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6th Social Science Lesson 2 Notes in Tamil 

2. மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 

1. மனிதர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்த கடதடை எவற்றின் உதவியுைன் பயில முடியும்? 
த ொல்லியல், மொனுடவியல் 

2. வரலாற்றுக்கு முந்டதை கால மனிதர்கடளயும் அவர்கள் பைன்படுத்திை பபாருட்கடளயும் பற்றிப் 
படிக்கும் பிரிவு எது? 
த ொல்லியல் 

3. பதால்லிைல் ஆய்விற்கு முக்கிை ஆதாரமாக உதவும் பபாருட்கள் ைாடவ? 
அகழ்வொரொய்ச்சிப் த ொருட்கள் 

4. மனிதர்கடளயும் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சிடைப் பற்றி படிக்கும் பிரிவு எது? 
மொனுடவியல் (anthropology) 

5. மானுைவிைல் எந்த வார்த்டதயிலிருந்து பபறப்பட்ைது? 
இரண்டு கிரரக்க வொர்த்த . Anthropos – மனி ன், logos – எண்ணங்கள் அல்லது கொரணம் 

6. மானுைவிைலாளர்கள் எங்கு கிடைத்த சில மனிதக் காலடித்தைங்கடல உலகின் பார்டவக்கு 
பகாண்டு வந்தார்கள்? 
கிழக்கு ஆப்பிரிக்கொவில் உள்ள  ொன்சொனியொ. 

7. மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிடலகள் ைாடவ? 
1 ஆஸ்ட்ரரலொபிதிகஸ் 4ல் இருந்து 2 மில்லியன் 

ஆண்டுகளுக்குள் 
மனி  மற்றும் குரங்கின் 
 ண்புகளுடன் கொணப் ட்டொன். 
நடக்கக் கற்றுக்தகொண்டொன். 

2 ர ொரமொ ர பிலிஸ் 2.3ல் இருந்து 1.4 மில்லியன் 
ஆண்டுகளுக்குள் 

இறுகப் ற்றுவ ற்கு வசதியொகப் 
த ரிய கொல் விரல்கதளப் 
த ற்றிருந் ொன். முன் க்கம் 
நீட்டிக் தகொண்டிருந்   ொதட 
நீட்சி சற்று குதைந்து 
கொணப் ட்டொன் கருவிகதள 
உருவொக்கினொன். 

3 ர ொரமொ எரக்டஸ் சுமொர் 1.8 மில்லியன் 
ஆண்டுகளுக்குமுன் 

 ரநரொக நிமிர்ந்  மனி ன் 
தநருப்பின்  யதன 
அறிந்திருந் ொன். 

4 நியொண்டர் ொல் 130000 மு ல் 40000 
ஆண்டுகளுக்குமுன் 

ஆப்ரிக்கர்களிடம் இருந்து 
ரவறு ட்டவன் கரடு முரடொன 
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கருவிகதள தகொண்டிருந் ொன் 
ரவட்தடயொடும் திைனில் 
பின் ங்கியிருந் ொன். 
இைந் வர்கதள புத த் னட். 
சொன்றுகள் தெர்மனியில் 
கிதடக்கப்த ற்றுள்ளன. 

5 ர ொரமொ ரசப்பியன்ஸ் 300000 ஆண்டுகளுக்கு முன் நவீன மனி ன் ரவட்தடயொடும் 
மற்றும் உணவு ரசகரிக்கும் 
சமூகமொக வொழ்ந் ொன் கரடு 
முரடொன கருவிகதள 
 யன் டுத்தினொன். 
ஆப்பிரிக்கொவிலிருந்து இடம் 
த யர்ந்து ஐரரொப் ொவிலும் 
ஆசியொவிலும் குடிரயறினொன். 

6 குரரொரமக்னொன்ஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கொவில் 
50000 ஆண்டுகளுக்கு முன் 
ரமற்கு ஆசியொ மற்றும் 
த ன்கிழக்கு ஐரரொப் ொவில் 
40000 ஆண்டுகளுக்கு முன் 

மனி  வொழ்வின் த ொடக்கம் 
கற்கருவிகளுடன் 
எலும் ொலொன கருவிகதளயும் 
 யன் டுத்தினொன். குத்தீட்டியும் 
தநம்புரகொல் வதக 
கருவிகதளயும் 
 யன் டுத்தினொன். 

