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6th Social Science Lesson 3 Notes in Tamil 

3. சிந்து வெளி நாகரிகம் 

1. நதிக்கரை நாகரிகங்கள் என்பரை எரை? 
 

 
2. ஹைப்பா நகைத்தின் இடிபாடுகரை முதன்முதலில் விைரித்தைர் யார்? 
சார்லஸ் மேசன் 
3. 1856 – லாகூரில் இருந்து கைாச்சிக்கு இையில் பாரத அரைத்தல் 
4. 1920 – ததால்தபாருள் ஆய்ைாைர்கள் ஹைப்பா ைற்றும் தைாஹஞ்ச-தாரைா நகைங்கரை அகழாய்வு 
தசய்தல் 
5. 1924 – ததால்தபாருள் ஆய்வுத்துரையின் இயக்குநர் ஜான் ைார்ஷல் ஹைப்பாவிற்கும், தைாஹஞ்ச-
தாம ாவிற்கும் இடைமே ப ாதுவான அம்சங்கள் இருப் டதக் கண்ைறிதல் 
6. மிகவும் பழரையான நாகரிகம் எது? 
ஹ ப் ா 
7. நாகரிகம் – பண்ரைய லத்தீன் தைாழி ைார்த்ரதயான ‘சிவிஸ்’ (CIVIS) என்பதிலிருந்து ைந்தது. 
இதன் ப ாருள் ‘நக ம்’ ஆகும். 
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8. எைற்றின் மூலம் புரதயுண்ை நகைங்கள் ைற்றும் இைங்களின் ரைற்பைப்ரபக் கண்ைறிந்து 
தகாள்கிைார்கள்? 
வான் வழி புடகப் ைங்கள் 
9. நிலத்தடிரய ஆய்வு தசய்ய எதரனப் பயன்படுத்துகின்ைனர்? 
காந்தப்புல வருடி (Magnetic scanner) 
10. இந்திய ததால்லியல் துரை ASI – (Archaelogical Survey of India) 

 1861 ஆம் ஆண்டு அபலக்ஸாண்ைர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நிலஅளடவோளர் உதவியுைன் 
நிறுவப் ட்ைது. 

 இதன் தடலடேேகம் புது தில்லியில் உள்ளது. 
11. கால ைரையரை 

 புவி எல்டல - பதற்கு ஆசிோ 
 காலப் குதி - பவண்கலக் காலம் 
 காலம்  - ப ா.ஆ.மு. 3300-1900 
 (கதிரிேக்க கார் ன் வேதுக் கணிப்பு முடற மூலம் முடிவு பசய்ேப் ட்ைது) 
   ப்பு  - 13 லட்சம் சது  கி.மீ 
 நக ங்கள் - 6 ப ரிே நக ங்கள் 
 கி ாேங்கள் - 200க்கும் மேற் ட்ைடவ 

12. தைண்கலக் காலம் என்பது எது? 
ேக்கள் பவண்கலத்தாலான ப ாருட்கடளப்  ேன் டுத்திே காலம் ஆகும். 
13. இந்திய எல்ரலக்குள் ஹைப்பா நாகரிகம் இருந்த இைங்கள் : 
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14. ஹைப்பா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகத்திற்கான காைணங்கள் யாரை? 

 சிறப் ான நக த் திட்ைமிைல் 
 சிறப் ான கட்டிைக்கடல மவடலப் ாடு 
 தூய்டேக்கும், ப ாது சுகாதா த்திற்கும் பகாடுக்கப் ட்ை அதிக முன்னுரிடே 
 த ப் டுத்தப் ட்ை எடைகள் ேற்றும் அளவீடுகள் 
 விவசாே ேற்றும் டகவிடனத் பதாழில்களுக்கான திைோன அடித்தளம் 

