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வரலாறு

1. வட இந்தியாவில் வவதகாலப் பண்பாடும் பதன்னிந்தியாவில்
பபருங்கற்காலப் பண்பாடும்
வவதகாலம் என்பது ஆரியர்களின் வருககயால் த ாடங்கியது. ஆரியர்கள் இந்த ா-ஆரிய த ாழி
தபசக்

கூடியவர்கள்.

இவர்கள்

தசல்லக்கூடியவர்கள். இந்

கால்நகட

ஆரியர்கள்

த ய்ப்பவர்கள்.

இடம்

விட்டு

த்திய ஆசியாவிலிருந்து இந்துகுஷ்

இடம்

குடிதபயர்ந்து

கலகளில் உள்ள னகபர்

கணவாய் வழியாக வந் னர். இவர்கள் அழித்து எரித்து சாகுபடி தசய்யும் தவளாண்முகைகயப்
பின்பற்றினர். ரிக் தவ காலத்தில் ஆரியர்களின் வாழ்விடம் பஞ்சாப் ஆகும். இது ஏழு ஆறுகள் ஓடும்
நிலப்பகுதியாக இருந்

ால் சப்தசிந்து என அகைக்கப்பட்டது. தவ காலத்தில் இரும்பினால் ஆகிய

தவளாண் கருவிகள் பயன்படுத் ப்பட்டன.
தவ கால இலக்கியங்கள் (i) சுருதிகள், (ii) ஸ்மிருதிகள் என இரு வககப்படும். சுருதிகள் என்பன
நான்கு

தவ ங்கள்,

பிரா ணங்கள்,

ஆரண்யங்கள்,

நிகலயானகவ. ஸ்மிருதிகள் ஆக ங்கள்,

உள்ளடக்கிய ாகும்.

இகவ

ாந்திரீகங்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஆகியவற்கை

உள்ளடக்கிய ாகும். இகவ நிகலயானகவ அல்ல.
ரத்

உபநிட ங்ககள

ாற்ைங்களுக்கு உட்பட்டகவ. ரிக்தவ கால அரசியல்

உைவுககள அடிப்பகடயாகக் தகாண்ட ாகும். குலம் என்ை அரசியல் அடிப்பகடயின்

குலபதி ஆவார். பல குடும்பங்கள் தசர்ந்து கிரா ங்கள் உருவாயின. கிரா ங்களின்

கலவர்

கலவர் கிராமணி

ஆவார். பல கிரா ங்கள் தசர்ந்து விஸ் எனப்பட்டது. இ ற்கு விஜயபதி கலவர் ஆவார்.
இனக்குழுவின்

கலவர் ராஜன் ஆவார். அவரது அதிகாரம் வி ா ா, சபா, சமிதி, கணா ஆகிய

அக ப்புகளால் கட்டுப்படுத் ப்பட்டது. பின் தவ காலத்தில் பல இனக்குழுக்கள் இகணக்கப்பட்டு
ஜனப ங்கள் அல்லது ராஷ்டிரங்கள் உருவாயின. த ாடக்க தவ கால சமு ாயத்தில் தபாது க்கள் விஸ்
என்றும் தபார் வீரர்கள் சத்ரியர்கள் என்றும்,

குரு ார்கள் பிரா ணர்கள் என்றும் அகைக்கப்பட்டனர்.

பிற்காலத்தில் நில உகடக யாளர்களாகிய கவசியர், தவகலத்திைன் தகாண்ட சூத்திரர் என்ை சமூக
அக ப்பு உருவானது. ரிக் தவ காலத்தில் குைந்க த்திரு ணம், உடன்கட்கட ஏறு ல் கிகடயாது.
தபண்களுக்கு தபற்தைாரிடமிருந்து தசாத்துரிக யும் கிகடயாது. தபண் கல்வி, ககம்தபண்

று ணம்

றுக்கப்பட்டன.
சிந்து, பஞ்சாப் பகுதிகளில் குடிதயறிய ஆரியர்கள் தவளாண்க
(பார்லி) அவர்களின் மு ன்க ப் பயிராகும். பின்தவ
யாகன

ஆகியகவ

பயன்படுத் ப்பட்டன.
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சாயத்

தசய்யத் த ாடங்கினர். யவா

காலத்தில் பசு, தவள்ளாடு, தசம் றியாடு, குதிகர,
த ாழில்

தசய்தவார்,

இரும்பு

உருக்குதவார்
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தபான்தைாரும் இருந் னர் . பண்டமாற்றுமுனை பரவலாகக் காணப்பட்டது. நிஷ்கா, சத்மனா என்ை
நாணயங்களும் கிருஷ்ணாலா என்ை தவள்ளி நாணயமும் பயன்படுத் ப்பட்டன. ரிக்தவ
ங்கம், இரும்பு,

