி ான்ஸில் பு ட்சி மதாடங்கியது.
பி ான்சில் லூயி ென்னர்கள் ெர்வாதிகா

ஆட்சிலய நடத்தினர். 1774ல் 16 ஆம் லூயி பி ான்சில்

அரியலண ஏறினார். அவ து ெலனவி யெரி அன்டாய்மனட்டின் கட்டுப்பாட்டில் 16 ஆம் லூயி இருந்தார். 16
ஆம் லூயியும், அவ து ெலனவியும் மதய்வீக பி திநிதியாகக் கருதப்பட்டனர். அ ெனும் அ சியும்
ெக்கைால் மவறுக்கப்பட்டனர். பு ட்சி மவடித்தயபாது பி ான்சில் மபாருைாதா

சிக்கல்கள் ஏற்பட்டன.

ஏழாண்டுக் யபாரில் பி ான்ஸ் யதால்வி அலடந்தது. இதனால் பி ான்சின் கருவூலகம் காலியானது. அ ெ
குடும்பத்தினர் ஆடம்ப

வாழ்க்லகலய யெற்மகாண்டனர். புதிய வரிகள் விதிக்கப்பட்டன. ஆனால்

பி புக்கள், ெதகுருொர்கள் வரி கட்ட யவண்டியதில்லல. மபாதுெக்கள் வரிலயக் கட்டினர். பி ான்சில் நிதிப்
பற்றாக்குலற ஏற்பட்டது. இதனால் பி ான்சின் நாடாளுென்றொன ஸ்யடட்ஸ் மேன லல 16 ஆம் லூயி
கூட்டினார்.
ெமுதாயத்தில் ொதா ண ெக்கள் பின் தங்கிய நிலலயில் இருந்தனர். அவர்கள் பி புகளுக்கும்,
ெதகுருொர்களுக்கும் ஊதியம் இல்லாெல் உலழக்க யவண்டியிருந்தது. விவொயிகள் பட்டினியால்
வாடினர்.
வால்யடர், ொண்மடஸ்கியூ, ரூயொ ஆகிய தத்துவ ஞானிகள் பி ான்ஸில் நிலவிய நிலலலய
விெர்ச்சித்தனர். அமெரிக்க விடுதலலப் யபாரும் பிம ஞ்சுப் பு ட்சிக்கு கா ணொக அலெந்தது. மடன்னிஸ்
லெதானத்தில் இருந்த மபாதுெக்கள் ஒன்றுகூடி பாஸ்டில் சிலறலய வீழ்த்தினர். புதிய அ சியலலெப்லப
உருவாக்க யவண்டும் என ெக்கள் யபா ாடினர். அ ெ குடும்பத்தினர் தப்பி ஒடினர். அவர்கள் லகது
மெய்யப்பட்டு

பாரிஸ்

நகரில்

சிலறயிலலடக்கப்பட்டனர்.

1791ல்

யதசிய

ெட்டென்றம்

முதல்

அ சியலலெப்லப உருவாக்கியது. டான்டனும். ய ாபஸ்பியரும் பயங்க ஆட்சிலய பி ான்சில் நடத்தினர்.
கில்லட்டின் இயந்தி த்தின் மூலம் 16ஆம் லூயும், அவ து ெலனவியும் மகால்லப்பட்டனர். ய ாபஸ்பியரின்
வீழ்ச்சியுடன் பயங்க ஆட்சி முடிவுக்கு வந்தது. அதன்பின் இயக்குநர் குழு ஆட்சிப் மபாறுப்யபற்றது. பின்பு
இயக்குநர் குழு கலலக்கப்பட்டது. மூவர் மகாண்ட கான்சுயலட் ஆட்சி மபாறுப்யபற்றது. பின்பு கான்சுயலட்
ஒழிக்கப்பட்டது. மநப்யபாலியன் பி ான்ஸ் நாட்டின் யப ெ ாக டுடிசூட்டிக் மகாண்டார். பிம ஞ்சுப் பு ட்சி
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பி ான்சில் வ ம்பற்ற முடியாட்சிலய முடிவுக்கு மகாண்டு வந்தது. சுதந்தி ம், ெெத்துவம், ெயகாத த்துவம்
என்னும் யகாட்பாட்லட உலகிற்கு பிம ஞ்சுப் பு ட்சி அளித்தது.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுக்கவும்
1. அமெரிக்காவில் ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் ஆங்கியலய காலனி ………………….. ஆகும்
அ) நியூயார்க்

ஆ) பிலமடல்பியா

இ) பேம்ஸ்டவுன்

ஈ) ஆம்ஸ்மடர்டாம்

2. பிம ஞ்சுப் பு ட்சியின் முன்யனாடியாக, வாஷிங்டனுடன் கூட்டுச் யெர்ந்து ஆங்கியலயருக்கு எதி ாக
யபா ாடியவர் ……………………………
அ) டான்டன்

ஆ) லஃபாதயட்

இ) மநப்யபாலியன்

ஈ) ஆபி காம் லிங்கன்

3. ……………………… லஃபாய்ட், தாெஸ் மேபர்ென், மி பு ஆகியயா ால் எழுதப்பட்டது.
அ) சுதந்தி பி கடனம்

ஆ) பில்னிட்ஸ் பி கடனம்

இ) மனி ன் மற்றும் குடிமகன் உரிரமகள் பற்றிய பிரகடனம்
ஈ) ெனித உரிலெ ொெனம்
4. ………………………. இல் ஆங்கியலயரின் யதால்வி பி ான்சிற்கும் அமெரிக்காவிற்கும் இலடயிலான நட்புக்கு
வழிவகுத்தது.
அ) டிம ன்டன்

ஆ) சாரபடாகா

இ) மபன்சில் யவனியா

ஈ) நியூயார்க்

5. பி ான்சில் அ ெ ெர்வாதிகா த்தின் சின்னொக இருந்தது.
அ) தவர்பச மாளிரக

ஆ) பாஸ்டில் சிலறச்ொலல

இ) பாரிஸ் கம்யூன்

ஈ) ஸ்யடட்ஸ் மேன ல்

6. ஆஸ்திரியா ெற்றம் பி ஷ்யாவின் பலடகள், பிம ஞ்சுப் பு ட்சியாைர் பலடகைால் …………………………..
யபார்கைத்தில் யதாற்கடிப்பட்டன.
அ) மவர்ணா

ஆ) மவர்யெ

இ) பில்னிட்ஸ்

ஈ) வால்மி
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7. ‘கான்டீட்’ நூலல எழுதியவர் …………………….
அ) வால்படர்

ஆ) ரூயொ

இ) ொண்மடஸ்கியூ

ஈ) டாண்டன்

8. பதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குலறந்தபட்ெ அதிகா ங்கலைக் மகாண்ட முடியாட்சிலயத் தக்கலவத்துக்
மகாள்ை விரும்பிய மிதவாத தா ாைவாதிகள் …………………….
அ) தேபராண்டியர்

ஆ) யேக்யகாபியர்

இ) குடியயறிகள்

ஈ) அ ெ விசுவாசிகள்

9. ……………………. ஆம் ஆண்டில் பாரிஸ் உடன்படிக்லகயின் அமெரிக்க சுதந்தி ப் யபார் முடிவுக்கு வந்தது.
அ) 1776

ஆ) 1779

இ) 1781

ஈ) 1783

10. தாொஸ் மபயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் …………………..
அ) இயல்பறிவு

ஆ) ெனித உரிலெகள்

இ) உரிலெகள் ெயொதா

ஈ) அடிலெத்தனத்லத ஒழித்தல்

2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1. இ ண்டாம்

கண்டங்கள் ொநாட்டில் அஞ்ெல்துலற

தலலலெ

அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர்

தபஞ்சமின் பிராங்ளின்
2. பங்கர் குன்றுப்யபார் நலடமபற்ற ஆண்டு 1775 ஆம் ஆண்டு ஜீன் 17
3. தசலவாணிச் ெட்டம் கடலனத் தங்கொகவும் மவள்ளியாகவும் திரும்பச் மெலுத்த வற்புறத்தியது.
4. பி ான்சின் யதசியச் ெட்டென்றத்தின் தலலவர் மிரபு ஆவார்.
5. சுதந்தி த்திற்கும் பகுத்தறிவிற்கும் மபரும்விழா நடத்திய தெர்பர்ட் கில்லட்டினால் மகால்லப்பட்டார்.
6. பதினாறாம் லூயி பி ான்லெ விட்டு தப்பியயாட முயன்றயபாது தவர்பன நகரில் அவர் தனது
குடும்பத்துடன் லகது மெய்யப்பட்டார்.
3. சரியான கூற்றிரனக் கண்டுபிடி
1. (i). கடலாய்வுப் பயணங்கலை யெற்மகாண்டதில் யபார்த்துகீசியர் முன்யனாடியாவர்.
(ii). மபன் என்ற குயவக்க ால் புதிய பிலைெவுத் மபயரிடப்பட்டது.
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(iii). குயவக்கர்கள் யபாருக்கு ஆத வாக இருந்தலெக்கு நற்மபயர் மபற்றனர்.
(iv). ஆங்கியலயர்கள் நியூ ஆம்ஸ்டர்டாலெ நியூயார்க் என மபயர் ொற்றம் மெய்தனர்.
அ) (i) ெற்றும் (ii) ெரியானலவ

ஆ) (iii) ெரி

இ) (iv) ெரி

ஈ) (i) மற்றும் (iv) சரியானரவ

2. (i). அமெரிக்க விடுதலலப் யபார் இங்கிலாந்துடன் மெய்யப்பட்டயபா ாக ெட்டுெல்லாது உள்நாட்டுப்
யபா ாகவும் அலெந்தது.
(ii). ஆங்கியலயப் பலடகள் யார்க்டவுனில் மவற்றிமபற்றன.
(iii). வைர்ந்துவரும் நடுத்த வர்க்கத்தினல ப் பிம ஞ்சு பி புக்கள் ஆதரித்தனர்.
(iv). ஆங்கியலய நாடாளுென்றம் யதயிலல வரிலயத் தவி

மீதான வரி நீங்கலாக ஏலனய

மபாருட்களின் மீதான டவுன்மெண்ட் ெட்டங்கலை த்து மெய்தது.
அ) (i) ெற்றும் (ii) ெரியானலவ

ஆ) (iii) ெரி

இ) (iv) ெரி

ஈ) (i) மற்றும் (iv) சரியானரவ

3. கூற்று: ஆங்கியலயப் மபாருட்கலைப் பாஸ்டன் வணிகர்கள் புறக்கணித்தனர்.
கா ணம் : ஆங்கியலய நிதி அலெச்ெர், அமெரிக்க காலனிகளில் இறக்குெதி மெய்யப்பட்ட மபாருட்கள்
மீது புதிய வரி அறிமுகப்படுத்தினார்.
அ) கூற்று ெரி, கா ணம் கூற்றின் ெரியான விைக்கம் அல்ல.
ஆ) கூற்று தவறு, கா ணம் கூற்றின் ெரியான விைக்கம் அல்ல.
இ) கூற்று ெரி, கா ணம் கூற்றின் ெரியான விைக்கம் ஆகும்.
ஈ) கூற்றும் கா ணமும் தவறானலவ.
4. கூற்று : கட்டாய இ ாணுவச் யெலவக்கு எதி ாக மவண்டி என்னுமிடத்தில் விவொயிகள் ஒரு
மபரும்பு ட்சி மெய்தனர்.
கா ணம் : அ ெரின் ஆத வாைர்கள் விவொயிகள் அவருக்மகதி ாகப் யபாரிட விரும்பவில்லல.
அ) கூற்றும் கா ணமும் தவறானலவ

ஆ) கூற்றும் கா ணமும் ெரியானலவ.

இ) கூற்று சரி, காரணம் வறு

ஆ) கூற்று தவறு, கா ணம் ெரி

3. தபாருத்துக
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விரட

1. ோன் வின்தி ாப்

-

பி ான்சின் நிதி அலெச்ெர்

-ொொசூெட்ஸ் குடியயற்றம்

2. டர்காட்

-

ஜீலல 4

-பி ான்சின் நிதி அலெச்ெர்

3. ெட்டத்தின் ொ ம்

-

இங்கிலாந்து ெற்றும் பி ான்ஸ்

-ொன்மடஸ்கியூ

4. யெரி அண்டாய்மனட்

-

ொொசூெட்ஸ் குடியயற்றம்

-பதினாறாம் லூயி

5. ஏழாண்டுப் யபார்

-

பதினாறாம் லூயி

-இங்கிலாந்து ெற்றும் பி ான்ஸ்

ொன்மடஸ்கியூ

-ஜீலல 4

6. அமெரிக்கச் சுதந்தி தினம் 4. சிறுவினாக்கள்

1. பியூரிட்டானியர் என்பபார் யார்? அவர்கள் இங்கிலாந்ர விட்டு ஏன் தவளிபயறினர்?
இங்கிலாந்தில் பிலைெவுத் நகரில் இருந்த பி ாட்டஸ்மடண்ட் ெதப் பிரிவினர் பியூரிட்டானியர்
ஆவார்கள். பியூரிட்டானியர் என்றால் தூய மநறியாைர் எனப் மபாருள் ஆகும். இவர்கள் இங்கிலாந்து
திருச்ெலபலயச் சீர்திருத்த யெற்மகாண்ட முயற்சிகலை முதலாம் யேம்ஸ், முதலாம் ொர்லஸ் ஆகிய
அ ெர்கைால்

ெகித்துக்மகாள்ை

முடியவில்லல.

இவ்வ ெர்கள்

யெற்மகாண்ட

அடக்குமுலற

நடவடிக்லககைால் பியூரிட்டானியர்கள் இங்கிலாந்திலிருந்து மவளியயறினர்.
2. குபவக்கர் பற்றி நீவிர் அறிவத ன்ன?
குயவக்கர்கள் இங்கிலாந்தில் ோர்ஜ் பாக்ஸ் என்பவ ால் நிறுவப்பட்ட நண்பர்கள் குழாம் என்னும்
கிறித்துவ ெதக்குழுவின் உறுப்பினர். ஆவர். புனித ஆவிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் மகாடுத்தனர்.
இவர்கள் ெடங்குச் ெம்பி தாயங்கலையும், ெெயக் குருொர் அலெப்லபயும் எதிர்த்தனர். இவர்கள்
யபாருக்கு

எதி ாகவும்,

அலெதிக்கு

ஆத வாகவும்

யெற்மகாண்ட

பணிகளுக்கான

நற்மபயர்

மபற்றவர்கள்.
3. ‘பாஸ்டன் ப நீர் விருந்தின்’ முக்கியத்துவத்ர க் குறிப்பிடுக
இங்கிலாந்து குடியயற்ற நாடுகளின் மீது வரிலய விதித்தது. அந்நிய நாட்டுத் யதயிலலலயப்
புறக்கணிப்பதாக குடியயற்றங்கள் முடிவு மெய்தன. குடியயற்றங்களின் பல பகுதிகளில் யதயிலலலய
இங்கிலாந்து

இறக்குெதி

மெய்தது.

இதனால்

குடியயற்றங்கலைச்

யெர்ந்தவர்கள்

யதயிலலலய

இறக்காெல் இருந்தனர். பாஸ்டன் துலறமுகத்திற்கு கப்பலில் யதயிலல வந்திறங்கியது. 1773ல் டிெம்பரில்
குடியயற்ற ெக்கள் அமெரிக்கப் பூர்வ ெக்கள்யபால் ொறுயவடம் பூண்டு கப்பல்களில் ஏறி யதயிலலலய
கடலில்

வீசினர்.

இது

குடியயற்றங்களுக்கும்,

“பாஸ்டன்

யதநீர்

இங்கிலாந்துக்கும்

விருந்து”
இலடயய

என

வர்ணிக்கப்பட்டது.
வர்ணிக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்ச்சி
இந்நிகழ்ச்சி

குடியயற்றங்களுக்கும், இங்கிலாந்துக்கும் இலடயய யபார் ஏற்பட வழிவகுத்தது.
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4. தசப்டம்பர் படுதகாரல பற்றி ஒரு குறிப்பு வரரக.
பி ான்ஸ் ென்னர் தன்னலடய சுவிட்ெர்லாந்து காவலர்கலை ெக்கலை யநாக்கி சுடுொறு ஆலண
பிறப்பித்தார். இதனால் ஆத்தி ெலடந் மபாது ெக்கள் அ ெ ஆத வாைர்கலை ொ ட் என்பவரின்
தலலலெயில் யவட்லடயாடினர். மெப்டம்பர் ொதம் மதாடங்கி மூன்று நாட்களில் ொற்றுக் கருத்துலடய
எதிரிகள் என்ற ெந்யதகத்தின் யபரில் 1500 நபர்கள் லகது மெய்யப்பட்டு சிலறயில் அலடக்கப்பட்டனர்.
விொ லணக்குப் பின்னர் அவர்கள் அலனவரும் மகால்லப்பட்டனர். பி ான்ஸ் நாட்டு வ லாற்றில் இது
“மெப்டம்பர் படுமகாலல” என்று அலழக்கப்பட்டது.
5. பிரான்சின் மூன்று வர்க்கங்களின் அரமப்பு (Three Estates) பற்றி எழுதுக.
பி ான்சின்

நாடாளுென்றம்

வர்க்கங்களின்

ஸ்யடட்ஸ்

பி திநிதிகலைக்

மேன ல்

என

மகாண்டிருந்தது.

அலழக்கப்பட்டது.

அவர்கள்

1.

இவ்வலெப்பு

ெதகுருொர்கள்,

2.

மூன்று
பி புகள்,

வழக்கறிஞர்கள், பணம் பலடத்த வர்த்தகர்கள், 3. வணிகர்கள், வங்கியாைர்கள், நிலவுலடலெயாைர்கள்
அடங்கிய மபாதுெக்கள்.மூன்றாவது வர்க்கத்லதச் யெர்ந்த அதாவது மபாது ெக்களின் பி திநிதிகள்
பி புகளுக்குத் தலல வணங்கவும் அ ெரின் ஆலணகளுக்குப் பணியவும் ெறுத்தனர். மூன்று ெலப
உறுப்பினர்களும் தனித்தனியாக கூடினர். மபாதுெக்கள் பிரிவினர் தங்கலைத் யதசியச் ெட்டென்றமென
அறிவித்து மடன்னிஸ் விலையாட்டு லெதானத்தில் ஒன்று கூடினர். ஓர் அ சியல் அலெப்லப வழங்க
யவண்டும் என அவர்கள் வற்புறுத்தினர். எனயவ 16ம் லூயி நாடாளுென்றொன ஸ்யடட்ஸ் மேன லல
கூட்டினார்.
6. பிதரஞ்சு புரட்சியில் லஃபாயட்டின் பங்கிரன எழுதுக
பிம ஞ்சு பு ட்சியின் முன்யனாடியாக வாஷிங்டனுடன் கூட்டுச் யெர்ந்து ஆங்கியலயருக்கு எதி ாக
லஃபாமயட் யபா ாடினார். அமெரிக்க விடுதலலப் யபாரில் பங்யகற்ற லஃபாயட் யபான்ற பிம ஞ்சு
வீ ர்கள் ெக்கைாட்சி யகாட்பாடுகயைாடு நாடு திரும்பி பிம ஞ்சுப் பு ட்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்தனர்.
7. பாஸ்டில் சிரறச்சாரல

கர்ப்பிற்கான பின்னணி என்ன?

அ ெ ால் மவளியயற்றப்பட்ட ொதா ண ெக்களின் பி திநிதிகள் மடன்னிஸ் லெதானத்தில் ஒன்று கூடி
தங்கள் பி ச்ெலனக்குத் தீர்வு கிலடக்கும் வல கலலந்து மெல்வதில்லல என்று உறுதி ஏற்றனர். 16 ஆம்
லூயி

அ ெர்

அவர்கலைக்

கலலக்கப்

பலடகலைப்

பயன்படுத்த

முயன்றார்.

அ ெருலடய

ஆலணகளுக்கு வீ ர்கள் அடிபணிய ெறுத்தனர். இதனால் அயல்நாட்டுப் பலடகலைக் மகாண்டு
அவர்கலை

அடக்க அ ெர் 16

– ஆம் லூயி அடக்க ஆயலாெலனயில்

ஈடுபட்டார். இதனால்

ஆத்தி ெலடந்த ெக்கள் பாரிஸ் நகரில் கிைர்ச்சியில் ஈடுபட்டனர். அவர்கள் பாஸ்டில் சிலறலய தகர்த்து
அங்யக சிலற லவக்கப்ட்டிருந்தவர்கலை விடுதலல மெய்தனர். பாஸ்டில் சிலறயின் வீழ்ச்சி பு ட்சியில்
முக்கிய திருப்பு முலனயாக அலெந்தது.
8. பிதரஞ்சு புரட்சியின்பபாது விவசாயிகள் தசலுத்
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விவொயிகள் அ சுக்கு மடய்யல என்ற நிலவரியும், காமபல்யல என்ற உப்பு வரி டித் என்ற ெெய
வரிலயயும் மெலுத்தினர். யெலும் ொலலகள் அலெத்தல் யபான்ற மபாதுப் பணிகளுக்கு “கார்வி”
எனப்படும் இலவெ உலழப்லபயும் வழங்கினர்.
5. ஒவ்தவாரு ரலப்பின் கீழும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வினாக்களுக்கு விரடயளி
1. டவுன்மெண்ட் ெட்டம்
அ) இச்சட்டத்ர அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்?
இச்ெட்டத்லத அறிமுகப் படுத்தியவர் ொர்லஸ் டவுன்மெண்ட்
ஆ) எந்

ஆண்டு இச்சட்டம் தககாண்டுவரப்பட்டது?