15. சிந்துதைளி நாகரிகத்தின் சிைப்பம்சம் எது? 
திட்ைமிட்ை நக  அடேப்பு 
16. நகைம் திட்ைமிைப்பட்ை இைண்டு பகுதிகள் யாரை? 
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17. புதிய கற்கால ைக்கள் ைாழ்ந்த இைம் எது? 
பேபஹர்கர். இது  ாகிஸ்தான் நாட்டில்  லுச்சிஸ்தான் ோநிலத்தில் ம ாலன் ஆற்றுப்  ள்ளத்தாக்கில் 
அடேந்துள்ளது. 
18. தைதஹர்கரில் நாகரிகத்துக்கு முந்ரதய ைாழ்க்ரக நிலவியதற்கான சான்றுகள் 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ை காலம் எது? 
ப ா.ஆ.மு. 7000 
19. கட்ைைங்கள் கட்டுைதற்கு ஏன் சுட்ை தசங்கற்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ைன? 
ஏபனன்றால், அடவ வலுவானடவ, கடினோனடவ, நிடலத்து நிற்கக் கூடிேடவ, பநருப்ட க் கூை 
தாங்கு டவ. மேலும் அடவ நீரினால் கட வதில்டல. 
20. ததருக்களும் வீடுகளும் 

 பதருக்கள் சட்ைக வடிவடேப்ட  பகாண்டுருந்தன. 
 பதருக்கள் மந ாக அடேக்கப் ட்டிருந்தன. அடவ வைக்கு பதற்காகவும், கிழக்கு மேற்காகவும் 

பசன்றன. ஒன்டற ஒன்று பசங்மகாணத்தில் பவட்டிக் பகாள்ளும்  டியும் இருந்தன. 
 சாடலகள் அகலோகவும் வடளவான முடனகடளக் பகாண்ைதாகவும் இருந்தன. 
 வீடுகள், பதருக்களின் இரு ஓ ங்களிலும் சீ ாக அடேக்கப் ட்டிருந்தன. வீடுகள் ஒன்று அல்லது 

இ ண்டு ோடி அடுக்குகடள உடைேனவாக காணப் டுகின்றன. 
 ப ரும் ாலான வீடுகள்  ல அடறகடளயும் ஒரு முற்றத்டதயும், ஒரு கிணற்டறயும் 

பகாண்டிருந்தன. ஒவ்பவாரு வீட்டிலும் கழிவடறயும், குளிேலடறயும் இருந்திருக்கின்றன. 
 வீடுகள் சுட்ை பசங்கற்களாலும் சுண்ணாம்புக் கலடவோலும் கட்ைப் ட்டிருந்தன. சூரிே 

பவப் த்தில் உல  டவக்கப் ட்ை பசங்கற்களும்  ேன் டுத்தப் ட்ைன. ப ரும் ாலான பசங்கற்கள் 
சீ ான அளவுகள் உடைேதாகமவா இருந்தன. கூட கள் சேதளோக இருந்தன. 
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 அ ண்ேடனகமளா, வழி ாட்டுத் தலங்கமளா இருந்தடத தீர்ோனிக்கக் கூடிே ஆதா ங்கள் எதுவும் 
கிடைக்கவில்டல. 

 வடிகால் கழிவு நீர் மதங்காேல் பசல்ல வசதிோக மலசான பேன்சரிடவக் பகாண்டிருந்தது. கழிவுப் 
ப ாருட்கடள அப்புறப் டுத்துவதற்கான துடளகளும் சரிோன இடைபவளியில் 
அடேக்கப் ட்டிருந்தன. 

 வீட்டிலிருந்து கழிவுநீர்  ல பதருக்களின் கீழ் அடேக்கப் ட்டிருந்த குழாய்கள் மூலோக முக்கிே 
வடிகால்கடளச் பசன்றடையுோறு அடேக்கப் ட்டிருந்தது. 

 ஒவ்பவாரு வீட்டிலும் திைக் கழிவுகடளத் மதக்குவதற்கான குழிகள் இருந்தன. அடவ 
திைக்க்அழிவுகடளத் மதக்கி, கழிவு நீட  ேட்டும் பவளிமேற்றின. 