ாமிரம் ஆகியவற்கை அறிந்திருந் னர். நிலம்

கால

ங்க
க்கள்

ற்றும் ஆகாய கடவுளர்ககள அவர்கள்

வழிபட்டனர். பிரஜாபதி, (பகடப்பவர்) விஷ்ணு (காப்பவர்), ருத்ரன்(அழிப்பவர்) ஆகிய கடவுள்கள்
முக்கியத்துவம் தபற்ைனர்.
குருகுலக்

கல்விமுகை

இங்கு

இருந் து.

ாணவர்கள்

ஆசிரியர்களுடன்

அவர்களுக்குப் பணிவிகட தசய்து கல்வி கற்ைனர். வாய்த ாழி

ங்கியிருந்து

ரபில் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது.

பிரம் ச்சரியம், கிரகஸ் ம், வனப்பிரஸ் ம் , சன்னியாசம் ஆகியகவ வாழ்வில் நான்கு தகாட்பாடுகளாக
உருவாக்கப்பட்டன.

க்கள் தசம்கபயும் கல்கலயும் ஒதர காலகட்டத்தில் பயன்படுத்திய ால் இது

பசம்புக்கல் காலகட்டம் என்று அகைக்கப்பட்டது. இரும்புக் காலத்தின் முடிவில் தபருங்கற்காலப்
பண்பாடு உருவானது . இைந் வர்ககளப் புக த்

இடங்ககள தபரிய கற்பலககககளக் தகாண்டு

மூடிய ால் இக்காலம் பபருங்கற்காலம் என அகைக்கப்படுகிைது.
தூத்துக்குடி
சிவப்பு

ாவட்டத்தில் உள்ள ஆதிச்சநல்லூர் அகைாய்வில் முது க்கள்

ட்பாண்டங்கள், இரும்பு

ஆயு ங்கள்,

ங்க ஆபரணங்கள்

ாழிகள், கருப்பு

கிகடத்துள்ளன.

சிவகங்கக

ாவட்டத்தில் உள்ள கீழடி அகைாய்வில் தசங்கற்களால் கட்டப்பட்ட கட்டிடங்கள், வடிகால் அக ப்பு ஆகிய
சான்றுகள் கிகடத்துள்ளன.

மிழ்-பிராமி எழுத்துக்கள் தபாறிக்கப்பட்ட

முத்துக்கள், சங்கு வகளயல்கள், இரும்புப் தபாருள்கள்,
எடுக்கப்பட்டுள்ளன. இப்தபாருள்கள் கி.மு

ண்பாண்டங்களும்,

ணிகள்,

ங்க ஆபரணங்கள் தபான்ைகவ த ாண்டி

200 ஐச் சார்ந் கவ என்றும், இந்தியாவிற்கும் தராம்

நாட்டிற்குமிகடதய அக்காலத்தில் வணிகத்த ாடர்பு இருந்த்த ன்றும் நம் ால் அறியமுடிகிைது.
திண்டுக்கல் ாவட்டத்தில் உள்ள பபாருந்தல் என்ை ஊரில் கண்ணாடி
மிழ்-பிராமி எழுத்து தபாறிக்கப்பட்ட
கிகடத்துள்ளன.

தவலூர்

ண்பாண்டங்கள், அரிசி நிரப்பப்பட்ட

ாவட்டத்தில்

உள்கள னபயம்பள்ளியிலும்,

ணிகள், இரும்பு வாள்கள்,
ட்பாண்டங்கள் ஆகியகவ
ஈதராடு

ாவட்டத்திலுள்ள

பகாடுமணல் என்ை ஊரிலும் அரிய சான்றுகல் கிகடத்துள்ளன. இைந் வர்ககள புக த்

இடத்தில்

இரண்டு

வசத்தில்

கற்பலகககள்

நடப்பட்டு

அவற்றின்

த ல்

ற்தைாரு

கற்பலகக

படுக்கக

கவக்கப்பட்டுள்ளது. இகவ கற்திட்னடகள் எனப்படுகின்ைன. இகவ கும் ாள ருதுப்பட்டி, வீரராகவபுரம் ,
நரசிங்கப்பட்டி

ஆகிய

ஊர்களில்

கண்தடடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சிங்காரிபாகளயம்,

தவம்பூர்

ஆகிய

இடங்களில் ஒதர கல்லினால் ஆகிய நினனவுக் கற்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. நடுகற்கள்,