1767 – ஆம் ஆண்டு
இ) குடிபயற்ற மக்கள் இச்சட்டத்ர ஏன் எதிர்த் னர்?
டவுன்மெண்ட் 1767 இல் இறக்குெதிப் பண்டங்களின் மீதான புதிய வரிகலை அறிமுகம் மெய்தார்.
ஈ) பாஸ்டன் வணிகர்கள் ஆங்கிபலய தபாருட்கரள ஏன் எதிர்த் னர்?
பாஸ்டலனச் ொர்ந்த வணிகர்கள் இங்கிலாந்துப் மபாருட்கலைப் புறக்கணிக்கும் வலகயில் இறக்குெதி
மெய்வதில்லல என முடிவு மெய்தனர்.
2. பி ான்ஸின் ெமூக நிலல
அ) பிரான்ஸில் திருச்சரப வசூலித் வரியின் தபயர் என்ன?
டித் என்னும் ெெய வரி
ஆ) டான்டன் என்பவர் யார்?
டான்டன் பிம ஞ்சுப் பு ட்சியின் ொமபரும் தலலவர். ஐய ாப்பிய நாடுகளுக்கு யந டிச் ெவால் விடுத்தார்.
கில்லட்டினுலடய

படிகளில்

ஏறி

நின்று

மகாண்டு

கூடியிருந்த

ெக்களிலடயய

டான்டன்

உல யாற்றினார்.
இ) பதிதனட்டாம் நூற்றாண்டில் பிரான்ஸின் கரலக்களஞ்சியச் சிந் ரனயாளர்கள் யாவர்?
தீத ா, ஜீன்-டி ஆலம்மபர்ட்
ஈ) தபாதுச் சாரலகளின் கட்டுமானத்திற்கான இலவச உரழப்ரப வழங்கியவர் யார்?
விவொயிகள்
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2. த ாழிற்புரட்சி

18 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் உற்பத்தி முலறயில் மிகப் மபரிய ொறுதல் ஏற்பட்டது.
மபாருட்கள் இயந்தி ங்கைால் உற்பத்தி மெய்யப்பட்டன. இயந்தி ங்களின் மூலம் மபாருட்களின் உற்பத்தி
பன்ெடங்க அதிகரித்தது. மதாழில் பு ட்சி முதலில் இங்கிலாந்தில் யதான்றி பின்பு உலக நாடுகளில்
ப வியது.

இயந்தி ங்களின்

இங்கிலாந்தின்

அ ெவம்ெம்

மூலம்

தயாரிக்கப்பட்ட

அறிவியல்

மபாருட்கள்

கண்டுபிடிப்புகளுக்கு

த ம்

அதிக

வாய்ந்ததாக

இருந்தன.

ஊக்கெளித்தது.

இதனால்

யபாக்குவ த்து ெற்றும் தகவல் மதாடர்பு வைர்ச்சி அலடந்தன.
யேம்ஸ்வாட் என்பவர் நீ ாவி இயந்தி த்திலன சுழலும் நீ ாவி இயந்தி ொக ொற்றி அலெத்தார்.
ோன்யக

என்பவர்

பறக்கும்

நாடாலவக்

கண்டுபிடித்தார்.

நீர்ச்ெட்டகத்லத

ரிச்ொர்ட்

ஆர்க்ல ட்

கண்டுபிடித்தார். கி ாம்ப்டன் ஸ்பின்னிங் மியூல் என்ற நூற்பு இயந்தி த்லதக் கண்டுபிடித்தார். 1793ல்
எலிவிட்னி என்பவர் காட்டன் பருத்திக் மகாட்லடலய நீக்கும் ஜின் என்னும் கருவிலயக் கண்டுபிடித்தார்.
ேவுளி உற்பத்தி மதாழிற்பு ட்சியின் இதயொகத் திகழ்ந்தது. ொன்மெஸ்டர் நக ம் முக்கியத்
மதாழில்

நக ொக

விைங்கியது.

இரும்பும்

எஃக்கும்

மதாழில்

ெயொக்கச்

மெயல்முலறலய

வில வுபடுத்தின. காலப்யபாக்கில் இரும்பு, எஃகு ஆகிய இ ண்டும் அலனத்து இயந்தி
தயாரிப்பிலும்

பயன்படுத்தப்பட்டன.

மதாழில்

பு ட்சி

எரிமபாருலை

நாடுகள்

அவசியொக்கியது.

ெர்ஹம்பரியடவியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பு விைக்கினால் சு ங்கங்களினால் ஏற்படும் அபாயம்
தடுக்கப்பட்டது. யபாக்குவ த்தும் நவீனொக்கப்பட்டது. 1825ல் இங்கிலாந்தில் ஸ்டாக்டன், டார்லிங்டன் ஆகிய
நக ங்களுக்கு இலடயய யில்பாலத அலெக்கப்பட்டது. ாபர்ட் ஃபுல்டன் என்பவர் கிைார்யொண்ட் என்ற
நீ ாவிப் படகிலனக் கண்டுபிடித்தார்.
மதாழிற்பு ட்சியினால் வணிக விரிவாக்கம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு மதாழிலாைர் என்ற புதிய
வர்க்கம் உருவாதல் நக ெயொதல் யபான்றலவகள் நலடமபற்றன. மதாழில் நக ங்களில் ெக்கள் மதாலக
அதிகரித்தது.
மதாழிலாைர் வர்க்கத்திற்காக கார்ல்ொர்க்ஸ் மபாதுவுலடலெ யகாட்பாட்டிலன முன் லவத்தார்.
இதனால் மதாழிலாைர்களிலடயய பல யகாரிக்லககள் எழுந்தன.
பி ான்சில் பி ான்ஸ்வா டி மவண்டல் என்பவர் பிரிட்டிஸ் மதாழில் நுட்பத்லத மலால னுக்கு மகாண்டு
வந்தார். பி ான்ஸ் நாட்டின் மெயின்ட் இடியன் – ஆந்திரிஜியயாக்ஸ் ஆகிய நக ங்களுக்கிலடயய முதல்
பிம ஞ்சு

யில் பாலத திறக்கப்பட்டது. 1898 ல் ம னால்ட் என்பவர் நான்கு ெக்க

வாகனத்லத

உருவாக்கினார்.
மதாழிற்பு ட்சிக்கு

உருவாவதற்குத்

யதலவயான

இயற்லக

வைங்கள்

மேர்ெனியில்

இயற்லகயாகயவ அலெந்திருந்தன. மேர்ெனியில் மதாழிற்பு ட்கி உருவாவதில் மேர்ெனி ஒய நாடாக
இலணவதிலும் இருப்புப் பாலதகள் மபரிதும் உதவின. அமெரிக்காவில் நீ ாற்றலின் மூலம் இயங்கிய
முதல் ேவுளி ஆலல பிம ௌன் ஆலலதான். ஆண்ட்ரூ ோக்ென், சியலட்டல
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பு ட்சியின் தந்லத என்று அலழக்கப்பட்டார். எலியாஸ்ஹாயவ என்பவர் லதயல் இயந்தி த்லதக்
கண்டுபிடித்தார். 1869ல் கண்டங்கலை இலணக்கும் யில் பாலத அலெக்கப்பட்டது.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுக்கவும்
1. நீ ாவி படகுப் யபாக்குவ த்துச் யெலவலய நிறுவியர் யார்?
அ) ஆர்க்ல ட்

ஆ) ொமுயவல் கி ாம்ப்டன்

இ) ராபர்ட் ஃபுல்டன்

ஈ) யேம்ஸ் வாட்

2. ொன்மெஸ்டர் நக ம் ஏன் ேவுளி உற்பத்திக்கு உகந்த இடொக கருதப்பட்டது?
அ) நிலம் கிலடக்கப் மபற்றலெ

ஆ) மிகுந்த ெனித வைம்

இ) நல்ல வாழ்க்லகச் சூழல்

ஈ) குளிர்ச்சியான ட்பதவப்ப நிரல

3. லதயல் இயந்தி த்லதக் கண்டுபிடித்தவர் யார்?
அ) எலியாஸ் பொபவ

ஆ) எலி – விட்னி

இ) ொமுயவல் கி ாம்டன்

ஈ) ஹம்ப்ரி யடவி

4. நீ ாவி இயந்தி த்லத பி ான்சில் அறிமுகம் மெய்த குடும்பம் எது?
அ) டி தவண்தடல்

ஆ) டி ஹிண்டல்

இ) டி ஆர்ென்

ஈ) டி ரினால்ட்

5. சியலட்டல அமெரிக்கத் மதாழில் பு ட்சியின் தந்லத என அலழத்தவர் யார்?
அ) எப்.டி.ரூஸ்மவல்ட்

ஆ) ஆண்ட்ரூ பேக்சன்

இ) வின்ஸ்டன் ெர்ச்சில்

ஈ) உட்ய ா வில்ென்

6. கீழ்க் காண்பனவற்றில் எது யஹ ொர்க்மகட் நிகழ்ச்சியின் நிலனவுநாைாகக் கலடபிடிக்கப்படுகிறது?
அ) சுதந்தி தினம்

ஆ) உழவர் தினம்

இ) உரழப்பாளர் தினம்

ஈ) தியாகிகள் தினம்

7. எங்கு யோல் மவம ய்ன் சுங்க ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டது?
அ) இங்கிலாந்து

ஆ) தேர்மனி

இ) பி ான்ஸ்

ஈ) அமெரிக்கா
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8. பி ான்சில் முதல் யொட்டார் வாகனங்கலை உற்பத்தி மெய்தவர் யார்?
அ) லூயி ம னால்ட்

ஆ) ஆர்மாண்ட் பீயுஜ்காட்

இ) தாெஸ் ஆல்வா எடிென்

ஈ) மெக் ஆடம்

9. எக்கண்டுபிடிப்பு பருத்தியிலிருந்து மகாட்லடகலைப் பிரித்தது?
அ) உருட்டாலலகள்

ஆ) பஞ்சுக் கரடசல் இயந்திரம்

இ) ஸ்பின்னிங் மியூல்

ஈ) இயந்தி நூற்புக் கருவி

10. கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது இரும்லப உருக்குவதற்காக முற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது?
அ) கற்கரி

ஆ) கரி

இ) விறகு

ஈ) காகிதம்

2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1. சாசன இயக்கம் இங்கிலாந்தில் ஆடவர்க்கு வாக்குரிலெ யகாரியது.
2. ோன்லவுடன் தமக் ஆடம் உலகம் முழுவதும் ொலலகள் அலெக்கப்படும் முலறலய ொற்றியலெத்தது.
3. விலடவாகவும் குலறந்த மெலவிலும் எஃலக உற்பத்தி மெய்யும் முலறலய தென்றி தபஸ்ஸிமர்
கண்டுபிடித்தார்.
4. விஞ்ஞான யொெலிைத்லத முன்லவத்தவர் கார்ல் மார்க்ஸ் ஆவார்.
5. மேர்ெனியில் முதல் இருப்புப்பாலத 1835 ஆம் ஆண்டில் இயக்கப்பட்டது.
3. தபாருத்துக
விரட
1. மபன்ஸ்

அமெரிக்கா

-

மேர்ெனி

2. பாதுகாப்பு விைக்கு -

லூயி ம னால்ட்

-

ஹம்பரி யடவி

3. நான்கு ெக்க வாகனம் -

ஹம்பரி யடவி

-

லூயி ம னால்ட்

லங்காலெயர்

-

அமெரிக்கா

மேர்ெனி

-

லங்காலெயர்

-

4. ொமபரும் யில்யவ
ஊழியர் யபா ாட்டம் 5. நிலக்கரி வயல்

-
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4. சரியான கூற்றிரனக் கண்டுபிடிக்கவும்
1.

(i)

இங்கிலாந்துச்

சு ங்க

முதலாளிகள்

சு ங்கங்களுக்குள்

நீர்க்கசிவு ஏற்படும் பி ச்ெலனலய

எதிர்மகாண்டனர்.
(ii) இவ்யவலலயில் ெனித உலழப்லப ஈடுபடுத்துவது குலறவான மெலவுலடயாக இருக்கும்.
(iii) சு ங்கங்களிலிருந்து நீல மவளியயற்றும் நீ ாவி இயந்தி த்லத நியூட்டன் கண்டுபிடித்தார்.
(iv) சு ங்கங்களிலிருந்து நிலக்கரிலயப் மபறயவண்டுொனால் நீல மவளியயற்றியாக யவண்டும்
அ) (i) ெரி

ஆ) (ii) ெற்றும் (iii) ெரி

இ) (i) மற்றும் (iv) சரி

ஈ) (iii) ெரி

2. (i) தங்கள் உரிலெகலைப் மபறுவதற்காகத் மதாழிலாைர்கள் மதாழிற் ெங்கங்கலை உருவாக்கிக்
மகாண்டனர்.
(ii)

மேர்ெனியின்

அ சியல்

முலற

மதாழிற்பு ட்சிக்குக்

குறிப்பிடத்தக்க

முக்கியச்

ெவாலாக

அலெந்திருந்தது.
(iii) முதலாளிகலைப் பாதுகாப்பதற்காகக் கார்ல் ொர்க்ஸ் யொெலிைத்லத முன்லவத்தார்.
(iv) மேர்ெனியில் இயற்லக வைங்கள் ஏதுமில்லல.
அ) (i) ெரி

ஆ) (ii) ெற்றும் (iii) ெரி

இ) (i) ெற்றும் (iv) ெரி

ஈ) (iii) ெரி

விலட: (i) ெற்றும் (ii) ெரி
3. கூற்று : விடுமுலற மபறுவதற்குத் மதாழிலாைர் உரிலெ மபற்றிருந்தனர்.
கா ணம் : பணியாைர்கலைப் பாதுகாக்கச் ெட்டங்கள் இருந்தன.
அ) கூற்று ெரி, கா ணம் தவறு
ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டுபம வறு
இ) கூற்று, கா ணம் இ ண்டுயெ ெரி.
ஈ) கூற்று ெரி கா ணம் கூற்றுக்குச் ெரியான விைக்கெல்ல
4. கூற்று : சியலட்டர் அமெரிக்கத் மதாழிற்பு ட்சியின் தந்லத என அலழக்கப்படுகிறார்.
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கா ணம் : அவருலடய நூற்பாலலயின் நகலாகப் பல நூற்பாலலகள் உருவாயின. அவருலடய
மதாழில் நுட்பம் பி பலொனது.
அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.
ஆ) கூற்று தவறு, கா ணம் கூற்றுக்கான ெரியான விைக்கம்
இ) கூற்று, கா ணம் இ ண்டுயெ தவறு
ஈ) கூற்று, கா ணம் இ ண்டுயெ ெரி
5. ஒவ்தவாரு ரலப்பின் கீழும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள எல்லாக் பகள்விகளுக்கு விரடயளிக்கவும்
1. மதாழிலாைர் இயக்கம்
அ) த ாழிலாளர் அரமப்புகள் உருவாவர த்

ரட தசய் சட்டம் எது?

கூட்டுச் ெட்டம்
ஆ) தசாத்துக்கள் உரடய மத்திய

ரவர்க்கத்திற்கு வாக்குரிரம வழங்கிய மபசா ாவின் தபயர்

என்ன?
ொென இயக்கம்.
இ) த ாழிலாளர் இரணவர த்

ரட தசய்யும் சட்டம் எந்

ஆண்டு ரத்து தசய்யப்பட்டது?

1824 – ல்
ஈ) பாசனவாதிகளின் பகாரிக்ரககள் யாரவ?
(i) 21 வயதான அலனவருக்கும் வாக்குரிலெ
ii) கசிய வாக்மகடுப்பு மூலம் நாடாளுென்றத் யதர்தல்.
iii) நாடாளுென்ற உறுப்பினர்களுக்கான தகுதியில் மொத்துரிலெலய நீக்குதல்.
iv) ஆண்டுயதாறும் நாடாளுென்றத்திற்குத் யதர்தல்
v) ெெொன பி திநிதித்துவம்
2. யபாக்குவ த்து ெற்றும் தகவல் மதாழில்நுட்பம்
அ) இங்கிலாந்தில் மு ன்மு லாகத் திறக்கப்பட்ட இருப்புப்பார எது?
ஸ்டாக்டன் – டார்லிங்டன், 1825 ஆம் ஆண்டு
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ஆ) உற்பத்திப் பண்டங்கள் எவ்வாறு சந்ர க்கு எடுத்துச் தசல்லப்பட்டன?
மெக் ஆடலெஸ்டு ொலல முலறயும், ோர்ஜ் ஸ்டீபன்ெனின் நீ ாவி இயந்தி

யில்களும் இங்கிலாந்தில்

ொலல, யபாக்குவ த்து வெதிகலை யெம்படுத்தின. இதனால் உற்பத்திப் பண்டங்கள் ெந்லதக்கு எடுத்துச்
மெல்லப்பட்டன.
இ) நீராவி இயந்திர ரயிரலக் கண்டுபிடித் வர் யார்?
ோர்ஜ் ஸ்டீபன்ென்
ஈ) நியூயார்க்கிலிருந்து ஆல்பனி வரர தசன்ற நீராவிப் படகின் தபயரிரன எழுது.
கிைார்யொண்ட்
6. சிறுவினாக்கள்
1. த ாழிற்புரட்சியின் பபாது இங்கிலாந்தில் த ாழிலாளர்களின் வாழ்விடங்களின் நிரல எவ்வாறு
இருந் ன?
சு ங்கங்களில் யவலல மெய்வதர்களுக்கு 12 ெணி யந ம் உலழக்க 2 மபன்னி ெட்டுயெ கூலியாகத்
த ப்பட்டது. மபண் சிறுமிகள் நிலக்கரிக் கூலடகலைச் சுெக்க அெர்த்தப்பட்டனர். ஆ ம்ப காலங்களில்
மதாழிலாைர்களின் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் யொெொக இருந்தன. இயந்தி ங்களினால் பலர் காயம்
அலடந்து ெ ணம்கூட நிகழ்ந்தது. மதாழிலாைர்கள் சிறிய அழுக்கலடந்த, சுகாதா ெற்ற வீடுகளில்
வாழ்ந்தனர். சுற்றுப்புறம் தூய்லெயாக இல்லல. இதனால் லடஃபாய்டு, கால ா, மபரியம்லெ யபான்ற
யநாய்கள் ப வின. வா விடுமுலறயயா, உடல் நலம் குன்றியயபாயதா விடுப்யபா கிலடயாது. குலறந்த
கூலியில் மொத்த குடும்பமும் மதாழிற்ொலலகளில் உலழக்க யநர்ந்தது.
2. இங்கிலாந்தில் நகரமயமா லுக்கான காரணங்கரளக் கூறு
மதாழிற்பு ட்சியினால் கி ாெப் புறங்களிலிருந்து நக ப்புறங்களில் ெக்கள் இடம் மபயர்ந்தனர். சிறிய
நக ங்கள் மபருநக ங்கைாகின. 1840 இல் 20 லட்ெொக இருந்த லண்டனின் ெக்கள் மதாலக 40
ஆண்டுகளில் 50 இலட்ெொக உயர்ந்தது. ொன்மெஸ்டர் நக ம் ேவுளி உற்பத்திக்கு முதலிடம் வகித்தது.
ேவுளி உற்பத்தித் மதாழிலின் தலலநக ொக ொன்மெஸ்டர் ொறியது. இது ஏ ாைொன ெக்கலை
ொன்மெஸ்டர் நகல யநாக்கி ஈர்த்தது. அதனால் இந்நகரில் ெக்கள் மதாலக அதிகரித்தது.
3. பெ மார்க்தகட் படுதகாரல பற்றிக் குறிப்பு வரரக
சிகாயகாவின் யஹொர்க்மகட் ெதுக்கத்தில் 1866 ஆண்டு யெ ொதம் 4 ஆம் யததி ஒரு மதாழிலாைர்
ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. நாமைான்றுக்கு எட்டுெணி யந

யவலல யகாரிக்லகலய முன் லவத்தது

அலெதியாகத் மதாடங்கிய இக்கூட்டத்தில் காவல்துலற பல சுற்றுகள் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தி பலல
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சுட்டுக் மகான்றது. யஹொர்க்மகட் தியாகிகளுக்கு ெரியாலத மெலுத்தும் விதொக யெ 1 ஆம் நாள்
இன்றைவும் ெர்வயதெ மதாழிலாைர் நாைாக யெ தினம் மகாண்டாடப்படுகிறது.
4. லூயி தரனால்ட் பற்றி நீங்கள் அறிந் து என்ன?
லூயி பி ான்ஸ் நாட்லடச் யெர்ந்தவர். 1898ல் லூயி ம னால்ட் நான்கு ெக்க வாகனத்லத உருவாக்கினார்.
அவ து ெயகாத ர்கைான மொலெட்மட ம னால்ட் ஃமப ஸ் ம னால்ட் ெயகாத ர்கள் நிறுவனம் தனது
நிறுவனத்தின் மூலம் அதிக வாகனங்கலை தயாரித்தனர்.
5. த ாழிற்புரட்சியின் இரு முக்கிய விரளவுகரளக் பகாடிட்டுக் காட்டுக
மதாழிற்பு ட்சி வணிக விரிவாக்கம், உணவு உற்பத்தி அதிகரிப்பு, ஆலலத் மதாழிலாைர்கள் எனும் ஒரு
புதிய வர்க்கம் உருவாதல், நக ெயொக்கம் ஆகிய வைர்ச்சிக்கும் யபாக்குகளுக்கும் இட்டுச் மென்றன.
குடும்பத்தின் அலனத்து உறுப்பினர்களும் யவலலவாய்ப்புகள் மபற மதாழிற்பு ட்சி உதவியது.

3. ஆசிய ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் காலனியாதிக்கம்
காலனியாதிக்கம் என்பது ஒரு நாடு ெற்மறாரு நாட்லட அடிலெ மகாண்டு யெலாதிக்கம்
மெய்வதாகும். காலனி என்னும் மொல் “கயலானஸ்” என்னும் லத்தீன் யவர்ச் மொல்லிருந்து பிறந்ததாகும்.
ஐய ாப்பாவில் உள்ை நாடுகள் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா கண்டங்களில் உள்ை நாடுகலை தன் வெொக்கிக்
மகாண்டன. யபார்ச்சுக்கல், ஸ்மபயின், இங்கிலாந்து, பி ான்ஸ் ஆகிய நாடுகள் உலகில் பல நாடுகலை
லகப்பற்றி ஆட்சி மெய்தன. அமெரிக்காவில் ஆங்கியலயர்கள் குடியயறி ஆதிக்கம் மெலுத்தினர். 1898ல்
கியூபாவுக்கு

எதி ான

யபாரில்

ஸ்மபயிலன

அமெரிக்கா

யதாற்கடித்தது.

அதன்

விலைவாகப்

பிலிப்லபன்ஸ் அமெரிக்காவின் காலனியானது.
ஐய ாப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்காவின் மீது பலடமயடுத்து லகப்பற்றிக் காலனிகலை ஏற்படுத்திக்
மகாண்டன. மதன்னாப்பிரிக்காவில் ஆங்கியலயர் யநட்டால், யகப் காலனி ஆகிய பகுதிகலைப்
மபற்றிருந்தனர். ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை யபாயர்களுடன் ஆங்கியலயர்கள் யபாரிட்டனர். யபாயர்கள்
காவலில் லவக்கப்பட்டனர். யெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை நாடுகளில் ஆங்கியலயர் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டது.
யெற்கு ஆப்பிரிக்காவில் மெனகல் என்ற நாடு பி ான்சின் தைொக இருந்தது. காங்யகாவில் மபல்ஜிய
நாட்டில் ஆதிக்கம் ஏற்பட்டது.