21. தபருங்குைம் 
 இந்த ப ருங்குளோனது நன்கு அகன்று, பசவ்வக வடிவத்தில் அடேந்திருந்த நீர்த்மதக்கம் ஆகும். இது 

நகரின் நடுவில் அடேக்கப் ட்டுள்ளது. நீர் கசிோத கட்டுோனத்துக்கான மிகப்  ழடேோன சான்று 
எனலாம். 

 இக்குளத்தின் சுவர்கள் சுட்ை பசங்கற்களால் கட்ைப் ட்டு, நீர் கசிோேல் இருப் தற்காக சுவரிலும், 
தளத்திலும்  ல அசுக்குகள் இேற்டகத் தார் பகாண்சு பூசப் ட்டிருந்தது. 

 வைபுறத்திலிருந்தும், பதன்புறத்திலிருந்தும் குளத்திற்குச் பசல்ல  டிக்கட்டுகள் அடேக்கப் ட்டுள்ளன. 
குளத்தின்  க்கவாட்டில் மூன்று புறமும் அடறகள் உள்ளன. 

 அருகில் இருந்த கிணற்றில் இருந்து நீர் இடறக்கப் ட்டு ப ருங்குளத்தில் விைப் ட்ைது. 
உ மோகப் டுத்தப் ட்ை நீர் பவளிமேறவும் வடக பசய்ேப் ட்டிருந்தது. 

22. தானியக் கைஞ்சியம் 
 தானிேக் களஞ்சிேம் – பசங்கற்களால் அடித்தளமிைப் ட்ை, ப ரிே, உறுதிோன கட்ைை அடேப்பு. 
 இடவ தானிேங்கடளச் மசகரித்து டவப் தற்காகப்  ேன் டுத்தப் ட்ைன. 
 தள பவடிப்புகளில் மகாதுடே,  ார்லி, திடனவடககள், எள் ேற்றும்  ருப்பு வடககளில் மிச்சங்கள் 

சிதறிக் காணப் ட்ைன. 
23. தசங்கற்கைால் கட்ைப்பட்ை சுைர்கரைக் தகாண்ை தானியக் கைஞ்சியம் எங்கு 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது? 
ஹரிோனா ோநிலத்தில் உள்ள  ாகிகர்கி 
24. தைாஹஞ்ச-தாரைாவில் இருந்த இன்தனாரு மிகப்தபரும் தபாதுக் கட்ைைம் எது? 
கூட்ை அ ங்கு. இது 20 தூண்கள் வரிடசகடள பகாண்டு   ந்து விரிந்த கூைம் ஆகும். 
25. ைணிகம் ைற்றும் ரபாக்குைைத்து 

 ஹ ப் ா ேக்கள் ப ரும் வணிகர்களாக இருந்தார்கள். 

http://www.winmeen.com/


General Studies                                                                                              Prepared By www.winmeen.com 

 

Learning Leads To Ruling                                    Page 6 of 9 

 த ப் டுத்தப் ட்ை எடைகள் ேற்றும் அளடவகள் அவர்களால்  ேன் டுத்தப் ட்ைன. ப ாருட்களின் 
நீளத்டத அளவிை, அளவுகள் குறிக்கப் ட்ை குச்சிகடளப்  ேன் டுத்தினார்கள். 

 அவர்கள் சக்க  வண்டிகடளப்  ேன் டுத்தினர். ஆ க்கால் இல்லாத, திைோன சக்க ங்கடளப் 
 ேன் டுத்தினர். 

 பேச மைாபிோவுைன் விரிவான கைல் வணிகம் நடைப ற்றிருக்கிறது. சிந்து பவளி முத்திட கள் 
தற்கால ஈ ாக், குடவத் ேற்றும் சிரிோ ஆகிே  குதிகடள குறிக்கும்  ண்டைே பேச மைாமிோவில் 
உள்ள சுமேர்  குதிகளில் கிடைத்துள்ளது இடத உறுதிப் டுத்துகிறது. 