ானூர்,

தவள்ளாளன் தகாட்கட, புலி ான்தகாம்கப ஆகிய ஊர்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
I. சரியான வினடனய வதர்ந்பதடு.
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1. ஆரியர்கள் மு லில் _________ பகுதியில் குடிய ர்ந் னர்.
அ. பஞ்சாப்

ஆ. கங்ககச் ச தவளியின் த்தியப் பகுதி

இ. காஷ்மீர்

ஈ. வடகிைக்கு

2. ஆரியர்கள் __________ லிருந்து வந் னர்.
அ. சீனா

ஆ. வடக்கு ஆசியா

இ. மத்திய ஆசியா

ஈ. ஐதராப்பா

3. நம் நாட்டின் த சியக் குறிக்தகாள் “வாய்க தய தவல்லும்” _____________ லிருந்து எடுக்கப்பட்டது.
அ. பிரா ணா

ஆ. ஆரண்யகா

இ. தவ ம்

ஈ. உபநிடதம்

4. தவ காலத்தில் என்ன விகி த்தில் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டது?
அ. 1/3

ஆ. 1/6

இ. 1/8

ஈ. 1/9

II. கூற்னைக் காரணத்துடன் ஒப்பிடுக. சரியான வினடனயத் வதர்ந்பதடு.
1. கூற்று: தவ காலம் குறித்து கற்க அதிக அளவு இலக்கியச் சான்றுகள்

ற்றும் பயன்பாட்டு தபாருள்

சான்றுகள் கிகடத்துள்ளன.
காரணம்: நான்கு தவ ங்கள், பிரா ணங்கள், ஆரண்யங்கள்

ற்றும் உபநிடத்ங்ககள உள்ளடக்கியத

சுருதிகளாகும்.
அ. கூற்றும் காரணமும் சரியானனவ, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கவம.
ஆ. கூற்றும் காரணமும் சரியானகவ, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்க ல்ல.
இ. கூற்று சரி; காரணம் வறு
ஈ. கூற்று வறு; காரணம் சரி
2. கூற்று 1: தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து தராம் நாட்டிற்கு எஃகு ஏற்று தி தசய்யப்பட்டது என்றும் அ ன்மீது
அதலக்ஸாண்டிரியா துகைமுகத்தில் வரி விதிக்கப்பட்டது என்றும் தபரிப்பிளஸ் குறிப்பிடுகிைார்.
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கூற்று 2: இரும்பு உருக்கப்பட்ட ற்கான சான்றுகள் கபயம்பள்ளியில் கிகடத்துள்ளன.
அ. கூற்று 1 வைானது.

ஆ. கூற்று 2 வைானது.

இ. இரண்டு கூற்றுகளும் சரியானனவ

ஈ. இரண்டு கூற்றுகளும் வைானகவ

3. தவ கால சமூகம் த ாடர்பான கிதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது வைானது?
அ. ஒரு ககம்தபண்

று ணம் தசய்து தகாள்ளலாம்.

ஆ. குழந்னதத் திருமணம் பழக்கத்தில் இருந்தது.
இ. ந்க யின் தசாத்துக்ககள கன் ரபுரிக யாகப் தபற்ைான்.
ஈ. உடன்கட்கட ஏறு ல் த ரியாது.
4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந் ஏறுவரிகச ரிக்தவ சமூகத்க ப் தபாறுத்

ட்டில் சரியானது?

அ) கிரா ா< குலா < விஷ் < ராஸ்டிரா < ஜனா
ஆ. குலா < கிராமா < விஷ் < ஜனா < ராஸ்டிரா
இ. ராஸ்டிரா < ஜனா < கிரா ா < குலா < விஷ்
ஈ. ஜனா <கிரா ா < குலா < ஜனா < ராஸ்டிரா
III. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
1. தவ ப்பண்பாடு ___________ இயல்கபக் தகாண்டிருந் து.
வினட: ரத்த உைவு
2. தவ காலத்தில் க்களிடமிருந்து __________ என்ை வரி வசூலிக்கப்பட்டது.
வினட: பாலி
3. __________ முகையானது பண்கடய கால கல்வி கற்கும் முகையாகும்.
வினட: குருகுலக் கல்வி
4. ஆதிச்சநல்லூர் ___________ ாவட்டத்தில் அக ந்துள்ளது.
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வினட: தூத்துக்குடி
IV. சரியா? தவைா?
1. பல இடங்களில் கிகடத்துள்ள

தரா ானியத் த ால்

உைவுகளுக்குச் சான்றுகளாய் உள்ளன.
2. நடுகல் என்பது

திப்பு வாய்ந்

வணிக

சரி

ரணத்க த் ழுவிய ஒரு வீரனின் நிகனவாக நடப்படுவ ாகும். சரி

3. பகடத் ளபதி ‘கிரா ணி’ என அகைக்கப்பட்டார்.
4. கருப்பு

தபாருட்கள் இந்திய-தரா ானிய

தவறு

ற்றும் சிகப்பு ட்பாண்டங்கள் தபருங்காலத்தின் சிைப்பியல்புகள் ஆகும்.