ஆங்கியலயர் மகன்யா, உகாண்டா, ோன்ஜிபார்

ஆகியவற்லறயும்

மேர்ொனியர் கிழக்கு ஆப்பிரிக்காலவயும், யபார்ச்சுக்கீசியர் அங்யகாலா மொொம்பிக், யபார்த்துக்கீசி. கினி
ஆகியவற்லறயும் காலனியாக்கியுள்ைது.

15ஆம்

நூற்றாண்டின்

இறுதிப் பகுதியில் யபார்த்துக்கல்

இந்தியாவுடன் வணிகத் மதாடர்லப நிறுவிய முதல் ஐய ாப்பிய நாடானது. 1498 ஆம் ஆண்டு
வாஸ்யகாடகாொ நன்னம்பிக்லக முலனலயச் சுற்றிக் மகாண்டு யகாழியகாட்லட வந்தலடந்தார்.
இந்தியாவில் இருந்த ஐய ாப்பிய ெக்திகளிலடயய ஏற்பட்ட யபார்களில் கர்நாடகப் யபார்கள்
நலடமபற்றன. மதாடக்கத்தில் ஆங்கியலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்மபனி சிறிய ெக்தியாகயவ இருந்தது.
இந்தியாவில் உற்பத்தி மெய்யப்பட்ட பருத்தி துணி, பட்டு, வண்ணப்பூ யவலலப்பாடுகளுடன் வடிவ
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துணிகள் ஆகியவற்றில் வணிகத்லத யெற்மகாண்டு மபரும் லாபம் ஈட்டியது. இந்தியத் துணி வலககள்
இங்கிலாந்துக்கும்

பிற

ஐய ாப்பிய

நாடுகளுக்கும்

மென்றன.

இந்தியத்

துணிகள்

இறக்குெதி

மெய்யப்படுவலதத் தலட மெய்யும் ெட்டம் இங்கிலாந்து நாடாளுென்றத்தில் நிலறயவற்றப்பட்டது.
இந்தியாவில் மகாள்லையடிக்கப்பட்ட பணம் இங்கிலாந்தில் மதாழிற்பு ட்சிக்கு முதலீடு மெய்ய உதவியது.
இந்தியாவின் குடிலெப் மபாருள்கள் இங்கிலாந்தின் இயந்தி ப் மபாருள்கள் உற்பத்தியுடன் யபாட்டி யபாட
முடியவில்லல.
இந்தியாவில் அெல்படுத்தப்பட்ட

யில்கள் மூலம் இங்கிலாந்துப் மபாருள்கள் இந்தியாவின் பல

பாகங்களுக்கும் மென்றன. கா ன்வாலிசு பி பு இந்தியாவில் நி ந்த நிலவரித் திட்டத்லதப் புகுத்தினார்.
பின்பு யத்துவாரி முலறலய ஆங்கியலயர்கள் புகுத்தினர். அதன்படி விவொயி நிலத்தின் உரிலெயாைர்
ஆவார். அவர் ஆங்கில அ சுக்கு மகாடுக்க யவண்டிய நிலவரிலய மெலுத்திவிடுவார். இம்முலறயில்
நிலங்கள் முலறயாக அைக்கப்பட்டன.
1866 – 67 இல் ஏற்பட்ட ஒடிொ பஞ்ெம் அப்பகுதியின் வ லாற்றில் நலடமபற்ற மகாடூ ொன
பஞ்ெொகும். இந்தப் பஞ்ெத்தால் மூன்றில் ஒரு பகுதியினர் ெடிந்தனர். ஒப்பந்தக் கூலி முலறயானது
மபற்ற கடனுக்காக உலழப்லப நல்கும் ஒப்பந்த முலற ஆகும். 1843ல் இந்தியாவில் அடிமுலற
ஒழிக்கப்பட்டது.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்வு தசய்யவும்
1. பி ான்ஸிஸ் லலட் ………………………… பற்றி ஆங்கியலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்மபனியின் கவனத்திற்குக்
மகாண்டுவந்தார்.
அ) நறுெணத் தீவுகள்

ஆ) ோவா தீவு

இ) பினாங்குத் தீவு

ஈ) ெலாக்கா

2. 1896இல் ………………………… நாடுகள் ஒருங்கிலணக்கப்பட்டு ெலாய் ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது.
அ) நான்கு

ஆ) ஐந்து

இ) மூன்று

ஈ) ஆறு

3. இந்யதா – சீனாவில் ெட்டுயெ பி ான்சின் யந டிக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பகுதியாகும்.
அ) ஆனம்

ஆ) யடாங்கிங்

இ) கம்யபாடியா

ஈ) தகாச்சின் – சீனா

4. ……………………… பகுதியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதானது மபருென விலான ஆங்கியலய சு ங்கத் மதாழில்
மெய்யவார் யோகன்னஸ்பர்க்கிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் குடியயற வழி வகுத்தது.
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அ) டிரான்ஸ்வால்

ஆ) ஆ ஞ்சு சுதந்தி நாடு

இ) யகப் காலனி

ஈ) ம ாடீஷியா

5. இந்தியாவுடன் வணிக உறலவ நிறுவிக் மகாண்ட முதல் ஐய ாப்பிய நாட்டினர் ……………………
அ) பபார்த்துகீசியர்

ஆ) பி ஞ்சுக்கா ர்

இ) யடனிொர்

ஈ) டி ான்ஸ்வால்

6. எத்தியயாப்பியா இத்தாலிலய ……………… யபாரில் யதாற்கடித்தது.
அ) அபடாவா

ஆ) டயஹாமி

இ) யடாங்கிங்

ஈ) டி ான்ைவால்

7. ஒப்பந்தக் கூலி முலறயானது ஒரு வலக …………………………….
அ) ஒப்பந்தத் மதாழிலாைர் முலற

ஆ) அடிலெத்தனம்

இ) கடனுக்கான அடிரம ஒப்பந் ம்

ஈ) மகாத்தடிலெ

II. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1.

தபர்லின்

குடிபயற்ற

நாட்டு

ொநாடு

ஆப்பிரிக்காலவ

ஐய ாப்பிய

நாடுகளின்

மெல்வாக்கு

ெண்டலங்கைாகப் பிரித்துக்மகாள்வது எனத் தீர்ொனித்தது.
2. வங்காைம், பீகார், ஒரிொ ஆகிய பகுதிகளின் ேமீன்தார்கயைாடு யெற்மகாள்ைப்பட்ட தீர்வு நிரந் ரத்
நிலவரித் திட்டம் என்றலழக்கப்படுகிறது.
3. ஆங்கியலயரின் வருவாய்க்கு முக்கிய ஆதா ொகத் திகழ்ந்தது நிலவரி ஆகும்.
4. தமிழ் மொழி யபெப்பட்ட பகுதிகளில் நாட்டுக் பகாட்ரடச் தசட்டியார்கள் வட்டிக்கு கடன் மகாடிக்கும்
மதாழிலில் இருந்தனர்.
3. தபாருத்துக
விரட:
1. லியயாயபால்டு

-

எத்தியயாப்பியா

2. மெனிலிக்

-

வியட்நாம்

-

எத்தியயாப்பியா

3. சிெல் ய ாமடஸ்

-

மபல்ஜியம்

-

யகப் காலனி
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4. வங்காைப் பஞ்ெம்

-

யகப் காலணி

-

1770

5. யபா மதய்

-

1770

-

வியட் நாம்

4. சரியான கூற்றிரனக் கண்டுபிடிக்கவும்
1. i) 19ஆம் நூற்றாண்டின் கலடசிக் காலாண்டுப் பகுதிவல ெகா ாவுக்குத் மதற்யகயிருந்த ஆப்பிரிக்கா
மவளியுலகுக்கு மதரியாெல் இருந்தது.
ii) 1864ஆம் ஆண்டில் யகால்டு யகாஸ்டில் அலெத்துள்ை கடற்கல ப் பகுதி நாடுகள் இங்கிலாந்தின்
காலனிகைாயின.
iii) 500 ஆண்டு காலத்திற்கும் யெலாக ஸ்மபயின் பிலிப்லபன்லை ஆட்சி மெய்தது.
iv) ஒடிொ பஞ்ெம் 1876 – 78 இல் நலடமபற்றது.
அ) i) சரி

ஆ) ii) ெரி

இ) ii) ெற்றும் iii) ெரி

ஈ) iv) ெரி

2. i) 1640இல் பிம ஞ்சுக்கா ர்கள் ோவாலலயும் சுெத் ாலவயும் லகப்பற்றினர்.
ii) ெலாக்காலவக் லகப்பற்றியதின் மூலம் ஆங்கிலக் குடியயற்றங்கலைக் லகப்பற்றும் பணிலய
டச்சுக்கா ர் மதாடங்கினர்.
iii) காங்யகா ஆற்றின் வடிநிலத் தீ த்யதாடு மதாடர்புலடய அலனத்துப் பி ச்ெலனகலையும் யபசித்
தீர்ப்பதற்காகயவ மபர்லின் ொநாடு கூடியது.
iv) சுல்தான் ோன்ஜிபாரின் பகுதிகள் பி ான்சு ெற்றும் மேர்ெனியின் மெல்வாக்கு ெண்டலங்கைாகப்
பிரிக்கப்பட்டன.
அ) i) ெரி

ஆ) i) ெற்றும் ii) ெரி

இ) iii) சரி

ஈ) iv) ெரி

3. கூற்று : மென்லன ெகானத்தில் 1876 – 1878 ஆண்டுகளில் நிலவிய பஞ்ெத்திற்கு முன்னர் மபரும் வறட்சி
நிலவியது.
கா ணம் : காலனிய சு உணவுதானிய வணிகத்தில் தலலயிடாக் மகாள்லகலயப் பின்பற்றியது.
அ) கூற்றி ெரி, கா ணம் தவறு
ஆ) கூற்று கா ணம் இ ண்டுயெ தவறு

Learning Leads To Ruling

Page 19 of 57

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

இ) கூற்று ெரி, கா ணம் கூற்றுக்குச் ெரியான விைக்கெல்ல.
ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.
4. கூற்று : மபர்லின் ொநாடு இ ண்டாம் லியயாயபால்லட சுதந்தி

காங்யகா நாட்டில் ஆட்சி மெய்ய

அனுெதி வழங்கியது.
கா ணம் : மபல்ஜியம் அ ெர் இ ண்டாம் லியயாயபால்டு காங்யகாவின் மீது அக்கலற மகாண்டிருந்தார்.
அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றும் கா ணமும் ெரி, கா ணம் கூற்றுக்கான ெரியான விைக்கெல்ல.
இ) கூற்று ெரி, கா ணம் தவறு
ஈ) கூற்று தவறு, கா ணம் ெரி
6. ஒவ்தவாரு ரலப்பின் கீழும் தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அரனத்துக் பகள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கவும்
1. இந்தியாவில் காலனி ஆதிக்கம்
அ) கிழக்கிந்தியக் கம்தபனி எப்பபாது நிலவரி வசூலிக்கும் உரிரமரயப் தபற்றது?
கி.பி. 1765 – ல்
ஆ) ஆங்கிபலயர் எப்பபாது கூர்கர்கரள தவன்றனர்?
கி.பி. 1816 – ல்
இ) இந்தியாவில் ஆங்கிபலயர் ஆட்சியில் அடிரமமுரற எப்தபாழுது ஒழிக்கப்பட்டது?
கி.பி. 1843 – ல்
ஈ) கீரழ உலகின் லங்காரையர் என்னும் தபயரரப் தபற்றிருந் நாடு எது?
இந்தியா ( இந்தியாவில் உள்ை பம்பாய்)
2. மதன்னாப்பிரிக்கா
அ) த ன்னாப்பிரிக்காவில் ஆங்கிபலயருக்குச் தசாந் மான நாடுகள் எரவ?
யநட்டால், யகப் காலனி
ஆ) டச்சுக்காரர் ரகவசமிருந் பகுதிகள் எரவ ?
டி ான்ஸ்வால், சுதந்தி ஆ ஞ்சு நாடுகள்
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இ) பகப்காலனியின் பிர ம அரமச்சர் யார்?
சிசில் ய ாட்ஸ்
ஈ) பபாயர் பபார்கள் எத் ரன ஆண்டுகள் நரடதபற்றன?
மூன்று ஆண்டுகள்
5. சிறுவினாக்கள்
1. காலனியாதிக்கம், ஏகாதிபத்தியம் – இரண்ரடயும் பவறுபடுத்திக் காட்டவும்
காலனியாதிக்கம் : காலனியாதிக்கம் என்பது ஒரு நாடு ெற்மறாரு நாட்லட அடிலெ மகாண்டு
யெலாதிக்கம் மெய்வதாகும். காலனி என்னும் மொல் ‘க்யலானஸ்’ என்னும் லத்தீன் யவர்ச் மொல்லிருந்து
பிறந்ததாகும் இதன் மபாருள் விவொயி என்பதாகும். காலனியாதிக்கம் என்பது ெக்கலை ஒரு புதிய
இடத்தில் குடியயற்றுவது. குடியயறியவர்கள் அங்யகயய நி ந்த ொகத் தங்கி வாழ்வர். ஆனால் நாட்டின்
மீது அ சியல் விசுவாெம் மகாண்டிருப்பர்.
ஏகாதிபத்தியம்:

ஏகாதிபத்தியம்

என்பது

தன்லனச்

ொர்ந்திருக்கும்

பகுதியின்

அ சியலலயும்

மபாருைாதா த்லதயும் கட்டுப்படுத்துவதாகும். ஏகாதிபத்தியம் என்பது இம்பீரியம் என்னும் லத்தீன்
மொழியிலிருந்து பிறந்தது. ஆதிக்கம் மெய்தல் என்ற மொல் ஒரு நாடு குடியயறுதல் மூலொகயவா,
இலறயாண்லெ மெலுத்துதல் மூலொகயவா, ெலறமுகொகக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளியலா யவமறாரு
நாட்டின் மீது அதிகா ம் மெலுத்துவலதக் குறிக்கும்.
2. ஜீலு பூர்வகுடிகள் பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரரக
ஜீலு பூர்வீககுடிகள் தங்களின் யபார்த் திறனுக்காகப் மபயர் மபற்றவர்கள். புகழ் மபற்ற யபா ாளிகைான
ொக்க ஜீலு ெக்களுக்மகன ஒரு மபரிய நாட்லட உருவாக்குவதில் ொக்கா ஜீலு முக்கியப் பங்காற்றினர்.
ஜீலு பகுதிகலைக் லகப்பற்றிய ஆங்கிலப் பலடகள் அப்பகுதிகலைப் பதிமூன்று தலலலெபுரிலெப்
பகுதிகைாகப் பிரித்தனர். ஜீலுக்கன் தங்கள் அதிகா த்லத மீண்டும் மபறயவ இல்லல. அவர்கள்
மதன்னாப்பிரிக்காவில் இனப்பாகுபாட்டிற்கு எதி ாக ஒரு நூற்றாண்டு காலம் யபா ாட யநர்ந்தது.
3. இந்தியப் தபாருளா ாரம் காலனிமயமாக்கப்பட்டதின் மூன்று கட்டங்கரளக் கூறுக.
முதல் கட்டம் : வணிக முதலாளித்துவம்
இ ண்டாம் கட்டம் : மதாழில்துலற முதலாளித்துவம்
மூன்றாம் கட்டம் : நிதி மூலதன முதலாளித்துவம்
4. கர்னல் தபன்னிகுயிக்
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கர்னல் மபன்னிகுயிக் ஒர் இ ாணுவ மபாறியாைரும் குடிலெப் பணியாைரும், மென்லன ொகாணச்
ெட்டென்ற யெலலவ உறுப்பினரும் ஆவார்.
மபரியார் ஆற்றின் நீல ஓர் அலணலயக் கட்டி கிழக்கு யநாக்கித் திருப்பினால் இலட்ெக்கணக்கான
புன்மெய் நிலங்கலைப் பாென வெதி மபறும் மகாண்டலவயாக இலட்ெக்கணக்கான புன்மெய்
நிலங்கலைப் பாென வெதி மபறும் மகாண்டலவயாக ொற்ற முடியும் என அவர் முடிவு மெய்தார்.
இயற்லகயின் சீற்றத்லதயும், வன விலங்குகளும், விெ உயிரினங்கள் ஆகியவற்றின் ஆபத்திலன
எதிர்மகாண்டு அலணயின் கட்டுொனப் பணிகலை யெற்மகாண்டார். ஆங்கியலய அ சிடமிருந்து
யபாதுொன நிதி கிலடக்கவில்லல. எனயவ மபன்னிகுயிக் இங்கிலாந்து மென்று தன் குடும்பச்
மொத்துகலை விற்று அப்பணத்தில் மபரியார் அலணலயக் கட்டினார்.
அலண கட்டும் பணிகள் 1895ல் முடிவுற்றன. மபரியார் அலணயிலிருந்து கிலடக்கும் நீர், யதனி,
திண்டுக்கல், ெதுல , சிவகங்கலக, இ ாெநாதபு ம் ொவட்டங்களுக்கு பாென வெதி அளிக்கிறது.
5. ாயகக் கட்டணங்கள் (Home Charges) பற்றி விளக்கவும்.
இந்தியாவில் ஆங்கியலயர்கள் தாயகக் கட்டணம் என்ற மபயரில் கிழக்கிந்தியக் கம்மபனியின்
பங்குதா ர்களுக்கு யெ யவண்டிய லாபத்தில் பங்கு, வாங்கிய கடனின் மீதான வட்டி, ஊதியத்திலிருந்து
மபறப்பட்ட யெமிப்பு, அதிகாரிகளுக்கான ஒய்வூதியம், லண்டனில் உள்ை இந்திய அலுவலகத்திற்கான
மெலவுகள் இந்தியாவிற்கு வரும் அல்லது இந்தியாவிலிருந்து மெல்லும் ஆங்கிலப் பலடகளுக்கான
யபாக்குவ த்து

மெலவு

என்னும்

மபயரில்

கம்மபனி

மபருெைவுப்

பணத்லத

ஆண்டுயதாறும்

இங்கிலாந்துக்கு அனுப்பி லவத்தது. இதற்கு தாயகக் கட்டணங்கள் எனப் மபயர்.

புவியியல்
1. மனி னும் சுற்றுச் சூழலும்
சுற்றுச் சூழல் என்பது ெனிதனுக்கும் இயற்லகக்கும் இலடயய உள்ை மதாடர்புகலைப் பற்றியது
ஆகும். சுற்றுச்சூழல் என்ற மொல் என்வி ான் என்ற என்வி ான் என்ற பிம ஞ்சு மொழியிலிருந்து
மபறப்பட்டது ஆகும்.சுற்றுச்சூழல் என்ற மொல் என்வி ான் என்ற பிம ஞ்சு மொழியிலிருந்து மபறப்பட்டது
ஆகும். ஆதிகால ெணிதர்கள் தங்கைது உணவு, உலட ெற்றும் இருப்பிடத் யதலவக்கு இயற்லகலயயய
ொர்ந்து இருந்தனர். புதிய கற்காலம் வல ெனிதர்கள் ெக்க ம், மநருப்பு, கருவிகள், யவைாண் முலறகள்
ெற்றும் குடியிருப்புகள் யபான்றவற்லறக் கண்டுபிடித்தனர். இதன் கா ணொக இயற்லக வைங்கள்
சு ண்டப்பட்டு வருகின்றன. சுற்றுச் சூழல் என்பது இயற்லக சுற்றுச்சூழல், ெனித சுற்றுச்சூழல், ெனிதனால்
உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் என மூன்று வலகப்படும்.
இயற்லகச் சுற்றுச்சூழல் இயற்லக கூறுகைான நிலக்யகாைம், உயிர்க்யகாைம், வாயுக்யகாைம்
ெற்றும் உயிர்க் யகாைம் ஆகியவற்லறக் மகாண்டது. ெனித சுற்றுசூழல் என்பது ஒரு ெனிதன் அவ து
குடும்பம், மதாழில் ெற்றும் ெமூகம் ஆகியவற்றுடன் மகாண்டுள்ை மதாடர்புகலை விைக்குவதாகும்.
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ெனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் என்பது ெனிதன் தனது யதலவகலைப் பூர்த்தி மெய்து
மகாள்ைவும்

தன்

வாழ்க்லகலய

உருவாக்கப்பட்டதாகும். மபாருைாதா

ஏதுவானதாகவும்

எளிதானதாகவும்

அலெத்துக்

மகாள்ை

ெற்றும் ெமூக வைர்ச்சிக்கு ெனித இனம் மிக முக்கியொனதாகும்.