 சுமேரிோவின் அக்காடிே ம   சிற்குட் ட்ை அ சன் நா ம்-சின் என் வர் சிந்துபவளிப் 
 குதியிலுள்ள பேலுக்கா என்னும் இைத்தில் இருந்து அணிகலன் வாங்கிேதாகக் குறிப்பு 
எழுதியுள்ளார். 

  ா சீக வடளகுைா ேற்றும் பேச மைாமிோவில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ைடதப் ம ான்று உருடள வடிவ 
முத்திட கள் சிந்து பவளிப் குதியிலும் காணப் டுகின்றன. இது இந்த இரு  குதிகளிலும் வணிகம் 
நைந்தடதக் காட்டுகிறது. 

26. கப்பல் கட்டும் ைற்றும் தசப்பனிடும் தைம் எங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைது? 
குஜ ாத்திலுள்ள மலாத்தல் 
27. ரலாதல் எங்கு அரைந்துள்ைது? 
குஜ ாத்தில் ச ர்ேதி ஆற்றின் ஒரு துடண ஆற்றின் கட யில் அடேந்துள்ளது. 
28. தைாகஞ்ச-தாரைா- தரலைர் 

 அேர்ந்த நிடலயில் உள்ள ஓர் ஆண் சிடல போகஞ்சதாம ாவில் உள்ள ஒரு கட்டிைத்தில் இருந்து 
கண்டுபிடிக்கப் ட்டுள்ளது. 

 அது பநற்றியில் ஒரு தடலப் ட்டையுைனும் வலது டக மேல் குதியில் ஒரு சிறிே 
அணுகலனுைனும் காணப் டுகிறது. 

 அதன் தடல முடியும், தாடியும் நன்றாக ஒழுங்கு டுத்தப் ட்டு காணப் டுகிறது. 
 காதுகளின் கீழ் காணப் டும் இரு துடளகள், தடலயில் அணிேப் டும் அணிகலடனக் காதுவட  

இடணக்க ஏற் டுத்தப் ட்டிருக்கலாம். 
 இைது மதாள் பூக்களாலும், வடளேங்களாலும் அலங்கரிக்கப் ட்ை ஒரு மேலங்கிோல் 

மூைப் ட்டுள்ளது. 
 இது ம ான்ற வடிவடேப்பு அப் குதியில் உள்ள ேக்களால்  ேன் டுத்தப் டுவது இன்றளவும் 

குறிப்பிைத்தக்கது. 
29. ததாழில் நுட்பம் 
சிந்துபவளி நாகரிக ேக்கள் த ப் டுத்தப் ட்ை எடைகள் ேற்றும் அளவீடுகடள உருவாக்கினர். 
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குஜ ாத் ோநிலத்தில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ை தந்தத்தினாலான அளவுமகால் 1704மி.மீ வட  சிறிே 
அளவீடுகடளக் பகாண்டுள்ளது. (அதன் சேகாலத்திே நாகரிகங்களில் கண்டுபிடிக்கப் ட்ை 
அளவுமகால்களில் இது தான் மிகச் சிறிே பிரிவு ஆகும்) 
30. ைனிதர்கைால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ை ைற்றும் உபரயாகப்படுத்தப்பட்ை உரலாகம் எது? 
பசம்பு 
31. சர் ஜான் ைார்ஷல் , தைாதஹஞ்ச-தாரைாவில் பார்த்த தைண்கலத்தால் ஆன தபண் சிரல எது? 
நைன ோது 
32. ரக.வி.டி. (தகாற்ரக – ைஞ்சி – ததாண்டி) ைைாகம் : 
 ாகிஸ்தானில் இன்றும் பகாற்டக, வஞ்சி, பதாண்டி, ேத்ட , உடற, கூைல்நகர் என்ற ப ேர் பகாண்ை 
இைங்கள் உள்ளன. பகாற்டக, பூம்புகார் ம ான்ற சங்க கால நக ங்கள் ேற்றும் துடறமுகங்களின் 
ப ேர்களுைன் உள்ள இைங்கள் ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ளன. ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள ஆறுகளான 
காவ்ரி, ப ாருண்ஸ் ேற்றும்  ாகிஸ்தானில் உள்ள ஆறுகளான காவிரி வாலா ேற்றும் ப ாருடள ஆகிே 
ப ேர்கள் தமிழ்ச் பசாற்கடள முழுடேோகப் பி தி லிக்கின்றன. 
33. சிந்துதைளி நாகரிகத்தின் உரை: 