 
8. மனிதர்களும் அவர்களது வாழ்விைங்களும் 

1 ஆஸ்ட்ரரலொபிதிகஸ் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கொ 
2 ர ொரமொ த பிலிஸ் த ன் ஆப்பிரிக்கொ 
3 ர ொரமொ எரக்டஸ் ஆப்பிரிக்கொ மற்றும் ஆசியொ 
4 நியொண்டர் ொல் யூரரொசியொ (ஐரரொப் ொ மற்றும் ஆசியொ) 
5 குரரொ-மக்னொன்ஸ் பிரொன்ஸ் 
6 பீகிங் மனி ன் சீனொ 
7 ர ொரமொ ரசப்பியன்ஸ் ஆப்பிரிக்கொ 
8 த டல் ர்க் மனி ன் லண்டன் 

 
9. ஆதிகாலத்தில் மனிதர்களின் முதன்டமைான பதாழில் எது? 
ரவட்தடயொடு ல் 

10. ஆதிகாலத்தில் மனிதர்கள் பெருப்டப உருவாக்க எடதப் பைன்படுத்தினார்கள்? 
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சிக்கிமுக்கிக் கல் 
11. பண்ைமாற்று முடற என்றால் என்ன? 

கூடு ல்  ொனியங்கதளப் பிை குழுக்களிடம்  ரிமொற்ைம் தசய்து,  ங்களுக்குத் 
ர தவயொனவற்தைப் த ற்றுக்தகொள்ளும் முதை  ண்டமொற்று முதை என அதழக்கப் டுகிைது.  

12. 1850  ஆண்டு - மொடுகள் அல்லது ரகொரவறு கழுத கள் பூட்டப் ட்ட வண்டிகதளச் சொதலயில் 
த ன் ட்டன. 

13. 8000 ஆண்டுகளுக்கு முன் – இக்கொலமக்கள்  யிர் வளர்ப் திலும் கொல்நதட வளர்ப்பிலும் 
ஈடு ட்டிருந் ொர்கள். 

14. 18,000  ஆண்டுகளுக்கு முன் - இக்கொல மக்கள் குதகயில் வொழ்ந்து தகொண்டிருந் ொர்கள். கல்லிலும், 
எலும்பிலும் தசய் க் கருவிகதள ரவட்தடக்குப்  யன் டுத்தினொர்கள். 

15. மனித பரிணாம வளர்ச்சி நிடலகள் 

 
16. வவட்டைைாடும் முடறகள் ைாடவ? 

1) குழுவொகச் தசன்று ரவட்தடயொடு ல் 
2) குழி ர ொண்டி, அதில் விலங்குகதளச் சிக்க தவத்து ரவட்தடயொடு ல் 

17. பண்டைை மக்கள் எவற்டற வவட்டைைாடினர்? 
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 ல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னொல், நம் முன்ரனொர்கள் அதலந்து திரி வர்களொகரவ 
இருந் ொர்கள். அவர்கள் குழுக்களொக மரம், குதக அல்லது மதலயடிவொரத்தில்  ங்கினொர்கள். 
ஒவ்தவொரு குழுவிலும் 30 மு ல் 40 ர ர் இருந் ொர்கள். அவர்கள் உணதவத் ர டி நகர்ந்து தகொண்ரட 
இருந் ொர்கள்.  ன்றி, மொன், கொட்தடருதம, கொண்டொமிருகம், யொதன, கரடி ர ொன்ை விலங்குகதள 
ரவட்தடயொடினொர்கள். புலி ர ொன்ை விலங்குகளொல் தகொல்லப் ட்ட விலங்குகளின் இதைச்சிதயயும் 
 யன் டுத்தினொர்கள். மீன் பிடிக்கவும் கற்றுக்தகொண்டொர்கள். 

18. பண்டைை மக்கள் எப்படி உணடவச் வேமித்தார்கள்? 
ர ன் எடுப் து ,  ழம்  றிப் து, கிழங்குகதள அகழ்ந்த டுப் து ஆகியவற்றிலும் ஈடு ட்டொர்கள். 
கொடுகளிலிருந்து  ொனியங்கதளச் ரசகரித் ொர்கள். ஓரிடத்தில் உணவுப்த ொருட்கள் கிதடப் து 
நின்றுவிட்டொல், அவர்கள் ரவதைொரு இடத்திற்குச் தசன்ைொர்கள்.  

19. பண்டைை மக்கள் குளிரிலிருந்து தங்கடளப் பாதுகாத்துக்பகாள்ள எவற்டற பைன்படுத்தினார்கள்? 
  ப் டுத் ப் ட்ட விலங்குகளின் ர ொல்கள், மரங்களின் கிதளகள், இதலகள் ஆகியவற்தை அவர்கள் 
அணிந் ொர்கள். 

20. ஆதிகாலத்தில் மனிதன் எதற்காக கூரான ஆயுதங்கடள பைன்படுத்தினர்? 
ஆதிகொலத்தில் ரவட்தடயொடுவது ொன் மனி ர்களின் மு ன்தமயொன த ொழில். ஒரு குச்சி அல்லது 
கல்லொல் ஒரு த ரிய விலங்தகக் தகொல்வது அவர்களுக்குக் கடினமொக இருந் து. எனரவ கூரொன 
ஆயு ங்கதளப்  யன் டுத்  முடிதவடுத் ொர்கள். 