ெக்கள் மதாலகயில் என்பது புள்ளியல் முலறயில் ெக்கள் மதாலகலயக் கணக்கிடுவதாகும்.
ஒரு

குறிப்பிட்ட

காலத்தில்

ஒரு

குறிப்பிட்ட

இடத்தில்

வாழும்

ெக்களின்

எண்ணிக்லக

அதிகரிப்லபயய ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சி என்கியறாம். ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சி என்பது பிறப்பு
விகிதத்திற்கும் இறப்பு விகிதத்திற்கும் இலடயய உள்ை யவறுபாடு ஆகும். ெக்கள் மதாலகயில் ொற்றம்
என்பது ெக்களின் எண்ணிக்லக ஓரிடத்தில் அதிகரிப்பு அல்லது குலறவலதக் குறிப்பதாகும். குறிப்பிட்ட
கால இலடமவளியில் அ ொங்கம் ெக்கள் மதாலக பற்றிக் கணக்மகடுப்பு நடத்தப்பட்டது.
புவியின்

யெற்ப ப்பில்

ெக்கள்

எவ்வாறு

ப விக்

காணப்படுகிறார்கள்

என்பலதப்

பற்றிக்

குறிப்பிடுவயத ெக்கள் மதாலக ப வல் ஆகும். இயற்லகக் கா ணிகள் வ லாற்றுக் கா ணிகள்,
மபாருதா க் கா ணிகள் ஆகியன ெக்கள் மதாலக ப வலுக்கு கா ணங்கள் ஆகும். ஒருெது
நிலப்ப ப்பில் வாழும் ெக்களின் எண்ணிக்லகலய ெக்கைடர்த்தி என்கியறாம். ஒரு ெது

கி.மீ

கியலா மீட்டர்

நிலப்ப ப்பில் 50க்கும் யெற்பட்ட ெக்கள் வாழ்வலத அதிக ெக்கள் அடர்த்திப் பகுதி என்கியறாம். ஒரு ெது
கியலாமீட்டர் நிலப்ப ப்பில் 10க்கும் குலறவான ெக்கள் வாழ்வலதக் குலறந்த ெக்கள் அடர்த்திப் பகுதி
என்கியறாம்.
இடப்மபயர்வு என்பது நி ந்த ொகயவா அல்லது தற்காலிகொகயவா நிகழ்வதாகும். உள்நாட்டு
இடப்மபயர்வு, பன்னாட்டு இடப்மபயர்வு என இ ண்டு வலககளில் இடப்மபயர்ச்சி நலடமபறுகிறது.
கி ாெக் குடியிருப்புகள் , மெவ்வக வடிவக் குடியிருப்புகள் மூலக்கருவடிவக் குடியிருப்புகள் என
குடியிருப்புகலை வலகப்படுத்தலாம். காற்று ொசுறுதல், நீர், மூலக்கூறுகள், குயைாய ாபுயைாய ா கார்பன்,
கார்பன் யொனாக்லெடு ெற்றம் லஹட்ய ா கார்பன் யபான்றலவ வளிெண்டலத்திலிருந்து மவப்பத்லத
மவளியறற்றாெல் தக்க லவக்கின்றன.
ஓயொன் படலம் சூரியனிடமிருந்து வரும் தீங்கு விலைவிற்கும் புற ஊதாக்கதிர்கலை ஈர்த்துக்
மகாள்கிறது. நிலப்ப ப்பில் உள்ை கழிவுகலை ஈ க் கழிவுகள், வறண்ட கழிவுகள், உயிர்க் கழிவுகள்
கழிவுச்யெறு, மின்னக் கழிவுகள் என வலகப்படுத்தலாம். வைம் குன்றா வைர்ச்சி என்பது எதிர்காலச்
ெந்ததியினரின் யதலவகளுக்கான வை இருப்லப உறுதி மெய்வயதாடு நிகழ்காலத் யதலவலயயும் பூர்த்தி
மெய்து மகாள்வதாகும்.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுத்து எழுதுக
1. வாழும் உயிரினங்களின் வைர்ச்சி ெற்றும் முன்யனற்றத்லதப் பாதிக்கக்கூடிய கா ணிகள் ெற்றும்
அலனத்து மவளிப்புறச் மெல்வாக்குகலை ………………….. என்கியறாம்.
அ) சுற்றுச்சூழல்
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இ) உயிர்க் கா ணிகள்

ஈ) உயி ற்றக் கா ணிகள்

2. ஒவ்யவார் ஆண்டும் உலக ெக்கள் மதாலக தினம் …………………….. ஆம் நாள் கலடபிடிக்கப்படுகிறது.
அ) ஆகஸ்டு 11

ஆ) மெப்டம்பர் 11

இ) ஜீரல 11

ஈ) ேனவரி 11

3. ெக்கள் மதாலக பற்றி புள்ளியியல் விவ க் கல்வி …………………… ஆகும்.
அ) மக்கள்த ரகயியல்

ஆ) புற வடிவலெப்பியல்

இ) மொல்பிறப்பியல்

ஈ) நிலநடுக்கவல வியல்

4. விலல ெதிப்புமிக்க கனிெங்கள் ெற்றும் பிற புவி அலெப்பியல் கனிெங்கலைச் சு ங்கங்களிலிருந்து
மவட்டி எடுப்பது …………….. ஆகும்.
அ) மீன்பிடித்தல்

ஆ) ெ ம் மவட்டுதல்

இ) சுரங்கவியல்

ஈ) விவொயம்

5. மபாருைாதா

நடவடிக்லகயில் இ ண்டாம் நிலலத் மதாழிலில் மூலப்மபாருள்களிலிருந்து உற்பத்தி

மெய்யப்படுவன ……………………………
அ) பாதி முடிக்கப்பட்ட மபாருள்கள்

ஆ) முடிக்கப்பட்ட தபாருள்கள்

இ) மபாருைாதா மபாருள்கள்

ஈ) மூலப்மபாருள்கள்

6. வளிெண்டலத்திருள்ை பசுலெக் குடில் வாயுக்கைால் படிப்படியாக அதிகரிக்கும் புவி மவப்பத்லத …………….
என்கியறாம்.
அ) அமிலெலழ

ஆ) மவப்ப ொசுறுதல்

இ) புவி தவப்பமா ல்

ஈ) காடுகலை அழித்தல்

2. கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிக்ரககரளக் கருத்தில் தகாண்டு சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுத்து
எழுதுக
1. உறுதிப்படுத்துதல் (A) : படுக்லக அடுக்கில் உள்ை ஓயொன் படலத்லத பாதுகாப்பு யகடயம் என்கியறாம்.
கா ணம் (R) : புற ஊதாக்கதிர் வீச்சு புவிலய அலடயாெல் தடுக்கிறது.
அ) Aவும் Rம் சரி மற்றும் A என்பது Rன் சரியான விளக்கம்.
ஆ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி. ஆனால் A வானது Rன் ெரியான விைக்கெல்ல.
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இ) A தவறு. ஆனால், R ெரி
ஈ) A ெற்றும் R இ ண்டும் தவறு
2. உறுதிப்படுத்துதல் (A) : மூன்றாம் நிலலத் மதாழிலில், மபாருள்கள் யந டியாக உற்பத்தி மெய்யப்படாெல்
உற்பத்தி மெய்வதற்கான மெயல்முலறகளில் உறுதுலணயாக உள்ைது.
கா ணம் (R) : மூன்றாம் நிலலத்மதாழில் ஈடுபடும் ெக்கள் முழுலெயாக சுற்றுச் சூழலுக்குச் ொதகொகச்
மெயல்படுகிறார்கள்.
அ) A ெற்றும் R இ ண்டும் தவறு
ஆ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி. ஆனால் A வானது R க்கு விைக்கம் த வில்லல
இ) A சரி. ஆனால் R வறு
ஈ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி.A வானது R க்கு ெரியான விைக்கம் தருகிறது.
3. தபாருத்துக
விரட
1. ஒலிமபருக்கி

-

தள்ளு கா ணிகள்

-

ஒலி ொசுறுதல்

2. ரியயாடி மேனிய ா

-

இழு கா ணிகள்

-

புவி உச்சி ொநாடு

3. சிலுலவ வடிவக் குடியிருப்புகள்

-

ஒலி ொசுறுதல்

-

T வடிவ குடியிருப்பு

4. இயற்லக யபரிடர்

-

T வடிவ குடியிருப்பு

-

தள்ளு கா ணிகள்

5. சிறந்த வாழும் சூழல்

-

புவி உச்சி ொநாடு

-

இழு கா ணிகள்

4. சிறுவினாக்கள்
1. மக்கள் அடர்த்தி என்றால் என்ன?
ஒரு ெது சி.மீ நிலப்ப ப்பில் வாழும் ெக்களின் எண்ணிக்லகலய ெக்கள் அடர்த்தி என்கியறாம்.
ெக்கைடர்த்தி =

ம ொத்த க்கள் மதொகக
ம ொத்த நிலப்பரப்பு

2. தகாள்ரள பநாய் என்றால் என்ன?
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மகாள்லை யநாய் என்பது ெக்கலை திடீர் என்று தாக்கும் பியைக், கால ா, மபரியம்லெ யபான்ற
யநாய்கைாகும். இந்யநாய்களினால் ஏ ாைொன ெக்கள் ொண்டு யபாயினர். 14 ஆம் நுற்றாண்டில்
ஐய ாப்பாவில் பியைக் என்ற மகாள்லை யநாயால் 30-80 ெதவீத ெக்கள் இறந்தனர்.
3. அதிக மக்கள் அடர்த்தி மற்றும் குரறந் மக்களடர்த்தி உள்ள பகுதிகரள எழுதுக
1. மக்கள் அடர்த்தி : ஒரு ெது கியலா மீட்டருக்கு 50க்கும் யெற்பட்ட ெக்கள் வாழ்வலத அதிக ெக்கள்
அடர்த்திப் பகுதி என்கியறாம். கிழக்கு ஆசியா, மதற்கு ஆசியா, வடயெற்கு ஐய ாப்பா ெற்றும் வட
அமெரிக்காவில் கிழக்குப் பகுதி.
2. மி மான மக்களடர்த்தி : ஒரு ெது கியலா மீட்டருக்கு 10ல் இருந்து 50 யபர் வல வசிப்பலத மிதொன
ெக்கைடர்த்தி என்கியறாம். அங்யகாலா, காங்யகா, லநஜீரியா ெற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ை ொம்பியா.
3. குரறந்

மக்களடர்த்திப் பகுதி : ஒரு ெது

கி.மீட்டருக்கு 10க்கு குலறவான ெக்கள் மதாலக

வாழ்வலத குலறந்த ெக்கள் அடர்த்திப்பகுதி என்கியறாம். ெத்திய ஆப்பிரிக்கா, யெற்கு ஆஸ்திய லியா,
வடக்கு ஷ்யா ெற்றும் கனடா.
4. பசுரம குடில் விரளவு என்றால் என்ன?
பசுலெக்குடில்

வாயுக்கைான

குயைாய ாபுயைாய ா

கார்பன்,

கார்பன்

–

கார்பன்

லட

–

ஆக்லைடு,

யபான்றலவ

மீத்யதன்,

நீர்,

வளிெண்டலத்திலிருந்து

மூலக்கூறுகள்,
மவப்பத்லத

மவளியயற்றாெல் தக்க லவத்துக் மகாள்கின்றன. இதனால் புவியின் மவப்பம் அதிகரிக்கிறது. இலதயய
பசுலெக் குடில் விலைவு என்கியறாம்.
5. பாக் வரளகுடாரவ உள்ளூர் மக்களும், அரசாங்கமும் மீட்தடடுத்

வழிமுரறகளில் இரண்ரட

எழுதுக
1) இப்பகுதிகளில் வைரும் தாவ இனங்களின் நாற்றுகள் நடப்பட்டு கவனொக வைர்க்கப்படுகின்றன.
2. ென்னர் வலைகுடா பல்லுயிர்த் மதாகுதியிலிருந்து முருலகப் பலறகலைக் மகாண்டு வந்து
பாக்வலைகுடாவில் வைர்த்து, இங்கு எஞ்சியிருக்கும் ொங்குய ாவ் காடுகலை வல பட ொக்குயதாடு
அலதக்

சுற்றியய

நிலப்பகுதி

எவ்வாறு

பயன்படுத்தப்படுகிறது

என்பலதக்

கற்றறியப்படுகிறது.

ொங்குய ாவ் காடுகலைப் பாதுகாப்பது ெற்றும் மீட்மடடுப்பதில் உள்ளூர் அலெப்புகள் ஆர்வத்துடன்
ஈடுபட்டுள்ைனர். கல்வியறிவும் சுற்றுச் சூழலலப் பாதுகாக்க யவண்டியன் அவசியொகும்.
6. வரரயறு
அ) மக்கள்த ாரக வளர்ச்சி : ஒருகுறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழும் ெக்களின்
எண்ணிக்லக அதிகரிப்லபயய ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சி என்கியறாம்.
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இறப்பு வீ ம் : ஓர் ஆண்டில் உயிருடன் பிறந்த 1000 குழந்லதகளின் ஒரு வயதிற்குட்பட்ட

இறந்த குழந்லதகளின் எண்ணிக்லகயாகும்.
இ) மக்கள் த ாரக கணக்தகடுப்பு : ஒரு குறிப்பிட்ட கால இலடயவளியில் அ ொங்கம் ெக்கள் மதாலக
பற்றிக் கணக்மகடுப்பு நடத்தி தகவல்கலைச் யெகரிக்கின்றது. இக்கணக்மகடுப்பு ெக்களின் வயது,
பாலினம், கல்வியறிவு விகிதம் ெற்றும் மதாழில் யபான்ற விவ ங்கலைப் பதிவு மெய்கிறது.
ஈ) வளம் குன்றா வளர்ச்சி : வைம் குன்றனா வைர்ச்சி என்பது எதிர்காலச் ெந்ததியினரின்
யதலவகளுக்கான வை இருப்லப உறுதி மெய்வயதாடு நிகழ்காலத் யதலவயும் பூர்த்தி மெய்து
மகாள்வதாகும்.
7. பவறுபடுத்துக
(i). பிறப்பு வீ ம் மற்றும் இறப்பு வீ ம்
பிறப்பு வீ ம் : ஒரு ஆண்டில் 1000 யபருக்கு உயிருடன் பிறக்கும் குழந்லதகளின் எண்ணிக்லக பிறப்பு
வீதம் ஆகும்.
இறப்பு வீ ம் : ஒரு ஆண்டில் உயிருடன் பிறந்த 1000 குழந்லதகளில் ஒரு வயதிற்குட்பட்ட இறந்த
குழந்லதகளின் எண்ணிக்லக இறப்பு வீதொகும்.
(ii). குடிபயற்றம் மற்றும் குடியிறக்கம்
குடிபயற்றம் : ஓர் இடத்தில் குடியிருக்கும் ெக்கள் அந்த இடத்லத விட்டு மவளியயறுவது குடியயற்றம்
ஆகும். இறப்பு ெற்றும் குடியயற்றம் கா ணொக குடியயற்றங்களில் ெக்கள் மதாலக குலறயும்.
குடியிறக்கம் : குடியிறக்கம் என்பது ஒரு இடத்லதத் யதர்ந்மதடுத்து இருப்பிடத்லத அலெத்துக்
மகாள்வது குடி இறக்கம் ஆகும். பிறப்பு ெற்றும் குடி இறக்கம் கா ணொக ெக்கள் மதாலக அதிகரிக்கிறது.
(iii) கிராமக் குடியிருப்பு மற்றும் நகரக் குடியிருப்பு
கிராமக் குடியிருப்பு : கி ாெத்தின் குடியிருப்புகள் மெல்வந்தரின் குடியிருப்லபச் சுற்றியயா அல்லது
ெசூதி, யகாவில், யதவாலயங்கலைச் சுற்றியயா அலெந்திருக்கும் இங்குச் ொலலகள் வட்ட வடிவொகவும்
ஒரு லெயத்தில் முடிவலடயக் கூடியதாகவும் இருக்கும்.
நகரகுடியிருப்பு:

நக ம்

மபாதுவாகக்

கி ாெத்லத

விட

மபரியதாகவும்,

மபருநக த்லத

விடச்

சிறியதாகவும் இருக்கும்.
(iv). தபருநகரம் மற்றும் மிகப்தபரு நகரம்.
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மபருநக ங்கள்

நக ங்கலைவிடப்

மபரியதாகவும்,

மிக

அதிகப்

மபாருைாதா

நடவடிக்லககலைக் மகாண்டதாகவும் இருக்கும். இஃது ஒரு லட்ெத்திருக்கும் அதிகொன ெக்கள்
மதாலகலயக் மகாண்டிருக்கும்.
(உ.ம்) யகாயமுத்தூர்
ொநக ம் பத்து லட்ெத்திலிருந்து 50 லட்ெம் வல யிலான ெக்கள் மதாலகலயக் மகாண்டிருக்கும்.
(உ.ம்) ெதுல ொநக ம்
மிகப் தபருநகரம் : மிகப் மபரு நக ம் 50 இலட்ெத்திற்கும் அதிகொன ெக்கள் மதாலகலயக்
மகாண்டிருக்கும் (உ.ம்) மென்லன ொநக ம்
(v).

ள்ளு காரணிகள் மற்றும் ஈர்ப்புக் காரணிகள்.

ெக்கலைப் புதிய வாழ்விடத்லத யநாக்கி வலிந்து இடம் மபய ச் மெய்யும் கா ணிகள் தள்ளுகா ணிகள்
எனப்படும். ஈர்ப்பின் கா ணொக புதிய வாழ்விடத்லத யநாக்கி ெக்கள் இடம் மபய ச் மெய்வன ஈர்க்குக்
கா ணிகள் ஆகும்.
(vi). மு ல்நிரலத் த ாழில் மற்றும் இரண்டாம் நிரலத்த ாழில்
மு ல் நிரலத் த ாழில்கள் : முதல் நிலலத் மதாழில் என்பது மூலப் மபாருள்கலை பூமியிலிருந்து
பயன்பாட்டிற்கு மெய்யப்படும் மதாழில். இதில் உணவு யெகரித்தல், யவட்லடயாடுதல், ெ ம் மவட்டுதல்,
மீன்பிடித்தல், கால்நலடகலை யெய்த்தல், ெ ங்கலை மவட்டி எடுத்தல் ெற்றும் யவைாண்லெ மெய்தல்
ஆகிய மதாழில்கள் அடங்கும்.
இரண்டாம் நிரலத் த ாழில்கள் : இ ண்டாம் நிலலத் மதாழிலில் மூலப் மபாருள்கள் முடிவுற்ற
மபாருள்கைாக ொற்றம் மெய்யப்படுகின்றன.
(எ.கா) இரும்பு, எஃகு மதாழிற் ொலலகள், வாகன உற்பத்தி மதாழிற்ொலலகள்.
(vii). நீர் மாசரட ல் மற்றும் ஒளி மாசரட ல்
அ) நீர் மாசரட ல் : நீர் ொசுறுதல் என்பது நன்னீரின் த த்தில் ஏற்படும் யவதியியல், இயற்பியல் ெற்றும்
உயிரியியல் ொற்றங்கைாகும். குைங்கள், ஏரிகள், ஆறுகள், நிலத்தடி நீர் ெற்றும் மபருங்கடல்கள் யபான்ற
நீர் நிலலகள் மதாழிற்ொலல இ ாெயன கழிவுகள், வீடுகளிலிருந்து மவளியயறும் கழிவுகள் ெற்றும்
ொக்கலடகள் யபான்றவற்றால் நீர் ொெலடகின்றன.
ஆ) பநாய்கரளப் பரப்பும் காரணிகள் : பாக்டீரியா, லவ ஸ், புய ாட்யடாயொவா, கழிவு நீரின் மூலமும்
ப வுகின்றன. ஆக்ஸிேலன உறிஞ்சும் பாக்டீரியாக்கள் இலவ மபாருள்கலைச் சிலதவுறச் மெய்வதன்
மூலம் ப வுகின்றன.
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நீரில் கரரயக்கூடிய மாசுக்கள் : அமிலங்கள், உப்பு ெற்றும் நச்சு உயலாகங்கள் ஆகியன.
கரிம பவதியியல் தபாருட்கள் : எண்மணய், மநகிழி ெற்றும் பூச்சிக் மகால்லிகள்.
இ) ஒளி மாசரட ல் : ஒளி ொசுபாடு என்பது அதிகப்படியான ஒளியிலன திறந்த மவளியில் வானம்
ஒளிர்தல், ஒளிமீறல் ெற்றும் கண்கலை உறுத்தும் யபான்றலவ ஒளி. வாகன நிறுத்துமிட விைக்குகள்,
அலங்கா

விைக்குகள் யபான்ற பல்வலகப்பட்ட மெயற்லக ஒளி விைக்குகைால் ஒளி ொசுபாடு

ஏற்படுகிறது. ெக்தி வைங்கள், வன உயிரி வைங்கள், ெனிதர்கள் ெற்றும் வானவியல் ஆ ாய்ச்சி
யபான்றவற்லற இது பாதிக்கிறது.
5. காரணம் கூறுக
1. காடுகரள மீட்தடடுத் ல் உலகம் முழுவதும் ஊக்கப்படுத் ப்படுகிறது.
காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் மவள்ைம் ெற்றும் வறட்சி, ெண் வைம் இழத்தல், காற்று ொெலடதல்,
உயிரினங்கள் அழிதல், உலகம் மவப்பொதல், பாலலவனங்கள் விரிவலடதல், நீர் வைம் குலறதல், பனி
உருகுதல், கடல் ெட்டம் உயருதல் ெற்றும் ஓயொன் ெண்டலத்திலுள்ை ஓயொன் மெறிவு குலறதல்
யபான்ற பல விலைவுகலை ஏற்பத்துக்கின்றது.
2. அமில மரழ சுற்றுச்சூழரல அழிக்கிறது.
அமில ெலழயால் ெண்ணின் அமிலத்தன்லெ அதிகரிக்கிறது. இது தாவ வைர்ச்சிலயத் தடுப்பதுடன்
யவர்கள் அழிந்துவிடக் கா ணொகவும் உள்ைது.
3. நான்காம் நிரல தபாருளா ார நடவடிக்ரக ஓர் அறிவுசார் தபாருளா ாரம்.
நான்காம்

நிலல

மபாருைாதா

நடவடிக்லகயானது

ஆ ாய்ச்சி

ெற்றும்

வைர்ச்சி,

அறிவுொர்

மெயல்பாடுகளுடன் மதாடர்பு மகாண்டது. எனயவ இது அறிவுொர் மபாருைாதா ம் ஆகும்.
4. மக்கள் த ாரக வளர்ச்சி கட்டுபாட்டிற்குள் தகாண்டு வரப்பட பவண்டும்.
ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சியால் இடமநருக்கடியும், மநரிெலும் பூமியில் ஏற்படுகின்றன. நீர், நிலம் யபான்ற
இயற்லக மூலங்கள் பூமியின் மீது ஒரு குறிப்பிட்ட அைவியலயய உள்ைன. இவற்லற அதிகரிக்க
முடியிது. ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சியால் இலவ மிக வில வாகப் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. சுற்றுச்
சூழலும் ெனிதச் மெயல்பாடுகைால் ொெலடந்து உயிர் வாழ்க்லகக்குக் யகடுள்ைதாக ொறிவிடுகிறது.
எனயவ ெக்கள் மதாலக வைர்ச்சி கட்டுபாட்டிற்குள் மகாண்டு வ ப்பட யவண்டும்.
5. வளம் குன்றா வளர்ச்சியின் இலக்குகள் புவிரயப் பாதுகாப்ப ாக இருக்கிற ா?
ஆம். இதனால் நெது நிகழ்காலத் யதலவகள் நிலறயவற்றப்படுவதுடன் வருங்காலச் ெந்ததிகளின்
யதலவக்கான இயற்லக வை ஆதா ங்கள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
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2. நிலவரரபடத் திறன்கள்

ஒரு நிலவல படம் ஆயி ம் மொற்களுக்குச் ெெொனதாகும். நிலவல ப் படங்களின் கூறுகைான
அைலவ, குறியீடுகள், சின்னங்கள் ஆகும். நில அைலவ என்பது அைவீடு மெய்து பதிவு மெய்யும்
முலறயாகும்.

நிலவல ப்

படம்

ஒரு

புவியியலாைரின்

அடிப்பலடக்

கருவி

ஆகும்.