 ப ாதுவாக  ருத்தி ஆடைகமள  ேன் ாட்டில் இருந்தன. 
 அங்கு கண்டுபிடிக்கப் ட்ை நூடலச் சுற்றி டவப் தற்கான சுழல் அச்சுக்கள் மூலம் அவர்கள் 

நூற்கவும் பசய்திருக்கின்றனர் என்று பதரிகிறது. 
 கம் ளி ஆடைகளும் உ மோகப் டுத்தப் ட்ைன. 

34. சிந்துதைளி நாகரிகத்தின் அன்பும் அரைதியும்: 
 குடியிருப்புகள் தட ேட்ைத்திலிருந்து நன்கு உேர்த்தப் ட்ை தளங்களில் கட்ைப் ட்டிருந்தன. 
 சிந்துபவளி ேக்கள் அடேதிோன வாழ்க்டக வாழ்ந்திருப் தாகமவ மதான்றுகிறது. ஏபனன்றால் 

அவர்களிைம்  டை இருந்ததற்கான எந்த ஆதா மும் இல்டல. மேலும் சில ஆயுதங்கள் ேட்டுமே 
அங்கிருந்து கிடைத்துள்ளன. 

 அவர்களின் தங்களின் மேம் ட்ை நிடலடே அவர்களுடைே ஆடைகள், விடலேதிப் ற்ற நடககள் 
ேற்றும் மேம் ட்ை நக  வாழ்க்டக மூலம் பவளிப் டுத்தினர். 

35. சிந்துதைளி நாகரிகத்தின் அணிகலன்கள்: 
ஆண், தபண் இருபாலரும் ஆபைணங்கரை விரும்பி அணிந்திருக்கின்ைனர். 
கழுத்தணிகள், ரகயணிகள், ைரையல்கள், ரைாதிைங்கள் , காதணிகள் ைற்றும் காலணிகள் 
முதலியைற்ரையும் அணிந்தனர். தங்கம், தைள்ளி, தந்தம், சங்கு, தசம்பு, சுடுைண் ைற்றும் 
விரலயுயர்ந்த கற்கைால் அணிகலன்கள் தசய்யப்பட்டிருந்தன. 
36. சிந்துபவளி ேக்களுக்கு இரும்பின்  ேன்  ற்றி பதரிோது. 
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37. சிந்துதைளி ைக்கள் ஆபைணம் தசய்ய எதரனப் பயன்படுத்தினர்? 
சிவப்பு நிற ேணிக்கற்கள் (carnelian) 
38. சிந்துதைளி ைக்களின் ததாழில் 

 சிந்துபவளி ேக்களின் முதன்டேோன பதாழில்  ற்றி எதுவும் பதரிேவில்டல, எனினும் 
மவளாண்டே, டகவிடனப் ப ாருட்கள் பசய்தல்,  ாடன வடனதல், அணிகலன்கள் பசய்தல் 
ம ான்றவற்றில் ஈடு ட்ைனர் என பதரிகிறது. 