21. முன்வனார்கள் வகாைாரிகடள எவ்வாறு பைன்படுத்தினார்கள்? 
முன்ரனொர்கள் ரகொடொரிகதள மரம் தவட்டவும், மரக்கிதளகதள நீக்கவும், குழிர ொண்டவும், 
விலங்கதள ரவட்தடயொடவும், விலங்குகளின் ர ொதல உரிக்கவும்  யன் டுத்தினொர்கள். 

22. பண்டைை மக்கள் கற்கருவிகடள உருவாக்கிைதற்கு அடுத்த கட்ைம் என்ன? 
தநருப்பின்  யன் ொட்தடக் கண்டறிந் ொர்கள். 

23. தீப்த ட்டிதயப்  யன் டுத் ொமல் தநருப்த  உருவொக்கும்  ழக்கம் நீலகிரி மொவட்டத்தில் உள்ள சில 
கிரொமங்களில் இன்தைக்கும் உள்ளது. 

24. ேக்கரம் கண்டுபிடிக்கப்படுதல் 
சக்கர உருவொக்கம் மனி  வரலொற்றில் ஒரு மு ல் ரமொன கண்டுபிடிப் ொகக் கரு ப் டுகிைது. 
மதலகளிலிருந்து கற்கள் உருண்டு வருவத ப்  ொர்த் ர ொது, சக்கரத்த  உருவொக்குவ ற்கொன 
சிந் தனதய த ற்றிருக்கலொம். 

25. பாடன பேய்தல் 
மனி ர்கள் களிமண்ணில்  ொதன தசய்யக் கற்றுக்தகொண்டொர்கள். சக்கரம் கண்டுபிடிக்கப் ட்ட பிைகு 
 ொதன தசய்வத  எளி ொக்கியது. அவர்கள்  ொதனதய தநருப்பில் சுட்டு, அ ற்கு உறுதிதயக் 
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தகொடுத் ொர்கள்.  ொதனகள் மீது  ல்ரவறு வண்ணங்கள் பூசப் ட்டு அழகூட்டப் ட்டன. வண்ணச் 
சொயங்கள்  ொவரங்களின் ரவர்கள், இதலகள், மரப் ட்தடகள் ஆகியவற்றின் சொற்றிலிருந்து 
 யொரிக்கப் ட்டன. 

26. முந்டதை காலத்தில் மனிதர்கள் பபரும்பாலும் எவற்றின் ஓவிைங்கள் வடரைப்பட்ைன? 
விலங்குகள் 

27. தமிழ்ொட்டில் உள்ள பதால் பழங்கால பாடற ஓவிைங்கள் எங்குள்ளது? 
1) கீழ்வதல  - விழுப்புரம் 
2) உசிலம் ட்டி - மதுதர 
3) குமுதி தி  - ரகொதவ 
4) மொவதடப்பு - ரகொதவ 
5) த ொதைவதர - கரிக்தகயூர், நீலகிரி 

28. பமாழி வதான்றுவதற்கு முன்னால் மனிதர்கள் எதன்மூலம் தங்கள் எண்ணங்கடள 
பவளிப்படுத்தினார்கள்? 
ஒலியொகவும் அதசவுகளொகவும்  ங்கள் எண்ணங்கதள தவளிப் டுத்தினொர்கள்.  ொதை ஓவியங்களில் 
அவற்தைப்  திவு தசய் ொர்கள். 

29. கைந்த காலம் குறித்த பேய்திகடளத் பதரிவிப்படவ எடவ? 
 ொதை ஓவியங்கள் 

30. ெம் முன்வனார்கள் குறித்துப் பல  கடதகடள ெமக்குக் கூறுபடவ எடவ? 
 ொதை மற்றும் குதக ஓவியங்கள் 

31. அதலந்து திரியும் நிதலயிலிருந்து ஓரிடத்தில் நிதலத்து வொழும் நிதலதய அதட ல் - 
உலகின் மு ல் விவசொயிகள் 

32. ெம் முன்வனார்களின் பயிர் வளர்ப்பு பதாைர்பான அறிவு: 
a) “ஒற்தை வித யிலிருந்து முதளக்கும் தசடி வளர்ந்து  ல மடங்குகள் கொய்கதளயும் கனிகதளடும் 
வழங்கும்” என் த  அவர்கள் புரிந்துதகொண்டொர்கள். 

b) ஆற்ைங்கதர நிலங்களில் விழுந்  வித கள் எளி ொக முதள விட்டத யும் மனி ர்கள் 
கண்டொர்கள். 

c) நீர் நிதைந்   குதிகளில் தசடிகள் விதரவொக வளரும் என் து அவர்களுக்குப் பிரிந் து. 
d) வண்டல் மண்ணுக்குரிய நிலம் மற்ைப்  குதிகதள விட , தசடி வளர்வ ற்கு ஏற்ை ொக இருந் த க் 
கண்டொர்கள். 

33. மனிதர்களின் வாழ்வில் முக்கிைமான பகுதி எது? 
விலங்குகதள வளர்ப் து 
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