பண்லடய

பாபியலானியர்கள், ய ாொனியர்கள் கிய க்க ெற்றும் எகிப்தியர்கள் முதன் முதலாக நிலவல ப் படங்கலை
உருவாக்கினார்கள். கிய க்க அறிஞர்கள் நிலவல ப் படங்கலை உருவாக்கினார்கள். கிய க்க ெற்றும்
எகிப்தியர்கள் முதன் முதலாக நிலவல ப் படங்கலை உருவாக்கினார்கள். கிய க்க அறிஞர்லகள்
நிலவல ப் படங்கலை உருவாக்குவதில் மபரும் பங்காற்றியுள்ைனர். கிய க்க நாட்லடச் யெர்ந்த
அனாக்ஸியென்டர் என்பவர் வல ந்த நிலவல ப் படயெ உலகின் முதல் நிலவல ப் படொகும்.
இந்தியாவில் நிலவல ப் படத்லத உருவாக்குவதற்கான அடித்தைம் யவத காலத்தின் யபாது
உருவானது. நிலவல ப் படத்திலுள்ை தூ ம் ெற்றும் புவியின் உண்லெயான தூ த்திலன ஒப்பீடு மெய்வது
மொற்களில் குறிப்பிடுவது மொல்லைலவ முலறயாகும். மபாதுவாக நிலவல ப் படங்கள் வடதிலெலய
அடிப்பலடயாகக் மகாண்டு வல யப்படுகின்றன. நிலவல ப் படத்தில் வடக்குத் திலெ எப்யபாதும்
புவியின் வட துருவத்லத யநாக்கியய உள்ைது.
ஓர்

இடத்தின்

அலெவிடம்,

அதன்

அட்ெக்யகாடு

ெற்றும்

தீர்க்கக்யகாடு

மூலம்

வல யறுக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் முதன்லெ நிலப் ப ப்பின் அட்ெ தீர்க்கப் ப வல் முதன்லெ நிலப்
ப ப்பின் அட்ெ தீர்க்கப் ப வல் முதன்லெ நிலப்ப ப்பின் அட்ெ தீர்க்கப் ப வல் 8°4’ தீர்க்கம் வல . 68°7’ கி.
முதல் 97°25’ தீர்க்கம் வல உள்ைது. புவியின் உண்லெயான வடிவம் ஜியாய்டு எனப்படுகிறது. நிலவல பட
விவ ங்கலைப் புரிந்து மகாள்ை உதவும் நிலவல படக் குறிப்பு மபாதுவாக நிலவல ப் படத்தின் கீயழ
இடது அல்லது வலது மூலலயில் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். ஒரு நிலவல ப் படம் உலகைாவிய மொழியாகும்.
முலறக்குறியீடுகள் மூன்று வலகப்படும்.
1. புள்ளி குறியீடுகள் 2. யகாட்டுக் குறியீடுகள் 3. ப ப்புக் குறியீடுகள். நிலக் குறியீடுகள் பல்யவறு
வண்ணங்களில் நிலவல ப் படங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பழுப்பு – நிறம் – நிலம் அல்லது புவி
அம்ெங்கள்; தவளிர் நீலம் – நீர்நிலலகள்; கருநீலம் – யதசிய நீர் வழிகள்; கருப்பு – கட்டுொன இடங்கள்,
ொலலகள், இருப்புப் பாலதகள்; சிவப்பு – கட்டுொன இடங்கள், யதசிய கிலை ெற்றும் முக்கிய ொலலகள்;
இளஞ் சிவப்பு பன்னாட்டூ எல்லலகலைக் குறிக்கும்.
புவியின் யெற்ப ப்பில் உள்ை ஓரிடத்தின் யகாணம், திலெ, ப ப்பு, உய ம் ெற்றும் தூ ம்
ஆகியவற்லறக் கருவிகலைப் பயன்படுத்தி அைவீடு மெய்வது நில அைலவ எனப்படும். மதாலல
நுண்ணுணர்வு

என்பது

புவியில்

உள்ை

மபாருட்கலை

யந டியாகத்

மதாடர்பு

மகாள்ைாெல்

மதாலலவிலிருந்து உற்று யநாக்கி அவற்றின் தகவல்கலைச் யெகரிப்பதாகும். வான் வழி புலகப்படம்
எடுத்தல் என்பது குலறந்த உய த்தில் பறக்கும், பலூன்கள், மஹலிகாப்டர்கள், விொனங்கள் ெற்றும்
ட்ய ான்களில் புலகப்படக் கருவிகள் மபாருத்தப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட புலகப்படங்களின் மூலம் இடங்கள்
அல்லது மபாருள்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் பற்றிய தகவலல அறியும் முலறலயக் குறிக்கிறது.
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மெயற்லகயகாள் மதாலல நுண்ணுணர்வு என்பது புவி சுற்றுப்பாலதயில் சுற்றி வரும் மெயற்லகக்
யகாள்களிலிருந்து ஒரு மபாருள் அல்லது ஒரு பகுதிலயப் பற்றி தகவல்கலைச் யெகரிக்கும் ஒரு மதாழில்
நுட்பொகும். உலக அலெவிட கண்டறியும் மதாகுதி புவியின் தகவல் அலெப்பு, ஆகியலவ மதாலல
நுண்ணுணர்வு மதாடர்புலடய ொதனங்கள் ஆகும்.
1. ெரியான விலடலயத் யதர்ந்மதடுத்து எழுதுக
1. 20ம் நூற்றாண்டில் தலப்ப ப்பு அைவிடுதலின் புதிய நிலல
அ) தலப்படங்கள்

ஆ) வானவியல் புலகபடங்கள்

இ) நிலவல படங்கள்

ஈ) தசயற்ரகபகாள் பதிமங்கள்

2. ஒரு நிலவல படத்தின் கருத்து (அல்லது) யநாக்கத்லதக் குறிப்பிடுவது
அ)

ரலப்பு

ஆ) அைலவ

இ) திலெகள்

ஈ) நிலவல படக் குறிப்பு

3. நிலவல படத்தில் உறுதியான கருத்லத மவளிப்படுத்துவதற்குப் பயன்படும் நி ந்த குறியீடுகள்
அ) முரறக்குறியீடுகள்

ஆ) இலணப்பாய புள்ளிகள்

இ) வலலப்பின்னல் அலெப்பு

ஈ) திலெகள்

4. மிகப்பி ந்த நிலப்ப ப்பில் குலறந்த விவ த்லத த க்கூடிய நிலவல படம்
அ) மபரிய அைலவ நிலவல படம்

ஆ) கருத்துொர் வல படம்

இ) இயற்லக வல படம்

ஈ) சிறிய அளரவ நிலவரரபடம்

5. உலக அலெவிடத்லத கண்டறியும் மதாகுதியில் (GPS) பயன்படுத்தப்படும் மெயற்லகக்யகாள்கள்
அ) 7

ஆ) 24

இ) 32

ஈ) 64

2. கீபழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள அறிக்ரககரளக் கருத்தில் தகாண்டு சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுத்து
எழுதுக.
1. கூற்று (A)

: மெங்குத்துக் யகாடுகளும் இலடெட்டக் யகாடுகளும் ஒரு புள்ளியில் ெந்திப்பதன் மூலம்

உருவாக்கும் வலலஅலெப்பிற்கு இலணப்பாயங்களின் அலெப்பு.
கா ணம் (R) : கிலடெட்டொகவும், மெங்குத்தாகவும் மெல்லும் யகாடுகள் முலறயய வடக்லகக் யகாடுகள்,
கிழக்லகக்யகாடுகள் என்று அலழக்கப்படுகின்றன.
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அ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி R ஆனது A விற்கு ெரியான விைக்கம்.
ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R ஆனது A விற்கு சரியான விளக்கமல்ல.
இ) A ெரி ஆனால் R தவறு
ஈ) A ெற்றும் R ெரி
2. கூற்று (A) : ஒரு நிலவல படத்தில் உள்ை வல படக் குறிப்புகள் வல படத்தில் உள்ை மெய்திகலைப்
புரிந்து மகாள்ைப் பயன்படாது.
கா ணம் (R) : இது மபாதுவாக நிலவல படத்தின் அடிப்பகுதியில் இடது அல்லது வலது புற ஓ த்தில்
காணப்படும்.
அ) A

வறு R சரி

ஆ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி. ஆனால் R ஆனது A விற்கு ெரியான விைக்கெல்ல
இ) A ெரி ஆனால் R தவறு
ஈ) A ெற்றும் R இ ண்டும் ெரி
3. தபாருத்துக
1. நிலவல படங்கலை உருவாக்கும் அறிவியல் கலல

–

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

2. கருத்துச்ொர் வல படம்

-

ஜியாய்டு

3. புவியின் வடிவம்

-

இன்ொர்ொட்

4. மெயற்லகக்யகாள்

-

அ சியல் வல படம்

5. நவ்ஸ்டார்

-

நிலவல படக் கலலயியல்

விரட:
1. நிலவரரபடக் கரலயியல்

2. அரசியல் வரரபடம்

3. ஜியாய்டு

4. இன்மார்சாட்

5. அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
4. சிறுவினாக்கள்
1. புவிரய குறித்துக்காட்டுவ ற்கான முரறகள் யாரவ?
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படங்கள் (maps), வல பட்கள் (charts), புவிொதிரி (globe) ஆகியலவ புவிலயக் குறித்துக்

காட்டப் பயன்படும் முலறகள் ஆகும்.
2. நிலவரரபடம் என்றால் என்ன?
ஒரு நிலவல ப்படம் என்பது காகிதம் அல்லது துணியில் ஏயதனும் தட்லடயான ப ப்பில் புவியின்
யெற்ப ப்பின்

முப்பரிொன

வடிவத்லதச்

சிறிய

வடிவில்

காட்டுவதாகும்.

நிலவல

படம்

ஒரு

புவியியலாைரின் அடிப்பலடக் கருவியாகும். இது வல படங்கள், வார்த்லதகள் ெற்றும் குறியீடுகள்
மூலம் புவியின் யெல் ப ப்பிலனத் மதள்ைத் மதளிவாகவும் திறம்படவும் விைக்குகிறது. புவியியல்
கற்பித்தலின்

ஒருங்கிலணந்த

மொல்லப்படுகின்றன.

பகுதியாகவும்

நிலவல ப்

படங்கள்

இருப்பிட

வழிகாட்டியாகவும்

நிலப்பகுதியிலன

யெலிருந்து

வல படங்கள்
பார்ப்பது

யபால்

வல யப்படுபலவ.
3. நிலவரரபடத்தின் கூறுகள் யாரவ?
ஒரு நிலவல படத்தில் தலலப்பு, அைலவ, திலெ, வலலப்பின்னல் அலெப்பு, யகாட்டுச் ெட்டம்,
நிலவல ப் படக்குறிப்பு ெற்றும் முலற குறியீடுகள் ஆகிய கூறுகலைக் மகாண்டிருக்க யவண்டும்.
4. A மற்றும் B ஆகிய இரு நகரத்துக்கு இரடயான தூரம் 5 கி.மீ ஆகும். இது நிலவரரபடத்தில் 5 தச.மீ
இரடயாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்
நில வகரபட தூரம்

தூரத்ர கணக்கிட்டு பிரதி பின்ன முரறயில் விரட ருக.

பி தி பின்ன முலற = புவிப்பரப்பின் தூரம் =
=

மெ ீ
மெ
ீ

மெ ீ
கி ீ ட்டர்

=

5. நில அளரவ தசய்யப் பயன்படும் கருவிகரளக் கூறுக
புவியியலாைர்கைால் பயன்படுத்தும் நவீன நில அைலவக் கருவிைான ெங்கிலி, பட்டகத் காந்தவட்லட,
ெெதையெலெ, ெட்டொனி, அப்யன ெட்டம், ொய்வுொனி, தியயாடலலட் மொத்த ஆய்வு நிலலயம் ெற்றும்
உலகைாவிய பயண மெயற்லகக் யகாள், ஒழுங்கு முலற ஆகியவற்லறக் மகாண்டு ஒரிடத்தின் தூ ம்,
யகாணம், உய ம் ெற்றும் நிலப் ப ப்லப அைவிடுவதற்குப் பயன்படுத்துகின்றனர்.
6. த ாரலநுண்ணுர்வு – வரரயறு
மதாலல நுண்ணுணர்வு என்பது புவியில் உள்ை மபாருட்கலை யந டியாகத் மதாடர்பு மகாள்ைாெல்
மதாலலவிலிருந்து உற்று யநாக்கி அவற்றின் தகவல்கச் யெகரிப்பதாகும்.
7. த ாரலநுண்ணர்வின் கூறுகள் யாரவ?
1. ஆற்றல் மூலம்

2. அனுப்பும் வழி

3. இலக்கு

4. உணர்விகள்

5. காரணம் கூறுக
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1. நிலவரரபடம் வரர லில் தசயற்ரகக்பகாள் பதிமங்கள் துரணபுரிகின்றன.
ஆயி க்கணக்கான மெயற்லகக்யகாள் பதிெங்கலை நம்ொல் குலறந்த மெலவில் மபறமுடியும். Google
Earth. Google map ஆகிய ொதங்கள் இதற்கு உதவுகின்றன. இந்தப் பதிெங்கைால் வல யப்பட்ட
நிலவல ப் படங்கள் மதளிவானலவ, துல்லியொனலவ.
2. புவியியல் வல்லுநர்களின் அடிப்பரடக் கருவி நிரலவரரபடம்
ஒரு நிலவல

படத்தில் தலலப்பு, அைலவ, திலெ, வலலப்பின்னல் அலெப்பு, யகாட்டுச் ெட்டம்

நிலவல ப் படக் குறிப்பு ெற்றும் முலறக் குறியீடுகள் ஆகிய கூறுகலைக் மகாண்டிருக்க யவண்டும். இது
நிலவல

படத்தின் யநாக்கம் அல்லது கருத்லதக் குறிக்கிறது. (எ.கா: இந்தியா – இயற்லக அலெப்பு,

உலகம் – அ சியல் தமிழ்நாடு – யபாக்குவ த்து)
3. நிலவரரபடத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கரளச் சுட்டிக்காட்ட புவி வரலப்பின்னல் அரமப்புப்
பயன்படுத்துகிறது.
ஒரு தலப்படத்தில் ஒரு கட்டம் என்பது ஓரிடத்தின் அலெவிடத்லதக் காட்ட உதவும் எண்மணழுத்துக்
குறியீடுகள்

மகாண்ட

வரிலெகளின்

மதாகுப்பாகும்.

தலப்படத்தின்

இடமிருந்து

வலொகக்

கிலடெட்டொகக் காணப்படும் யகாடுகள் வடக்லகக் யகாடுகள் என்றும், யெலிருந்து கீழ் யநாக்கிச்
மெங்குத்தாகக் காணப்படும் யகாடுகள் கிழக்குக் யகாடுகள் என்றும் அலழக்கப்படுகின்றன. கட்டங்களின்
மெங்குத்து ெற்றும் கிலடெட்டக் யகாடுகள் மவட்டும் புள்ளிகள் எண்மணழுத்துக் குறியீடுகைால்
அலடயாைம் குறிக்கப்படும் இலணப்பாயப் புள்ளிகள் ஆகும்.
4. நவீன வரரபட த ாழில் நுட்பத்தில் வரல நிலவரரபடவியல் முக்கிய அங்கமாகும்.
வலலப் பின்னல் என்பது தலப்படத்தில் பல யகாடுகள் இலணந்து ஒரு இடத்தின் அலெவிடத்லதத்
துல்லியொகக் காட்டும் நுட்பம் ஆகும். ஒரு நில வல ப்படம் என்னும் பதம் இன்லறய வலல ெற்றும்
மெய்நிகர் நிலவல படங்கள் ஆகியவற்றின் அலனத்து அம்ெங்கலையும் விைக்குவது ஆகும்.
பவறுபடுத்துக
1. புவிமாதிரி மற்றும் நிலவரரபடம்
1. புவிொதிரி என்பது ஒரு முப்பரிொன உருண்லட ஆகும். ஆனால் நிலவல ப்படம் என்பது இரு பரிொன
வடிவம் மகாண்டது.
2. புவிொதிரி பூமி முழுவலதயும் காட்டுகிறது. ஆனால் நிலவல ப்படம் பூமி முழுவலதயும், அல்லது ஒரு
பகுதிலய ெட்டும் காட்டக் கூடியது.
3. புவிொதிரியானது விரிவான பட அலெப்புக் காட்டக் கூடியது. நிலவல ப்படம் இடங்கலைப் பற்றிய
குறிப்பான தகவல்கலைத் த க்கூடியது.
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2. தபரிய அளரவ நிலவரரபடம் மற்றும் சிறிய அளரவ நிலவரரபடம்
மபரிய அைலவ நிலவல ப் படம் : சிறிய பகுதிலய அதிக விவ ங்களுடன் காட்ட முடியும்.
சிறிய அைலவ நிலவல ப் படம் : ஒரு மபரிய பகுதிலயக் குலறவான விவ ங்களுடன் காட்ட முடியும்.
3. வான்வழி புரகப்படங்கள் மற்றும் தசயற்ரகக்பகாள் பதிமங்கள்
வான்வழி புலகப்படம்: வான்வழி புலகப்படம் எடுத்தல் என்பது குலறந்த உய த்தில் பறக்கும் பறலவகள்,
பலூன்கள், மஹலிகாப்டர்கள், விொனங்கள் ெற்றும் ட்ய ான்களில் படக் கருவிகள் மபாருத்தப்பட்டு
எடுக்கப்பட்ட புலகப் படங்களின் மூலம் இடங்கள் அல்லது மபாருள்கள் அல்லது நிகழ்வுகள் பற்றிய
தகவலல அறியும் முலறலயக் குறிக்கிறது. வான்வழி புலகப்படங்கள் ஒரு நிலலயான உய த்திலிருந்து
10-30 வினாடிகள் கால இலடமவளியில் மதாடர்ந்து எடுக்கப்படுகின்றன. ஒவ்மவாரு படத்திற்கும்
முந்லதய படத்துடன் சிறிது யெற் மபாருந்திய பகுதி இருக்கும். இலணந்த பகுதிகலை நீக்கி அலனத்து
புலகப்படங்களின் இலண யதாற்றம் மெய்வதன் மூலம் ஆய்வு பகுதியாக முப்பரிொண படத்லதத்
தயாரிக்க முடியும்.
4. புவியியல்
புவியியல்

கவல் அரமப்பு மற்றும் உலக அரமவிட கண்டறியும் த ாகுதி
கவல் அரமப்பு:

புவியியல் தகவல் அலெப்பு 1950 இல் வால்டா டாப்ைர் ெற்றும் கனடாலவச் ொர்ந்த ய ாேர்
டாம்லின்டன் ஆகியயா ால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. மபாது ெக்கள் மெலவுக்காக புவி தகவல் மதாகுதி
கூகுள் நிலவல ப்படம், பாகூ நிலலவல படம் ெற்றும் கூகுள் புவி ொதிரி யபான்றவற்லற முதன்லெ
எடுத்துக் காட்டுகைாகக் கூறலாம்.
மிக முக்கிய மூலப்மபாருள் இட அலெப்பு ஆகும். வல படத்தில் நெக்கு அறிமுகமில்லாத ஓர்
இடத்லத அறிந்து மகாள்ை அறிமுகொன ஒருமுக வரியிலிருந்து இலணப்புப் மபற்று தகவல்கலை
ஒருங்கிலணக்கலாம். ஒரு பகுதியின் ஒவ்மவாரு வலகயின் த வுகளும் ஒரு வலகபடத்தின் தனித்தனி
அலகுகைாகச் யெகரித்து வலகப்பட்டுள்ைது. GIS இல் அடுக்குகள் யதலவமயனில் பயன்படுத்தவும்
யதலவஇல்லல எனில் அலத நீக்கவும் மெய்யலாம். எடுத்துக்காட்டாக ெருத்துவெலன, பள்ளிக்கூடம்,
நீர்நிலலகள், பூங்காக்கள் ெற்றும் ஏ.டி.எம் த வின் இலணப்லபப் பயன்படுத்தி கணினியால் ஒருவல
படத்லத உருவாக்க முடியும். நிலவல ப் படங்கள் பி ச்ெலனக்குரிய இடங்கலைச் சுட்டிக்காட்ட முடியும்.
வையெலாண்லெ, தகவல் மதாடர்பு ெற்றும் நக வட்டா திட்டமிடலுக்குப் பயன்படுகிறது. பயன்பாட்டுத்
யதலவகலை திட்டமிடவும் உள்ைாட்சி அலெப்புகளின் வரி விதித்தல் ெற்றும் திட்டமிடுதலுக்கு
உதவுகிறது.
உலக அரமவிட கண்டறியும் த ாகுதி:
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ஜி.பி.எஸ் (G.P.S) நெது வாகனங்களிலும் இது லக யபசிகளிலும் இல்லாவிட்டால் எலதயயா
மதாலலத்தது யபான்று உணரும் அைவிற்கு இன்றியலெயாததாக உள்ைது. ஜி.பி.எஸ் என்பது உலகின்
முதல் ெற்றும் தற்யபாது அதிகம் உபயயாகிப்படும் ஜி.என்.எஸ்.எஸ் ஆகும். இது அமெரிக்க ஐக்கிய
நாடுகளின் பாதுகாப்புத் துலறயின ால் உருவாக்கப்பட்டது. 1995 இல் முழு உபயயாகத்திற்கு வந்தது.
நவ்ஸ்டார்

என்பது

20,350

கியலா

மீட்டர்

நிலப்ப ப்பிற்கு

யெல்

சுற்றி

வரும்

6

மவவ்யவறு

சுற்றுப்பாலதயில் 24 அமெரிக்கா மெயற்லகக் யகாள்களின் வலலப் பின்னலாகும். ஒவ்மவாரு
மெயற்லகயகாளும், மதாடர்ச்சியான உலகைாவிய தகவர் மதாடர்புக்காக ஒரு நாளில் இருமுலற
புவிலயச் சுற்றி வருகின்றது. ஜி.பி.எஸ் கருவிகள் எல்லா அைவிலும், வடிவிலும் கிலடக்கின்றன.
மபரும்பாலானலவ லகயபசி அைவியலயய கிலடக்கின்றன. லககளில் லவத்து மகாண்யடா ,
கப்பல்கள், விொனங்கள், ெ க்கு வண்டிகள் ெற்றும் கார்களில் பயன்படுத்தியயா உபயயாகிக்கலாம்.