 அங்கு வர்த்தகர்கள், வணிகர்கள் ேற்றும் டகவிடனஞர்களும் இருந்துள்ளனர். 
 கால்நடை வளர்ப்பும் அவர்களது பதாழிலாக இருந்தது. 
 அவர்கள்சக்க த்தின்  ேடனயும் அறிந்திருந்தனர். 

39. சிந்துதைளி ைக்களின் ைட்பாண்ைங்கள் 
 ேட் ாண்ைங்கடளச் சக்க ங்கள் பகாண்டு உருவாக்கினர். அடவ தீயிலிட்டுச் சுைப் ட்ைன. 
 ேட் ாண்ைங்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் இருந்தன. அதில் கருப்பு வண்ணத்தில் அழகிே 

மவடலப் ாடுகடளச் பசய்தனர். 
 அங்கி கிடைத்த உடைந்த  ாடனத்துண்டுகள் விலங்குகளின் உருவங்களுைனும், வடிவிேல் 

வடிவடேப்புகளுைனும் காணப் டுகின்றன. 
40. சிந்துதைளி ைக்களின் சைய நம்பிக்ரக: 

 சிந்துபவளி ேக்களின் வழி ாடு ேற்றும் அவர்களின் ேத நடைமுடறகள்  ற்றி அறிே எந்த ஓர் 
ஆதா மும் கிடைக்கவில்டல. 

 அங்கு கிடைக்கப்ப ற்ற ப ண் சிடலகள் மூலம் சிந்துபவளி ேக்களிடைமே தாய் பதய்வ வழி ாடு 
இருந்திருக்கலாம் எனத் பதரிகிறது. 

41. ஹைப்பா நாகரிகம் சரியத் ததாைங்கியதற்கான காைணங்கள் யாரை? 
 சுற்றுச்சூழல் ோற்றம் 
  டைபேடுப்பு 
 இேற்டகச் சீற்றங்கள் 
 காலநிடல ோற்றம் 
 காடுகள் அழிதல் 
 பதாற்று மநாய்த் தாக்குதல் 

42. முதல் எழுத்து ைடிைம் யாைால் உருைாக்கப்பட்ைது? 
சுமேரிேர்கள் 
43. சிந்துதைளி நாகரிகத்தின் தபாதுைான உண்ரைகள் யாரை? 

 உலகின் மிகப் ழடேோன நாகரிகங்களில் ஒன்று. 
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  ழடேோன நான்கு நாகரிகங்களில் ப ரிே   ப் ளவு பகாண்ைது. 
 உலகின் முதல் திட்ைமிைப் ட்ை நக ங்கள். 
 மேம் ட்ை சுகாதா ம் ேற்றும் வடிகால் அடேப்பு. 
 சுத்தம் ேற்றும் சுகாதா ம்  ற்றிே உணர்வு மேமலாங்கியிருந்தது. 

44. தைாஹஞ்ச-தாரைாவில் ததால்தபாருள் ஆைாய்ச்சி நரைதபறும் இைம் உலகப் பாைம்பரியத் தைைாக 
யுதனஸ்ரகா அரைப்பால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ைது. 
45. உலகில் முதன் முதலில் கட்ைப்பட்ை தபாதுக்குைம் எது? 
போகஞ்ச-தாம ா ப ருங்குளம் 
46. சுண்ணாம்புக் கல்லால் கட்ைப்பட்ை கிரச பிைமிடு யாைால் கட்ைப்பட்ைது? 
குஃபு (ப ா.ஆ.மு.2500) 
47. தைசபரைாமியா (சுரைரியர் காலம்) ஊர் நம்மு என்ை அைசனால் சின் என்ை சந்திை கைவுளுக்கு 
கட்ைப்பட்ை ஊர் எது? 
ஜிக ட். 
48. எகிப்து அைசன் இைண்ைாம் ைாதைசிஸ் என்பைைால் கட்ைப்பட்ை இைட்ரைக் ரகாயில்கள் உள்ை இைம் 
எது? 
அபு சிம் ல் 
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