3. பபரிடர் பமலாண்ரம – பபரிடரர எதிர்தகாள்ளு ல்
யபரிடர்

என்பது

உயிருக்கும்

உலடலெகளுக்கும்

அழிலவயும்

யெதத்லதயும்

ஏற்படுத்தும்

யப ாபத்தாகும். காவலர்கள், தீயலணப்புத் துலறயினர் ெற்றும் அவெ ெருத்துவ குழுக்கள் யபான்யறார்
ெக்களின் முதன்லெ யபரிடர் மீட்பு குழுக்கள் ஆவர். இக்குழுக்கள் உயிர்காப்பது, முதலுதவி வழங்குதல்,
யபாக்குவ த்து ெற்றும் தகவல் யபான்ற பாதிக்கப்பட்ட கட்டலெப்புகலைச் சீ லெத்தல் ெற்றும் உணவு, நீர்
ெற்றும், நீர் ெற்றும் இருப்பிடம் யபான்ற அடிப்பலடத் யதாலவகலைப் பூர்த்தி மெய்தல் ஆகிய
கடலெகலை ஆற்றுகின்றன. யபரிடர் யெலாண்லெ என்பது தடுத்தல், தணித்தல், தயார்நிலல, எதிர்
மகாள்ைல் ெற்றும் மீட்டல் யபான்றவற்லற உள்ைடக்கியதாகும். யபரிடர் யெலாண்லெயில் அ சு, அ சு
ொ ா நிறுவனங்கள் ெற்றும் குழுொர் நிறுவனங்களும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
யபரிடர் யெலாண்லெயின் ெ பு ொர்ந்த அணுகுமுலற என்பது மெயல்பாடுகளின் வரிலெகளில்
பல படிநிலலகலைக் மகாண்டுள்ைது. இது யபரிடர் யெலாண்லெச் சுழற்சியாக மவளிப்படுத்தப்படுகிறது.
புவித்தட்டுகளின் நகர்வால் புவியின் ஒரு பகுதியில் திடீம ன ஏற்படும் நில அதிர்லவ நிலநடுக்கம்
என்கியறாம். நிலநடுக்கம் யதான்றுமிடத்லத நிலநடுக்க லெயம் என்கியறாம். நிலநடுக்கத்தால் ஏற்படும்
பாதிப்பானது லெயப் புள்ளிக்கு அருகில்தான் மிகவும் அதிகம். நிலநடுக்கத்தால் ஏற்படும் பாதிப்பானது
லெயப் புள்ளிக்கு அருகில்தான் மிகவும் அதிகம். நிலநடுக்கம் சீஸ்யொகி ாப் என்ற கருவியால் பதிவு
மெய்யப்படுகிறது. இது ரிக்டர் அைலவயில் அைக்கப்படுகிறது. ேப்பான் முழுவதும் நிலநடுக்கப் பகுதியில்
மகாண்டுள்ைது. இந்யதாயனஷியாவில் தான் உலகியலயய அதிக நில நடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
நிலநடுக்கத்தின்யபாது திறந்த மவளியில் இருக்க யவண்டும். கட்டிடம், ெ ங்கள், மின்

விைக்குகள்,

மின்விைக்குகள், மின்கம்பிகள் ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருக்க யவண்டும்.
அழிப்யப லல உயிர் யெதத்லதயும் மபாருட் யெதத்லதயும் ஏற்படுத்துகிறது. நிலநடுக்கம் கடலுக்கு
அடியில் ஏற்படும் நிலச்ெரிவு, எரிெலல மவடிப்பு ெற்றும் குறுங்யகாள்கள் யபான்றவற்றால் ஏற்படும் மதாடர்
மபருங்கடலின்

அலலகயை

ஆழிப்

யப லலயாகும்.

ஆழிப்யப லல

மதாடர்பான

எச்ெரிக்லகத்

தகவல்கலை அறிந்து மகாள்ை உள்ளூர் வாமனாலி அல்லது மதாலலகாட்சியில் காணலாம். ஆழிப்
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யப லலயிலிருந்து

யால யாவது

மீட்க

யவண்டுமென்றால்

ெரியான

உபக ணங்களுடன்

கூடிய

வல்லுநர்கலை உதவிக்கு அலழக்க யவண்டும்.
உலகைவில் ஆயி க்கணக்கான ெக்கள் கலவ த்தில் உயிரிழக்கின்றனர். பல்யவறு இனம், ெதம்,
அ சியல், மபாருைாதா ம் ெற்றும் ெமூகக் கா ணிகைால் கலவ ம் ஏற்படுகிறது. ெகிப்புத் தன்லெ இல்லாத
நாடுகளில் கலவ ங்கள் ஏற்படுகின்றன. மவப்பொன ெற்றும் வறண்ட காலங்களில் அடர்ந்த ெ ங்கள்
காணப்படும் பகுதிகளில் காட்டுத் தீ ஏற்படுகிறது. இந்தியாவில் ஒவ்மவாரு நாளும் 42 ெதவீதம்
மபண்களும், 21 ெதவீதம் ஆண்களும் தீவிபத்தினால் இறக்கின்றனர்.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுத்து எழு வும்
1. கீழ்க்காண்பனவற்றில் ஒன்று யபரிடல ப் மபாருத்தெட்டில் முதன்லெ மீட்பு குழு இல்லல.
அ) காவலர்கள்

ஆ) தீயலணப்புப் பலடயினர்

இ) காப்பீட்டு முகவர்கள்

ஈ) அவெ ெருத்துவக் குழு

2. ‘விழு! மூடிக்மகாள்! பிடித்துமகாள்!’ என்பது என்பதற்கான ஒத்திலக?
அ) தீ

ஆ) நிலநடுக்கம்

இ) சுனாமி

ஈ) கலவ ம்

3. தீவிபத்து ஏற்படும்யபாது நீங்கள் அலழக்கும் எண்
அ) 114

ஆ) 112

இ) 115

ஈ) 118

3. கீழ்க்காணும் மொற்மறாடர்களில் எது தவறு?
அ) தீ விபத்திலிருந்து தப்பிக்க “நில்! விழு! உருள்!”
ஆ) விழு மூடிக்மகாள் பிடித்துக்மகாள் என்பது நிலநடுக்க தயார்நிலல
இ) “கடல் நீர் பின்வாங்கிச் தசன்றால் நீங்கள் உயரமான பகுதிகரள பநாக்கி ஓடுங்கள்” என்பது
தவள்ளப்தபருக்குகான யார் நிரல.
ஈ) துப்பாக்கி சுடும் ெத்தம் யகட்டால் தல யில் கிலடெட்டொகப் படுத்துக்மகாண்டு தலலலயயும்
கழுத்லதயும் மூடிக்மகாள்ைவும்.
5. கீழ்க்காணும் மொற்மறாடர்களில் எது நிலநடுக்கத்லத எதிர்மகாள்வயதாடு மதாடர்புலடயது?
அ)

“காவல்

துலற

ெற்றும்

பாதுகாப்புப்

பலடயினர்

பாதுகாப்புப்

பணியில்

ஈடுபட்டிருக்கும்

பகுதிகளுக்குச் மெல்ல யவண்டாம்”
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ஆ) “கடல் ெட்டத்திலிருந்து உங்கள் மதரு எவ்வைவு உய த்தில் உள்ைது ெற்றும் கடயலா த்திலிருந்து
எவ்வைவு தூ த்தில் அலெந்துள்ைது எனத் மதரிந்து மகாள்ைலாம்”
இ) “கண்ணாடிச் சன்னல், தவளிக்க வுகள், சுவர் மற்றும் எளிதில் விழுக்கூடிய த ாங்கும்
மின்விளக்குகள் மற்றும் மரச்சாமன்கள் பபான்றவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கவும்”
ஈ) கதலவத் திறப்பதற்கு முன்பு புறங்லகயால் கதலவத் மதாட்டு மவப்பொக உணர்ந்தால் கதலவத்
திறக்க யவண்டாம்.
2. சிறுவினாக்கள்
1. பபரிடர் மு ன்ரம மீட்புக் குழு என்பவர் யாவர்?
காவலர்கள், தீயலணப்புத் துலறயினர் ெற்றும் அவெ ெருத்துவக் குழுக்கள் ஆவர்.
2. யபரிடர் யெலாண்லெ சுழற்சியின் நான்கு நிலலகள் யாலவ?
யபரிடர் யெலாண்லெ என்பது தடுத்தல், தணித்தல், தயார் நிலல, எதிர்மகாள்ைல் ெற்றும் மீட்பர்
யபான்றவற்லற உள்ைடக்கியதாகும்.
3. ேப்பானில் மிக அதிக அடர்த்தியில் நிலநடுக்க வரல காணப்பட்டாலும் இந்ப ாபனசியாவில்

ான்

மிக அதிக அளவில் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏன்?
ேப்பாலன விட இந்யதாயனஷியா அதிக ப ப்பைலவக் மகாண்டுள்ைதால் இந்யதாயனசியாவில் தான்
உலகியலயய அதிக நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன.
4. இந்தியாவில் ஒவ்தவாரு நாளும் எத் ரன ஆண்கள் தபண்கள் தீவிபத்தினால் இறக்கின்றனர்?
இந்தியாவில் ஒவ்மவாரு நாளும் 21 ெதவீத ஆண்களும் 42 ெதவீத மபண்களும் தீ விபத்தினால்
இறக்கின்றனர்.
5. சுனாமிக்குப் பிறகு என்ன தசய்யபவண்டும்?
1. ஆழிப்யப லலயிலிருந்து யால யாவது மீட்க யவண்டும் என்றால் ெரியான உபக ணங்களுடன் கூடிய
வல்லுனர்கலை உதவிக்கு அலழக்க யவண்டும்.
2. சிறப்பு உதவி யதலவப்படும் குழந்லதகள், முதியயார், யபாக்குவ த்து வெதி இல்லாதவர்கள்,
ஊனமுற்யறார் யபான்றவர்களுக்கு உதவி மெய்யவும்.
3. எரிவாயு கசிகிறதா எனப் பரியொதிக்கவும், எரிவாயுவின் ெணம் வீசினால் வீட்டு ென்னல்கலைத்
திறந்துவிட்டு அலனவல யும் மவளியயற்ற யவண்டும்.
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ஆழிப்யப லல மதாடர்பான அண்லெச் மெய்திகளுக்கு வாமனாலி அல்லது மதாலலக்காட்சிலயக்
காண யவண்டும்.
6. ஆழிப்பபரரலப் பற்றுச் சிறுகுறிப்பு வரரக
நில நடுக்கம், கடலுக்கு அடியில் ஏற்படும் நிலச்ெரிவு, எரிெலல மவடிப்பு ெற்றும் குறுங்யகாள்கள்
யபான்றவற்றால் ஏற்படும் மதாடர் மபருங்கடல்களின் அலலகயை ஆழிப் யப லலயாகும். ஆழிப்
யப லல 10 முதல் 30 மீட்டர் உய த்தில் ெணிக்கு சுொர் 700 – 800 கியலா மீட்டர் யவகத்தில் மெல்லக்
கூடியது. இது மவள்ைப் மபருக்லக உண்டாக்கும். இது மின்ொ ம், தகவல் மதாடர்பு, நீர் அளிப்பு
யபான்றவற்லறப் பாதிக்கின்றது.
7. நிலநடுக்கத்தின்பபாது கட்டத்திற்குள் இருந் ால் நீங்கள் என்ன தசய்வீர்கள்?
1. யெலெயின் அடியில் தலலயில் ெண்டியிட்டு அெர்ந்து யெலெயின் காலல ஒரு லகயால் பிடித்துக்
மகாண்டு, ஒரு லகயால் தலலலய மூடிக்மகாள்ைவும். ெ ச் ொொன்கள் இல்லலமயனில் அலறயில்
மூலலயில் குத்துக்காலிட்டு அெர்ந்து இருலககைாலும் தலலலய மூடிக் மகாள்ைவும்.
2. அலறயின் மூலலயில் யெலெயின் அடியில் அல்லது கட்டிலுக்கு அடியில் அெர்ந்து நம்லெ
பாதுகாத்துக் மகாள்ை யவண்டும்.
3. கண்ணாடிச் ென்னல், மவளிக் கதவுகள், சுவர் ெற்றும் எளிதில் விழக்கூடிய மதாங்கும் மின்விைக்குகள்
ெற்றும் ெ ச்ொென்கள் யபான்றவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கவும்.
4. நில நடுக்கம் முடியும் வல உள்யை பாதுகாப்பாக இருக்கவும்
8. ஆழிப் பபரரலரய எவ்வாறு எதிர்தகாள்வாய்?
1. முதலில் நீங்கள் இருக்கும் வீடு, பள்ளி, பணிபுரியும் இடம், அடிக்கடி மென்று வரும் இடம் யபான்றலவ
கடயலா ஆழிப் யப லல பாதிக்கப்பட்ட இடங்கைா எனக் கண்டறியவும்.
2. ஆழிப் யப லல பாதிப்புக்குள்ைாகும் உங்கள் வீடு, பள்ளி, பணிபுரியுமிடம், அடிக்கடி மென்று வருமிடம்
யபான்றவற்றிலிருந்து மவளியயறும் வழிலயத் திட்டமிடவும்.
3. ஆழிப்யப லல மதாடர்பான எச்ெரிலகத் தகவல்கலை அறிந்து மகாள்ை உள்ளூர் வாமனாலி அல்லது
மதாலலகாட்சிலயக் காண யவண்டும்.
4. ஆழிப் யப லலப் பற்றி குடும்பத்துடன் கலந்துல யாடவும் ஆழிப்யப லலயின் யபாது என்ன மெய்ய
யவண்டும் என்பலத ஒவ்மவாருவரும் மதரிந்து மகாள்ை யவண்டும். ஆழிப் யப லலப் பற்றி முன்
கூட்டியய கலந்துல யாடுவது அவசிய நிலலயில் ஆழிப் யப லல பற்றிய பயத்லதக் குலறக்கவும்
ெதிப்புமிக்க யந த்லதச் யெமிக்கவும் உதவும்.
9. தீ விபத்தின் பபாது என்ன தசய்ய பவண்டும் என மூன்று வாக்கியங்களில் எழுதுக
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1. முதலில் நாம் இருக்கும் கட்டடத்தின் மவளியயறும் வழி குறித்தத் திட்டத்திலனத் மதரிந்து மகாள்ை
யவண்டும்.
2. தீ அபாயச்ெங்கு எச்ெரிக்லக ஒலி யகட்டவுடன் அலெதியாகவும் யவகொகவும் மவளியயற யவண்டும்.
3. கதலலத் திறப்பதற்கு முன்பு புறங்லகயால் கதலவத் மதாட்டு மவப்பொக உணர்ந்தால் கதலவத்
திறக்க யவண்டாம். தீ விபத்திலிருந்து தப்பிக்க நில்! விழு! சுருள்! என ெத்தொக அறிவுறுத்தவும். உங்கள்
ஆலடயில் தீ பிடித்தால் ஓடாெல் தல யில் படுத்து உருண்டு தீ ப வுவலதத் தடுக்கலாம்.

குடிரமயியல்
1. அரசாங்கங்களின் வரககள்
இந்திய அ சியலலெப்பு ெற்றும் ெட்டங்களுக்கு உட்பட்ட ெட்டென், நிர்வாக ெற்றும் நீதித்துலற
அதிகா ங்கலை அ சு மெயல்படுத்துகிறத. அ சின் மெயல்பாடுகலை ஒற்லற ஆட்சி முலற, கூட்டாட்சி
முலற, நாடாளுென்ற ஆட்சி முலற ெற்றும் ேனாதிபதி ஆட்சி முலற என வலகப்படுத்தப்படுகின்றன.
ஒற்லற ஆட்சி என்பது இலறயாண்லெ மிக்க ஓர் அ சு ஒம நிறுவனொக இருந்து ஆட்சி மெய்வதாகும்.
இங்கிலாந்து,

பி ான்ஸ்,

உதா ணங்கைாகும்.

ேப்பான்

ஒற்லறயாட்சி

ெற்றும்

இலங்லக

முலறயில்

ஆகியலவ

அலனத்து

ஒற்லற

அதிகா ங்களும்

ஆட்சிமுலறக்கான
ஒய

இடத்தில்

லெயப்படுத்தப்படுகின்றன. ஒற்லற ஆட்சி முலற சிறு நாடுகளுக்கு மபாருத்தொனது. மிகப் மபரிய
நாடுகளுக்குப் மபாருத்தெற்றது.
அ சியலலெப்பு ெட்டத்தின்படி யதசிய அ சும் பி ாந்திய அ சுகளும் தங்கைது அதிகா ங்கலைப்
பகிர்ந்து அவ வர் எல்லலக்கு உட்பட்டு சுதந்தி ொகச் மெயல்படுவது கூட்டாட்சி முலற ஆட்சியாகும்.
அமெரிக்க ேக்கிய நாடுகள், சுவிட்ெர்லாந்து, ஆஸ்திய லியா, கனடா,
ஆகிய

நாடுகள்

கூட்டாட்சி

முலறலயக்

மகாண்டதாகும்.

ஷ்யா, பிய சில், அர்மேன்டினா

உள்ளூர்

சுயஆட்சி

ெற்றும்

யதசிய

ஒருலெப்பாட்டுக்கு இலடயய ெெ ெம் ஏற்படுத்துதல் கூட்டாட்சியின் நிலறயாகும். ஆனால் கூட்டாட்சி
முலற பலவீனொனது. இந்திய அ சியலலெப்பில் இ ட்லட அ ொங்கம், எழுதப்பட்ட அ சியலலெப்பு,
அதிகா ப் பகிர்வு, அ சியல் அ சியலலெப்பின் உயர் அதிகா ம் ஆகியலவ முக்கிய அம்ெங்கைாகும்.
நவீன ெக்கைாட்சி முலறகலை நாடாளுென்றம் ஆட்சி முலற, அதிபர் ெக்கைாட்சி முலற என
இருவலககைாகப் பிரிக்கலாம். இவ்வலக ஆட்சிமுலற பிரிட்டன், ேப்பான், கனடா, இந்தியா யபான்ற
நாடுகளில் காணப்படுகின்றன. நாடாளுென்ற ஆட்சி முலறயில் மபரும்பான்லெயான மபற்ற கட்சி ஆட்சி
அலெக்கிறது.
அதிபர் ெக்கைாட்சி முலற என்பது ெட்டென்றத்திற்கு மபாறுப்பில்லாததாகவும், நாடாளுென்றம்
அற்றதாகவும் நிலலத்த நிர்வாகம் அற்றதாகவும் நிலலத்த நிர்வாக அலெப்பும் உலடயதாகவும் இருக்கும்.
இவ்வ சு முலற அமெரிக்கா, பிய சில், இ ஷ்யா, இலங்லக யபான்ற நாடுகளில் நலடமுலறயில் உள்ைது.
அமெரிக்க அதிபர் ொகாணம் ெற்றும் அ சின் தலலவ ாகத் திகழ்கிறார்.அமெரிக்க அதிபர் வாக்காைர்
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ென்றத்தினால் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற யதர்ந்மதடுக்கப்படுகிறார். அதிபர் அலெச்ெ லவயின்
உதவியயாடு ஆட்சி புரிகிறார். அலெச்ெ லவலயக் “கிச்ென் யகபியனட்” என்றும் அலழக்கிறார்கள். அதிபர்
ெக்கைாட்சி

முலற

ேனநாயகொனது.

நல்ல

அ சு

என்பது

மபாது

விவகா ங்கலையும்,

மபாது

வைங்கலையும் குறிப்பதாகும். அ சு ெற்றும் ஆட்சி என்பது ஒரு நிறுவனம் அலெப்பு அல்லது ஒரு
ொநிலத்தின் மீது அதிகாலத்லதப் பயன்படுத்தும் இலணச் மொற்கள் ஆகும். நல்ஆட்சியில் ெட்டத்தின்
ஆட்சி நலடமபறும். மொத்த யதசிய மநகிழ்ச்சி என்பது தற்யபாது வைர்ந்து வரும் ஒரு தத்துவொகும்.
1. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக.
1. ேப்பான், பிரான்ஸ் ஆகியலவ ஒற்லற ஆட்சி முலறக்கான உதா ணங்கைாகும்.
2. பா ாளுென்ற ஆட்சி முலற தபாறுப்பு அரசாங்கம் (அல்லது) தவஸ்ட் மினிஸ்டர் என்றும்
அலழக்கப்படுகின்றது.
3. பா ாளுென்ற ஆட்சிமுலறயில் மபரும்பான்லெ மபற்ற கட்சியின் தலலவர் பிர ம மந்திரி ஆவார்.
2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக.
எண்

நாடுகள்

நாடாளுமன்றத்தின்
தபயர்

1.

அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்

காங்கிரஸ்

2.

நார்யவ

ஸ்டார்டிங்

3.

தடன்மார்க்

யபாக்டிங்

3. சிறுவினாக்கள்:
1. பநபான மக்களாட்சி:
யநபாைத்தில் துடிப்பான ேனநாயகம் ொர்ந்த ெக்கள் ெமூக இயக்கத்தின் தலலவர்கள் ‘ஏழு
கட்சிகளின் கூட்டலெப்பின் ொர்பில் ெக்களுக்கு அலழப்பு விடுத்தனர். தலலநக ம் காத்ொண்டுவின்
சுற்றுச்ொலலயின் மநடுங்கிலும் ஏழு இடங்களில் 10 லட்ெம் ெக்கள் பங்கு ஏற்குொறு அலழப்பு விடுத்தனர்.
இந்த இொலய அ சின் எயதச்ெதிகா ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி லவத்து ெக்கைாட்சிக்கு புத்துயிர் அளிக்கப்
பல்லாயி க்கணக்கான குடிெக்கள் யகாரினர்’. இதுயபான்ற நிகழ்வால் அ ெர் ஞாயனந்தி ாவின் முடியாட்சி,
முடிமபற்று ெக்காைாட்சிக்கு வழிவகுத்தது.
2. ஒற்ரறயாட்சி முரற:
ஒற்லற ஆட்சி முலற என்பது இலறயாண்லெ மிக்க ஓர் அ சு ஒய நிறுவனொக இருந்து ஆட்சி
மெய்வதாகும்.
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3. அரசரமப்பின் வரககரளப் பட்டியலிடுக.
அரசரமப்பின் வரககள்:
1. எழுதப்பட்ட ெற்றும் எழுதப்படாத அ ெலெப்பு.
2. கூட்டாட்சி முலற ெற்றும் ஒற்லறயாட்சி முலற.
3. மநகிழும் தன்லெயுலடய அ ெலெப்பு ெற்றும் மநகிழும் தன்லெயற்ற அ ெலெப்பு.
4. கூட்டாட்சி முரறயின் நிரறகள் யாரவ?
1. உள்ளூர் சுய ஆட்சி ெற்றும் யதசிய ஒருலெபாட்டுக்கு இலடயய ெெ ெம் ஏற்படுத்துதல்.
2.

ெத்திய, ொநில அ சுகளுக்கு இலடயிலான அதிகாலப் பகிர்வு, நிர்வாகத் திறன்கள் யெம்பட

வழிவகுக்கிறது.
3. மிகப் மபரிய நாடுகள் யதான்றுவதற்கு வழி மெய்கிறது.
4. மிகப் மபரிய நாடுகளுக்கு மபாருத்தொனது.
5. மபாருைாதா ெற்றும் பண்பாட்டு முன்யனற்றங்களுக்கு நன்லெ அளிக்கிறது.
5. ஒற்ரறயாட்சி முரறக்கும் கூட்டாட்சி முரறக்கும் இரடபய உள்ள பவறுபாடுகரள எழுதுக.
ஒற்ரறயாட்சி முரற
1.

ஒய மயாரு அ சு அல்லது துலணக்

கூட்டாட்சி முரற
இ ண்டு நிலலயில் அ ொங்கம்

குழுக்கள்
2.

மபரும்பாலும் ஒய குடியுரிலெ

இ ட்லட குடியுரிலெ

3.

துலணக் குழுக்கள் தன்னிலெயாகச்

கூட்டாட்சியின் குழுக்கள் ெத்திய

மெயல்பட இயலாது.

அ சுக்கு உட்பட்டலவ.

4. அதிகா ப் பகிர்வு இல்லல
5.

லெயப்படுத்தப்பட்ட அதிகா ம்

அதிகா ப் பகிர்வு
அதிகா ப் ப வல்

6. ஒற்ரறயாட்சி முரறயின் நிரறகரள விவரி.
1. சிறு நாடுகளுக்குப் மபாருத்தொனது.
2. அதிகா ம் ெற்றும் மபாறுப்புகளுக்கு இலடயில் யொதல்கள் இருப்பதில்லல.
3. ஒற்லற ஆட்சிமுலற உடனடியாக முடிமவடுத்துத் துரிதொகச் மெயல்படுகிறது.
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4. ஒற்லற ஆட்சி குலறந்த மெலவுலடயது.
5. அ சியலலெப்பு திருத்தங்கலை எளிதில் யெற்மகாள்ை இயலும்.
6. ஒற்றுலெ சீ ான ெட்டம், மகாள்லக ெற்றும் நிர்வாகத்திலன உள்ைடக்கியது.
7. அதிபர் மக்களாட்சி முரற பற்றிக் குறிப்பு வரரக.

பமலும் அதிபர் மக்களாட்சி முரறக்கும்

நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி முரறக்கும் உள்ள பவறுபாட்டிரன எழுதுக.
அதிபர்

ெக்கைாட்சி

முலற

என்பது

ெட்டென்றத்திற்கு

மபாறுப்பில்லாததாகவும்

நாடாளுென்றம்

அற்றதாகவும், நிலலத்த நிர்வாகம் அற்றதாகவும், நிலலத்த நிர்வாக அலெப்பு உலடயதாகவும் இருக்கும்.
அதிகா ப் பகிர்வு மகாள்லகயின் அடிப்பலடயில் வடிவலெக்கப்பட்ட இவ்வ சு முலற அமெரிக்கா,
பிய சில், ஷ்யா, இலங்லக யபான்ற நாடுகளில் உள்ைது.
அதிபர் மக்களாட்சி முரற
1.
2.

நாடாளுமன்ற ஆட்சி முரற

குடிய சுத் தலலவர் ெக்கைால்

மபரும்பான்லெ மபற்ற கட்சியின்

யந டியாகத் யதர்ந்மதடுக்கப்படுகிறார்.

தலலவர் பி தெ ெந்திரியாவார்,

அதிபய அதிகா ம் பலடத்தவர்.

ெத்திய ெட்டென்றம் அதிகா ம்
பலடத்தது.

3.

அதிகா ப் பிரிவிலன

அதிகா ப் பிரிவிலன
லெயப்படுத்தப்படாெல் இருப்பது.

4.

சுதந்தி ொகச் மெயல்படும் பிரிவுகள்

தனித்தனியான

ொர்புலடய

மெயல்பாடுகலைக் மகாண்ட
பிரிவுகள்
5.

ொகாணத்தின் தலலவர் அதிபர்

அ சின் தலலவர்-குடிய சுத் தலலவர்

ஆவார்.
6. தனி நபர் தலலலெ
7.
8

கூட்டுத் தலலலெ

ெகாெலபயின் மெயல்களுக்கு

கூட்டு ெற்றும் தனித்தனியான

அதிபர் மபாறுப்லப எற்கொட்டார்.

மபாறுப்புகள்.

பதவிக் காலம் நான்கு ஆண்டகள்.

ஐந்து ஆண்டுகள்

8. ஒற்ரறயாட்சி முரற மற்றும் கூட்டாட்சி முரற.
ஒற்ரறயாட்சி முரற

கூட்டாட்சி முரற

ஒய மயாரு அ சு அல்லது துலணக்

இ ண்டு நிலலயில் அ ொங்கம்

குழுக்கள்
மபரும்பாலும் ஒய குடியுரிலெ
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துலணக் குழுக்கள் தன்னிச்லெயாகச்

கூட்டாட்சியின் குழுக்கள் ெத்திய

மெயல்பட இயலாது

அ சுக்கு உட்பட்டலவ

அதிகா ப் பகிர்வு இல்லல

அதிகா ப் பகிர்வு

லெயப்படுத்தப்பட்ட அதிகா ம்

அதிகா ப் ப வல்

9. நாடாளுமன்ற ஆட்சி முரற மற்றும் அதிபர் மக்களாட்சி.
அதிபர் மக்களாட்சி முரற

நாடாளுமன்ற ஆட்சி முரற

குடிய சுத் தலலவர் ெக்கைால்

மபரும்பான்லெ மபற்ற கட்சியின்

யந டியாகத் யதர்ந்மதடுக்கப்படுகிறார்.

தலலவர் பி தெ ெந்திரியாவார்.

அதிபய அதிகா ம் பலடத்தவர்

ெத்திய ெட்டென்றம் அதிகா ம்
பலடத்தது

அதிகா ப் பிரிவிலன

அதிகா ப் பிரிவிலன லெயப்படத்தப்
படாெல் இருப்பத

சுதந்தி ொகச் மெயல்படும் பிரிவுகள்

தனித்தனியாக ொர்புலடய
மெயல்பாடுகலைக் மகாண்ட பிரிவுகள்

ொகாணத்தின் தலலவர் அதிபர்

அ சின் தலலவர் – குடிய சுத் தலலவர்

ஆவார்.
அ ொங்கத்தின் தலலவரும்

அ ொங்கத்தின்

தலலவர்

அதிபய .

அலெச்ெர்

தனிநபர் தலலலெ

கூட்டுத் தலலலெ

ெகா ெலபயின் மெயல்களுக்கு

கூட்டு ெற்றும் தனித்தனியான

அதிபர் மபாறுப்லப ஏற்க ொட்டார்.

மபாறுப்புகள்.

-

பி தெ

2. உள்ளாட்சி அரமப்புகள்
ஒரு கி ாெம், சிறிய நக ம் அல்லது ொநக ம் யபான்றிய சிறிய ெமூகத்திலன நிர்வாகம் மெய்யும்
அலெப்புகயை உள்ைாட்சி அலெப்புகள் எனப்படுகின்றன. இந்தியாவில் உள்ைாட்சி அலெப்பு பிற்கால
யொழர் காலத்தில் உச்ெ நிலலலய அலடந்து. நவீன உள்ைாட்சி அலெப்புகளுக்கு அடித்தைமிட்டவர்
ரிப்பன்பி பு ஆவார். அவர் உள்ைாட்சி அலெப்புகளின் தந்லத என்றலழக்கப்படுகிறார். விடுதலலப்
யபா ாட்டத்தின் யபாது பஞ்ொயத்து சீ லெப்பு என்பது ெக்களுக்கு நம்பிக்லகலய ஊட்டியது.
விடுதலலக்குப் பின் உள்ைாட்சி அலெப்புகள் கருத்துருவாக்கம் மெய்யப்பட்டன. 73 ெற்றும் 74 வது
அ ெலெப்பு ெட்ட திருத்தச் ெட்டங்கள் நலடமுலறப்படுத்தப்பட்டன. கி ாெங்களில் மெயல்படும் உள்ைாட்சி
அலெப்புகள் ஊ ாட்சி என்று அலழக்கப்படுகிறது.500க்கும் யெற்பட்ட ெக்கள் மதாலகலயக் மகாண்டுள்ை
ஒவ்மவாரு

கி ாெமும்

கி ாெ
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மெய்துவருகின்றன. கி ாெ ஊ ாட்சி ெட்டும் வரி விதிக்கும் அதிகா த்லதப் மபற்றுள்ைது. கி ாெ ெலபக்
கூட்டங்கள் ஒரு வருடத்தில் நான்கு முலற நலடமபறுகிறது.
பல ஊ ாட்சிகள் ஒன்றிலணந்து ஊ ாட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்படுகின்றது. ஊ ாட்சி ஒன்றிய
உறுப்பினர்கள் ெக்கைால் யதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றனர். உறுப்பினர்கள் தங்களின் ஒருவல

ஊ ாட்சி

ஒன்றியத் தலலவ ாகத் யதர்ந்மதடுக்கின்றனர்.
ொவட்ட ஆட்சியர், திட்ட அலுவலர் ெற்றும் ெம்பந்தப்பட்ட வட்டா வைர்ச்சி அலுவலர் ஆகியயார்
ஊ ாட்சி

ஒன்றியத்தின்

பணிகலை

யெற்பார்லவயிடும்

அதிகா ம்

மபற்றுள்ைனர்.

ஒவ்மவாரு

ொவட்டத்திலும் ஒரு ொவட்ட ஊ ாட்சி அலெக்கப்பட்டுள்ைது. ொவட்ட ஊ ாட்சி தலலவரின் பதவிக்காலம்
5 ஆண்டுகள் ஆகும்.
பத்தாயி த்துக்கும் அதிகொன ெக்கள் வாழும் பகுதி யபரூ ாட்சி எனப்படும் யபரூ ாட்சித்
தலலவரும் உறுப்பினர்களும் ெக்கைால் யதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றனர். யபரூ ாட்சியின் நிர்வாகத்திலன
யெற்மகாள்ை ஒரு மெயல் அலுவலர் நியமிக்கப்படுகிறார். ஒரு லட்ெத்திற்கும் அதிகொன ெக்கள் வாழும்
பகுதி

நக ாட்சி எனப்படும்.நக ெலபத் தலலவர், கவுன்சிலர்கலை

ெக்கள்

யதர்ந்மதடுக்கின்றனர்.

நக ாட்சிலய நிர்வாகம் மெய்ய நக ாட்சி ஆலணயர் நியமிக்கப்படுகிறார். பல இலட்ெம் ெக்கள் மதாலக
மகாண்ட மபரு நக ப் பகுதிகள் ொநக ாட்சி என அலழக்கப்படுகிறது. ொநக ாட்சியின் தலலவர் யெயர்
என அலழக்கப்படுகிறார். தமிழ்நாட்டில் 12 ொநக ாட்சிகள் உள்ைன. இந்திய ஆட்சிப் பணி அதிகாரி ஒருவர்
ொநக ாட்சியின் ஆலணய ாக நியமிக்கப்படுகிறார். உள்ைாட்சி அலெப்புகளின் யதர்தல்கலை ொநில
யதர்தல் ஆலணயம் நடத்துகின்றது. நெது ெக்கைாட்சிக்கு உள்ைாட்சி அலெப்புகள் அடிப்பலடகைாகும்.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுக்கவும்
1. 1985 ஆம் ஆண்டு திட்டக்குழுவினால் நிறுவப்பட்ட குழு எது?
அ) பல்வந் ாய் யெத்தா குழு

ஆ) அயொக் யெத்தா குழு

இ) GVK ராவ் பமத் ா குழு

ஈ) LM சிங்வி யெத்தா குழு

2. ……………………… காலத்தில் இருந்த உள்ைாட்சி அலெப்புப் பற்றி உத்தி யெரூர் கல்மவட்டு மதரிவிக்கிறது.
அ) பசாழர்

ஆ) யெ ர்

இ) பாண்டியர்

ஈ) பல்லவர்

3. 73 ெற்றும் 74வது அ ெலெப்புத் திருத்தச் ெட்டங்கள் இவ்வாண்டில் நலடமுலறக்கு வந்தன.
அ) 1992

ஆ) 1995

இ) 1997

ஈ) 1990
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4. ஊ ாட்சிகளின் ஆய்வாை ாகச் மெயல்படுகின்றவர் ……………………. ஆவார்.
அ) ஆலணயர்

ஆ) மாவட்ட ஆட்சியர்

இ) பகுதி உறுப்பினர்

ஈ) ொநக த் தலலவர்

2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1. ‘உள்ைாட்சி அலெப்புகளின்’ தந்லத என அலழக்கப்படுபவர் ரிப்பன் பிரிவு
2. நெது விடுதலலப் யபா ாட்டத்தின் யபாது ெறுசீ லெப்பு என்பது மக்களுக்கு நம்பிக்ரகரய ஊட்டியது
ஆக விைங்கியது.
3. யொழர் காலத்தின் யபாது கி ாெ ெலப உறுப்பினர்கலைத் யதர்ந்மதடுக்க இ கசிய யதர்தல் முலறக்கு
குடபவாரலமுரற என்றலழக்கப்பட்டது.
4. கி ாெங்களில் மெயல்படும் உள்ைாட்சி அலெப்பு கிராம ஊராட்சி ஆகும்
5. யபரூ ாட்சிகளின் நிர்வாகத்திலனக் கண்காணிப்பவர் தசயல் அலுவலர் ஆவார்.
3. தபாருத்துக
விரட
1. ொவட்ட ஊ ாட்சி

-

கி ாெங்கள்

-

ொவட்ட அைவிலானது

2. கி ாெ ெலபகள்

-

ொநக த் தலலவர்

-

கி ாெங்கள்

3. பகுதி குழுக்கள்

-

மபருந்தலலவர்

-

நக ாட்சிகள்

4. ஊ ாட்சி ஒன்றியம்

-

ொவட்ட அைவிலானது

-

மபருந்தலலவர்

5. ொநக ாட்சி

-

நக ாட்சிகள்

-

ொநக த் தலலவர்

4. வறுகரளக் கண்டறிந்து பிரழ திருத்தி எழு வும்
1. ஊ ாட்சி ஒன்றியம் பல ொவட்டங்கள் ஒன்றிலணவதால் உருவாகின்றது.
விரட: தவறு – பல ஊ ாட்சிகள் ஒன்றிலணந்து ஊ ாட்சி ஒன்றியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ைது.
2. ஒவ்மவாரு கி ாெத்திலும் ஒரு ொவட்ட ஊ ாட்சி ஒன்றியம் அலெந்துள்ைது.
விரட: தவறு – ஒவ்மவாரு கி ாெத்திலும் கி ாெ ஊ ாட்சி அலெந்துள்ைது.
3. நக ாட்சி ஆலணயர் ஓர் இந்திய அ சுப் பணிகள் அலுவலர் ஆவார்.
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விரட: ெரி – நக ாட்சியிலன நிர்வாகம் மெய்ய ஒரு நக ாட்சி ஆலணயர் அ ொல் நியமிக்கப்படுகிறார்.
4. ஊ ாட்சிகளில், ஊ ாட்சித்தலலவர் ெற்றும் பகுதி உறுப்பினர்கள் ெக்கைால் யதர்ந்மதடுக்கபடுகின்றனர்.
விரட:

ெரி

–

நக ாட்சிகளில்

ஊ ாட்சித்

தலலவர்

ெற்றும்

பகுதி

உறுப்பினர்கள்

ெககைால்

யதர்ந்மதடுக்கப்படுகின்றனர்.
4. சிறுவினாக்கள்
1. கிராம ஊராட்சிகளால் விதிக்கப்படும் வரிகள் யாரவ?
1. மொத்து வரி

2. மதாழில் வரி

3. வீட்டு வரி

4. குடிநீர் இலணப்புக்கான கட்டணம்

5. நில வரி

6. கலடகள் மீது விதிக்கப்படும் வரிகள்

2. 1994 ஆம் ஆண்டு

மிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்டத்தின் சிறப்பம்சங்கள் யாரவ?

அ) மூன்று அடுக்கு அலெப்பு
ஆ) கி ாெ ெலப
இ) யதர்தல் ஆலணயத்திலன நிறுவுதல்
ஈ) நிதி ஆலணயத்திலன நிறுவுதல்
உ) ெக்கள் மதாலகக்கு ஏற்ற விகிதத்தில் பட்டியல் இனத்தவர் ெற்றும் பழங்குடியினர் ஆகியயாருக்கு இட
ஒதுக்கீடு
ஊ) மபண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இட ஒதுக்கீடு
எ) ொவட்ட திட்டக் குழுக்கலை அலெத்தல்
3. கிராம ஊராட்சிகளின் முக்கிய பணிகள் யாரவ?
1. குடிநீர் வழங்குதல்
2. மதரு விைக்குகலைப் ப ாெரித்தல்
3. கி ாெ நூலகங்கலைப் ப ாெரித்தல்
4. சிறிய பாலங்கலைப் ப ாெரித்தல்
6. வீட்டுெலனகளுக்கு அனுெதி அளித்தல்

Learning Leads To Ruling

Page 47 of 57

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

7. வடிகால் அலெப்புக்கலைப் ப ாெரித்தல்
8.மதாகுப்பு வீடுகலைக் கட்டுதல்
9. மதரு சுத்தம் மெய்தல்
10. இடுகாடுகலைப் ப ாெரித்தல்
11. மபாதுக் கழிப்பிட வெதிகலைப் ப ாெரித்தல்
4. உள்ளாட்சி அரமப்புகளின் விருப்பப் பணிகள் யாரவ?
1. கி ாெங்களிலுள்ை மதரு விைக்குகலைப் ப ாெரித்தல்
2. ெந்லதகலையும், திருவிழாக்கலையும் நடத்துதல்
3. ெ ங்கலை நடுதல்
4. விலையாட்டு லெதானங்கலைப் ப ாெரித்தல்
5. வண்டிகள் நிறுத்தப்படும் இடங்களில் உள்ை வாகனங்கள் இலறச்சி கூடங்கள் ெற்றும் கால்நலடகளின்
மகாட்டலக ஆகியவற்லறப் ப ாெரித்தல்.
6. மபாருட்காட்சிகள் நலடமபறும் இடங்கலைக் கட்டுப்படுத்துதல்.
5. மாவட்ட ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் ரலவர் யார்?
ஒவ்மவாரு ொவட்டத்திலும் ஒரு ொவட்ட ஊ ாட்சி அலெக்கப்படுகிறது. 50000 ெக்கள் மதாலக என்ற
அடிப்பலடயில்

ொவட்டம்

உறுப்பினர்கலைத்

பல

பகுதிகைாகப்

யதர்ந்மதடுக்கின்றனர்.

பிரிக்கப்படுகிறது.

இவ்வுறுப்பினர்கள்

அப்பகுதி

தங்களில்

ெக்கைால்

ஒருவல

பகுதி

தலலவ ாகத்

யதர்ந்மதடுக்கின்றனர்.
6. நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அரமப்புகள் யாரவ?
1. யபரூ ாட்சி

2. நக ாட்சி

3. ொநக ாட்சி

3. சாரல பாதுகாப்பு
ொலல விபத்து என்பது திறந்தமவளி ொலலயில் ஒரு வாகன விபத்தில் குலறந்தபட்ெம் ஒரு நபர்
காயெலடவலதயயா அல்லது இறப்பலதயயா குறிக்கும். காயத்தால் ஏற்படும் கா ணங்களுக்கு ொலல
விபத்துகள் முதன்லெக் கா ணங்கைாகும். ஆண்டுக்கு 1,30,000க்கும் யெற்பட்ட உயிரிழப்புடன் இந்தியா
உலகின் மிக யொெொன ொலல விபத்துக்கலைக் மகாண்ட நாடாக உள்ைது. ஓட்டுநரின் அதிக யவகம்,
ொலல விதிகலை மீறல், யபாக்குவ த்துக் குறியீடுகலைப் புரிந்து மகாள்ைத் தவறுதல், ெது அருந்துதல்
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ஆகியலவகள் ொலல விபத்துக்கு கா ணிகைாகும். பாதொரிகளும், பயணிகளும் ொலல விபத்துக்கு
கா ணொவார்கள்.
இருக்லகப்பட்லட பயன்படுத்துவதன் மூலம் ொலல விபத்தினால் ஏற்படும் இழப்லப 51%
தடுக்கலாம். குழந்லதகளுக்கான ொலல பாதுகாப்லப உறுதி மெய்யும் விதிகலை குழந்லதகளுக்கு
கற்றுக் மகாடுகக யவண்டும். குழந்லதகளுக்கு ொலல பாதுகாப்பு விதிகலை கற்றுக் மகாடுக்க யவண்டும்.
குழந்லதகளுக்கு ொலல பாதுகாப்பு விதிகலை கற்றுக் மகாடுக்க யவண்டும். ொலல பாதுகாப்பு
மெயல்பாடுகள் குழந்லதகள் ொலல பாதுகாப்புப் பற்றி கற்க உதவும். வைர்ந்த குழந்லதகள் கற்க
குறுக்மகழுத்து ஒரு சிறந்த முலறயாகும். சிவப்பு விைக்கு, பச்லெ விைக்கு பற்றி குழந்லதகளுக்கு
மதளிவுபடுத்த யவண்டும்.
1. (i). எந்

வரக சாரலப் பயன்பாடு மிக அதிக நபர்கள் இறப்ப ற்குக் காரணமாகிறது?

இருெக்க வாகனங்கலை ஓட்டுவது மிக அதிக நபர்கள் இறப்பதற்குக் கா ணொகிறது.
(ii) உங்களால் ஏ ாவது மூன்று காரணங்கரளக் குறிப்பிட முடியுமா?
1) அதிக யவகம்
2) குடியபாலதயில் வாகனத்லத ஓட்டுதல்
3) தலலக்கவெம் அணியாெல் இருெக்க வாகனங்கலை ஓட்டுதல்
(iii) இர ச்சார்ந்

சாரல விதிகள் என்ன என்பர க் குறிப்பிட முடியுமா?

1) 112/183 MVA படி அப ாதம் ரூ.1000/2) மெக்ஷன் 185/ MVA படி ஆறு ொதம் சிலறத்தண்டலன அல்லது ரூ. 10,000/- அப ாதம்.
3) அப ாதம் ரூ. 1000/- ஓட்டுநர் உரிெம் மூன்று ொத காலத்திற்கு த்து மெய்யப்படும்.
2. பா சாரிகள் எவ்வாறு ங்கரளப் பாதுகாத்துக் தகாள்ளமுடியும்?
பாதொரிகள் இடப்புறம் உள்ை நலடயெலட யெல் நடந்து மெல்ல யவண்டும். நலடயெலட இல்லாத
ொலலகளில் வலப்புறம் ஓ ொக, எதிய வரும் வாகனங்கள் மததியும் படி நடந்து மெல்ல யவண்டும்.
கவனக்குலறவாக ொலலகளில் நடப்பலதயும், ொலலயில் விலையாடுவலதயும் தவிர்க்க யவண்டும்
பாதொரிகள் ொலலலயக் கடக்கும் இடத்தில் ொலலலயக் கடந்து மெல்ல யவண்டும்.
3. விபத்ர த் டுக்கும் வழிகள் யாரவ?
1) ொலல விபத்லதப் பற்றிய கல்வியறிவு ெற்றும் விழிப்புணர்வு
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2. ெட்டத்லதக் கடுலெயாக நலடமுலறப்படுத்துதல்
3. மதாழில் நுட்பம், வாகன வடிவலெப்பு ெற்றும் ொலல கட்டலெப்பு
4. இருக்லகப் பட்லட பயன்படுத்துதல்
4. சாரல பாதுகாப்புக் குறிகரள எழுதுக
1. ொலல பாதுகாப்புக் குறிகலைத் மதரிந்து மகாள்ை யவண்டும்
2. நில்! கவனி! மெல்!
3. கவனி! – யகள்!
4. ொலலயில் ஓடாதீர்
5. எப்யபாதும் ொலலயயா த்லதப் பயன்படுத்துவீர்
6. வாகனத்தின் மவளியய லகலய நீட்டாதீர்
7. வலைவில் ொலலலயக் கடக்காதீர்
8. அவெ ப்படாதீர்

தபாருளியல்
1. மிழ்நாடு பவளாண்ரம
தமிழக

ெக்களில்

மபரும்பான்லெயினர்

யவைாண்

மதாழிலல

நம்பி

இருந்தனர்.

கடந்த

பத்தாண்டுகளில் விவொய மதாழிலாைர்களின் எண்ணிக்லக குலறந்து வருகிறது. யவைாண் மதாழில்
ஈடுபடுயவாரின் மபரும் பகுதியினர் நிலெற்ற கூலித் மதாழிலாளிகள் ஆவர். நிலம் பலடத்யதார்
எல்யலாரிடமும் ஒய

அைவில் நிலம் இருப்பதில்லல. தமிழகத்தில் மபரும்பாலான விவொயிகள் குறு

விவொயிகள் ஆவர். குறு விவொயிகள் 78 விழுக்காடு உள்ைனர். தமிழகம் ெட்டுமின்றி இந்தியா
முழுவதிலுயெ ொகுபடி மெய்யப்படும் நிலத்தின் ப ப்பைவு சுருங்கிக் மகாண்யட வருகிறது.
தமிழகத்தின் புவியியல் ப ப்பில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நிலப்ப ப்பு ெட்டுயெ பயிர் மெய்யப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் நிக ொக பயிர் மெய்யப்படும் ப ப்பைவு 45,44000 மஹக்யடர்கள் ஆகும். ஏறத்தாழ 72
விழுக்காடு ப ப்பைவில் உணவுப் பயிர்கள் பயிரிடப்பட்டன. தமிழகம் தனது யதலவக்கான நீல
வடகிழக்கு ெற்றும் மதன் யெற்று பருவ ெலழகளிலிருந்து மபறுகிறது. வடகிழக்குப் பருவ ெலழ நீல த்
யதக்கங்களிலும், கண்ொய்கள், ஏரிகளிலும் யதக்கி யவைாண்லெலய யெற்மகாள்கின்றனர். தமிழக
யவைாண்லெக்கான நீல

வாய்க்கால்கள், ஏரிகள், குைங்கள், கிணறுகள் ஆகியலவ வழங்குகின்றன.

ஆழ்துலைக் கிணறுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. தமிழக யவைாண்லெ மபருெைவிற்கு நிலத்தடி
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நீல யய நம்பி இருக்கிறது. தமிழகத்தில் உணவு தானியம் பயிரிடப்படும் ப ப்பில் 57 விழுக்காடு பாென
வெதி மபறுகின்ற மநல் ொகுபடிதான் 30 விழுக்காடு யெற்மகாள்ைப்படுகிறது. சிறுதானிய /ொகுபடி
குலறந்த அைவியலயய நலடமபறுகிறது.
நன்னீர் பாெனத் மதாழில்நுட்பம் பாென நீர் பற்றாக்குலறக்கு நல்ல தீர்வாக விைங்குகிறது.
தமிழகத்தில் நன்னீர் பற்றாக்குலற உள்ைது. தமிழகத்தில் மநல்லின் உற்பத்தித்திறன் 2014 – 15 ஆண்டில்
மஹக்யடருக்கு 4,429 கியலா என்ற அைவில் உள்ைது. மநல்லுக்கு அடுத்தபடியாக ெக்கா யொைம்
விலைவிக்கப்படுகிறது. இது தவி

யகழ்வ கு, பருப்பு வலககள் பயிரிடப்படுகின்றன. பயிர்களின்

உற்பத்தித் திறன் மதாடர்ந்து அதிகரிக்கிறது. தமிழகத்தில் உற்பத்தித்திறன் ெற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய
இ ண்டுயெ மதாடர்ந்து அதிகரித்துள்ைது.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுக்கவும்
1. பயிர் மெய்யப்படும் ப ப்பைவில் பாென வெதி மபற்ற நிலத்தின் ப ப்பைவு
அ) 27%

ஆ) 57%

இ) 28

ஈ) 49%

2. இவற்றுள் உணவில்லாத பயிர் எது?
அ) கம்பு

ஆ) யகழ்வ கு

இ) யொைம்

ஈ) த ன்ரன

3. 2014 – 2015 ஆம் ஆண்டில் மநல் உற்பத்தித் திறன்
அ) 3039 கி.கி

ஆ) 4429 கி.கி

இ) 2775 கி.கி

ஈ) 3519 கி.கி

3. தமிழகத்தின் யவைாண் உற்பத்தித்திறன் ெற்றும் உணவு உற்பத்தி ஆகிய இ ண்டுயெ
அ) குலறந்துள்ைது

ஆ) எதிர்ெலறயான உள்ைது

இ) நிலலயாக உள்ைது

ஈ) அதிகரித்துள்ளது

5. தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவ ெலழ மபாழியும் ொதங்கள்
அ) ஆகஸ்டு – அக்யடாபர்

ஆ) மெப்டம்பர் – நவம்பர்

இ) அக்படாபர் – டிசம்பர்

ஈ) நவம்பர் – ேனவரி

2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1. தமிழக ெக்களில் மபரும்பான்லெயினர் பவளாண் மதாழிலலயய ொர்ந்திருக்கின்றனர்.
2. தமிழகத்திற்குப் மபரும் நீர் ஆதா ொக இருப்பது வடகிழக்கு பருவ ெலழயாகும்
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3. தமிழகத்தின் மொத்தப் புவியியல் ப ப்பு ஒரு பகாடிபய முப்பது இலட்சத்து முப்பத்து மூன்றாயிரம்
மஹக்யடர்கள் ஆகும்.
3. தபாருத்துக
1. உணவில்லாத பயிர்கள்

-

79,38,000

2. பருப்பு வலககள்

-

ஒரு

3. வடகிழக்குப் பருவெலழ

-

அக்யடாபர் – டிெம்பர்

4. குறு விவொயிகள்

-

உளுந்து, துவல , பாசிப்பயிறு

மஹக்யடருக்கும்

குலறவான

ப ப்பில்

ொகுபடி

மெய்யவார்

5. 2015 இல் விவொயிகளின் எண்ணிக்லக -

மதன்லன

விரட:
1. மதன்லன

2) உளுந்து, துவல , பாசிப்பயிறு

3) அக்யடாபர்-டிெம்பர்

4) ஒரு மஹக்யடருக்கும் குலறவான ப ப்பில் ொகுபடி மெய்யவார்

5) 79,38,000
4. சிறுவினாக்கள்
1.

உணவுப்பயிர்களுக்கு

இரண்டு

எடுத்துக்காட்டுகளும்,

உணவல்லா

பயர்களுக்கு

இரண்டு

எடுத்துக்காட்டுகளும் எழுதுக
உணவுப் பயிர்கள்: மநல், யொைம்

உணவில்லாத பயிர்கள்: மதன்லன, கரும்பு

2. பயிர்கள் பயிரிடப்படும் பரப்பளவு மாறுவ ற்கான காரணிகள் யாரவ?
ெலழப் மபாழிவு, நீர், இருப்பு, காலநிலல, ெந்லத விலல யபான்ற பல கா ணங்கள் விலைவாகப்
பயிர்கள் பயிரிடப்படும் ப ப்பைவு ஆண்டுகளுக்கு ஆண்டு ொறுபடும்.
3. நிலத் டி நீரின் அளரவயும் ன்ரமயும் யாரால் கண்காணிக்கப்படுகிறது?
நிலத்தடி

நீரின்

அைலவயும்

தன்லெலயயும்

ெத்திய

நிலத்தடி

நீர்

வாரியத்தால்

மதாடர்ந்து

கண்காணிக்கப்படுகிறது.
4. தநல் உற்பத்தித் திறரன 1965 மு ல் 2015 வரர பட்டியலிடுக
மநல்லின் உற்பத்தித் திறன்
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1965 – 1966 ஆம் ஆண்டுகளில் 1409 கியலாவாக இருந்தது.
1975 – 1976 ஆம் ஆண்டுகளில் 2029 கியலாவாக உயர்ந்தது.
1985 – 1986 ஆம் ஆண்டுகளில் 2372 கியலா என மீண்டும் உயர்ந்தது.
பத்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் மநல்லின் உற்பத்தித் திறன் 2712 கியலா
2017 – 2015 ஆம் ஆண்டுகளில் உற்பத்தித் திறன் 4429 கியலா ஆகும்.
5. பயிர்களின் விரளச்சல் எத் ரனச் சார்ந்து இருக்கிறது?
பயிர்களின் விலைச்ெல் பயிரிடப்படும் ப ப்பைவு ெட்டுமின்றி பயிர்களின் உற்பத்தித் திறலனயும்
ொர்ந்து இருக்கிறது.
6. சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகரள பவறுபடுத்துக.
குறு விவசாயிகள்:
1. தமிழகத்தில் மபரும்பாலான விவொயிகள் குறு விவொயிகள் ஆவர். ஒரு மஹக்யடருக்கும் குலறவான
ப ப்பில் ொகுபடி மெய்யவார் குறு விவொயிகள் ஆவர்.
2. மொத்த விவொயிகளின் எண்ணிக்லகயில் குறு விவொயிகள் 78 விழுக்காடு உள்ைனர்.
3. ஆனால் அவர்கள் ொகுபடி மெய்யும் நிலத்தின் ப ப்பைவு மொத்தச் ொகுபடி உற்பத்தியில் 36 விழுக்காடு
ெட்டுயெ.
சிறு விவசாயிகள்:
1. 1 – 2 மஹக்யடர் ொகுபடி மெய்யவார் 14 விழுக்காடு உள்ைனர்.
2. அவர்கள் விவொயம் மெய்யும் ப ப்பைவு 26 விழுக்காடு ஆகும்.
மிழ்நாட்டில் விரளயும் பயிர்கரளப் பட்டியலிடுக
பயிர்கள்

நிலப்ப ப்பு

உற்பத்தி

Productivity

மநல்

2000212

7374681

3687

யொைம்

339166

439619

1301

கம்பு

51606

134331

2616

மகாண்லடக்கடலல

4876

3176

652

மகாள்ளு

59007

59968

1016

A. தானியங்கள்

B. பயறு வலககள்
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பாசிப்பயறு

238842

134246

562

நிலக்கடலல

346611

892280

2574

எள்

46017

29369

368

யதங்காய்

434875

59625

13711

பருத்தி

148087

326659

375

கரும்பு

252272

25508824

101

புலகயிலல

3348

5161

1527

C. எண்மணய் வித்துகள்

D. ெற்ற பயிர்கள்

2. இடம் தபயர் ல்
இந்திய

ெக்கள்

மதாலக

கணக்மகடுப்பில்

இடப்மபயர்வு

இ ண்டு

அடிப்லடயில்

கணக்கிடப்படுகிறது. ஒன்று பிறப்பிடம் அடிப்பலடயில் இ ண்டு வாழ்விடம் அடிப்பலட ஆகும். கி.பி. 2011
ெக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி 145 யகாடி ெக்கள் வாழ்தலில் அடிப்பலடயில் இடம் மபயர்ந்தவ ாகக்
கணக்மகடுக்கப்பட்டுள்ைது. இந்தியாவிலும், தமிழகத்திலும் கி ாெப்புறங்களில் இடப்மபயர்வு அதிகொகக்
காணப்படுகிறது.

இடப்மபயர்வு

மபரும்பாலும்

மபண்கலை

விட

ஆண்கயைாடு

ெட்டுயெ

மதாடர்புபடுத்தப்பட்டுள்ைது. இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் திருெணம் ொர்ந்த இடப்மபயர்வுக்கு முக்கிய
கா ணொக விைங்குகிறது. யவலலயும் யவலலவாய்ப்பும் ஆண்களுக்கு இலடயில் இடம் மபயர்வுக்கு
கா ணங்கைாகும்.
2011 கணக்மகடுப்பின்படி தமிழ்நாட்டில் ஐந்தில் இருவர் இடம் மபயர்ந்தவ ாக உள்ைனர். கி ாெப்
புறங்களிலும் மபண்கள் இடப்மபயர்வு மெய்கின்றனர். வியாபா ம், வணிகம், யவலலவாய்ப்பு ெற்றும்
பல்யவறு

கா ணங்களுக்கானத்

தமிழர்கள்

பலநாடுகளுக்கு

இடம்

மபயர்ந்துள்ைனர்.

அண்லெ

காலங்களில் தமிழகத்திலிருந்து வலைகுடா நாடுகள், அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ெற்றும் ஆஸ்திய லியா
ஆகிய நாடுகளுக்கு மிக அதிக அைவில் மதாழிலாைர்கள் இடம் மபயர்ந்துள்ைனர்.
மென்லன ொவட்டம் அதிக எண்ணிக்லகயிலான மவளி குடியயற்றப்பதிவில் முன்னிலல
வகிக்கின்றது. கடலூர், கரூர், திருவண்ணாெலல, யெலூர், நாெக்கல், யெலம், திண்டுக்கல், கிருஷ்ணகிரி,
நீலகிரி, நீலகிரி ொவட்டங்களில் மிகக் குலறந்த அைவிலான மவளி – குடியயற்ற எண்ணிக்லகலயப்
பதிவு மெய்துள்ைது.
சிங்கப்பூர், ஐக்கிய அ பு எமிய ட்டிலும், ெவுதி அய பியா, ஐக்கிய நாடுகளுக்கும் இடம் மபயர்ந்து
குடியயறி உள்ைனர். ெர்வயதெ குடியயறுபவர்களில் 15% மபண்கைாகவும், 85% ஆண்கைாகவும் உள்ைனர்.
திறலெ வாய்ந்த யவலலகளிலும் ொதா ணொகச் மெய்யக் கூடிய யவலலகளிலும், நடுத்த ொன
யவலலகளிலும்

இடம்

மபயர்ந்தவர்கள்

ஈடுபடுகின்றனர்.

மபாருைாதா த்தில்

விவொயம்

ெற்றும்

மதாழில்துலறகைால் ஏற்பட்டிருக்கக் கூடிய சூழ்நிலலயில் இடம் மபயர்வு நலடமபறுகிறது. ஏலழ ெக்கள்
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கி ாெப் புறங்களில் நிலவும் துய
ஒவ்மவாரு

இடப்மபயர்வு

நிலலயிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வதற்காக இடம் மபயர்கின்றனர்.

நகர்வும்

மவவ்யவறு

வலகயான

வகுப்பு

ொர்ந்த

குடியயறுபவர்கலை

மகாண்டிருக்கின்றன. மபருநக ங்கள் யநாக்கி குவியும் இடம் மபயர்தலலத் திலெ ொற்றி அலெத்திடும்
மகாள்லககள் விரும்பத்தக்க மகாள்லை முடிவுகள் ஆகும்.
1. சரியான விரடரயத் ப ர்ந்த டுக்கவும்
1. 2011 ஆம் ஆண்டு ெக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின் படி இந்தியாவின் ெக்கள் மதாலக
அ) 121 பகாடி

ஆ) 221 யகாடி

இ) 102 யகாடி

ஈ) 100 யகாடி

2. மவளிகுடியயற்றப் பதிவில் முன்னிலல வகிக்கும் ொவட்டம்
அ) இ ாெநாதபு ம்

ஆ) யகாயம்புத்தூர்

இ) தசன்ரன

ஈ) யவலூர்

3. 2015 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டிலிருந்து இடம் மபயர்ந்வர்களில் கல்வியறிவற்யறாரின் ெதவீதம்
அ) 7%

ஆ) 7.5%

இ) 23%

ஈ) 9%

4. ஏலழெக்கள் இடப்மபயர்லவ யெற்மகாள்வது
அ) வாழ்வா ாரத்திற்காக

ஆ) வாழ்க்லகத் த த்லத யெம்படுத்திக் மகாள்ை

இ) யெலவக்காக

ஈ) அனுபவத்லதப் மபறுவதற்காக

2. பகாடிட்ட இடங்கரள நிரப்புக
1. பிறப்பிடம் ெற்றும் வாழ்விடம் அடிப்பலடயில் இடப்மபயர்வு கணக்கிடப்படுகிறது.
2. ெக்கள் நகர்வு, நகர்ப்புறங்கலை விட கி ாெப்புறங்களில் அதிகமாக காணப்படுகின்றன.
3. 2011 ஆம் ஆண்டு ெக்கள் மதாலக கணக்மகடுப்பின்படி கி ாெப்புற இந்தியாவில் 37 ெதவீத ெக்கள் இடம்
மபயர்ந்தவர்கைாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ைது.
4. மபண்கள் அதிக அைவில் இடம் மபயர்வதற்கான கா ணம் திருமணம்
5. இடம்மபயர்வு நகர்வு என்பது பல்பவறு வரகப்பட்ட உள்நகர்வுகலைக் மகாண்டதாகும்.
3. தபாருத்துக
1. இடம் மபயர்வு மகாள்லக
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2. மபண் இடப்மபய ாைர்

-

மவளி குடியயற்றம் குலறவு

3. மென்லன

-

மவளி குடியயற்றம் குலறவு

4. வெதி, வாய்ப்புலடய இடப்மபய ாைர்

-

இடம் மபயர்தலின் அைலவக் குலறப்பது

6. ஆண் இடப்மபய ாைர்

-

வாழ்க்லகத் த த்லத யெம்படுத்திக் மகாள்ை

விரட:
1. இடம் மபயர்தலின் அைலவக் குலறப்பது

2. திருெணம்

3. மவளி குடியயற்றம் அதிகம்

4. வாழ்க்லகத் த த்லத யெம்படுத்திக் மகாள்ை

5. மவளி குடியயற்றம் குலறவு

6. யவலல

4. சிறுவினாக்கள்
1. இடப்தபயர் லுக்கான காரணங்கரளப் பட்டியலிடுக
வியாபா ம்,

வணிகம்,

யவலலவாய்ப்பு

ெற்றும்

பல்யவறு

கா ணங்களுக்காக

தமிழர்கள்

இடம்

மபயர்ந்துள்ைனர்.
2. இந்தியாவில் தபண்கள் இடம் தபயர் லுக்கான முக்கியக் காரணங்கள் யாரவ?
இந்தியாவிலும் தமிழகத்திலும் திருெணமும், திருெணம் ொர்ந்த இடப்மபயர்வும் முக்கிய கா ணொக
விைங்குகிறது. யவலலவாய்ப்லபத் யதடியும் மபண்கள் இடம் மபயர்கின்றனர்.
3. மிகக் குரறவான எண்ணிக்ரகயில் தவளி இடப்தபயர்ரவக் தகாண்ட

மிழ்நாட்டிலுள்ள நான்கு

மாவட்டங்களின் தபயர்கரளக் கூறுக
கடலூர், கரூர், யெலம், யவலூர்
4. ஏரழ மக்கள் மற்றும் வசதி வாய்ப்புரடய மக்கள் இடப்தபயர்வ ற்கான காரணங்கள் யாரவ?
ஏலழ

ெக்கள்

கி ாெப்புறங்களில்

நிலவி

வரும்

தங்கைது

துய

நிலலயிலிருந்து

தங்கள்

வாழ்வாதா த்லத மீட்டுக்மகாள்ளும் உத்தியாக இடப்மபயர்லவ யெற்மகாள்கின்றனர்.
வெதி வாய்ப்புகள் உலடய ெக்கள் தங்கைது வாழ்நிலலலய யெம்படுத்துவதற்காக இடம் மபயர்தலல
யெற்மகாள்கின்றனர்.
5.

மிழ்நாட்டிலிருந்து இடம்தபயர்ந் வர்கள் தசல்லும் நான்கு நாடுகள் மற்றும் ச வீ த்திரனப்

பட்டியலிடுக
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20% ெக்கள் சிங்கப்பூரில் குடியயறி உள்ைனர். 18% ஐக்கிய அ பு எமிய ட்டிலும் 16% ெவுதி அய பியா, 13%
யபர் ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகளுக்கும் இடம் மபயர்ந்து குடியயறி உள்ைனர்.
6. இடப்தயர்ந்ப ார்கள் பமற்தகாள்ளப்பட்ட த ாழில்கரளப் பற்றி ஆய்வுகள் தவளிப்படுத்துவது யாது?
இடம் மபயர்ந்யதார்கள் யெற்மகாள்ைப்பட்ட மதாழில்கலைப் பற்றிய ஆய்வுகள் இடம் மபயர்ந்தவர்கள்
யெற்மகாள்ளும்

யவலலயின்

தன்லெ

பற்றியும்

மவளிப்படுகிறது.

மிகவும்

திறலெ

வாய்ந்த

யவலலகளிலும் ொதா ணொக மெய்யக் கூடிய யவலலகளிலும் நடுத்த ொன யவலலகளிலும் இவர்கள்
ஈடுபடுக்கின்றனர்.
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