5. கபயம்பள்ளியில் இரும்பு உருக்கப்பட்டத்ற்கான சான்றுகள் கிகடத்துள்ளன.

சரி

சரி

V. பபாருத்துக.
அ) கீைடி

- 1. பககட

ஆ) தபாருந் ல்

- 2. தகாழு முகனகள்

இ) தகாடு ணல்

- 3. சுைல் அச்சுக்கள்

ஈ) ஆதிச்சநல்லூர்

- 4. ங்க ஆபரணங்கள்

அ) 4 3 2 1

ஆ. 3 4 1 2

இ. 1 3 4 2

ஈ. 1 2 3 4

VI. ஒன்று அல்லது இரண்டு வாக்கியங்களில் வினடயளி.
1. நான்கு வவதங்களின் பபயர்கனளக் குறிப்பிடுக.
ரிக் தவ ம், யஜூர் தவ ம், சா தவ ம், அ ர்வண தவ ம்
2. வவதகால மக்களால் பழக்கப்படுத்தப்பட்ட விலங்குகள் யானவ?
குதிகரகள், பசுக்கள், தவள்ளாடுகள், தசம் றியாடுகள், காகளகள், நாய்கள்வீட்டு விலங்குகளாகப்
பைக்கப்படுத் ப்பட்டன.
பின்தவ

காலத்தில் ஆரியர்கள் பசு, தவள்ளாடு, தசம் றியாடு, குதிகர

ட்டு ல்லா ல்

யாகனககளயும் பைக்கப்படுத்தினர்.
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3. ‘பபருங்கற்காலம்’ பற்றி நீங்கள் அறிந்தது என்ன?
தபருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் Megalithic Age என்று அகைக்கப்படுகிைது. Megalith என்பது
கிதரக்கச் தசால்லாகும். ‘Mega’ என்ைால் தபரிய, ‘lith’ என்ைால் ‘கல்’ என்று தபாருள். இைந் வர்ககளப்
புக த்

இடங்ககளக் கற்பலககககளக் தகாண்டு மூடிய ால் இக்காலம் தபருங்கற்காலம் என

அகைக்கப்படுகிைது.
4. ‘கற்திட்னடகள்’ என்பது என்ன?
இைந் வர்ககளப் புக த்
அவற்றின் மீது

இடத்தில் இருபுைமும் இரண்டு கற்பலகககள் தசங்குத் ாக நடப்பட்டு

ற்தைாரு கற்பலகக படுக்கக வசத்தில் கவக்கப்படும். இகவ ‘கற்திட்கடகள்’

எனப்படுகின்ைன.
5. முதுமக்கள் தாழிகள் என்ைால் என்ன?
முது க்கள்

ாழிகள் என்பன இைந் வர்ககளப் புக ப்ப ற்காகப் பயன்படுத் ப்பட்ட தபரிய

ண்பாகனகள் ஆகும்.
6. வவதகாலத்தில் வணிகப் பரிமாற்ைத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட நாணயங்களின் பபயர்கனளக் கூறுக.
தவ காலத்தில் நிஷ்கா, சத் னா என்னும்

ங்க நாணயங்ககளயும், கிருஷ்ணாலா என்னும்

தவள்ளி நாணயங்ககளயும் வணிகத்தில் பயன்படுத்தினர்.
7. தமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பபருங்கற்கால நினனவுச் சின்னங்களின் பபயர்கனளக் குறிப்பிடுக.
முது க்கள்

ாழிகள், கற்திட்கடகள், நிகனவுக் கற்கள், நடுக்கற்கள் ஆகியகவ

மிழ்நாட்டில்

காணப்படும் தபருங்கற்கால நிகனவுச் சின்னங்கள் ஆகும்.
8. பகாடுமணலிளுள்ள பதால்லியல் ஆய்விடம் குறித்து எழுதுக.
பதிற்றுப்பகத்தில்

இடம்

அகடயாளப்படுத் ப்படுகிைது. இங்கு

தபற்றுள்ள

தகாடு ணல்

என்னும்

ஊர்

இதுதவ

என

மிழ் பிராமி எழுத்துக்ககளக் தகாண்ட முந்நூற்றுகும் அதிக ான

ண்பாண்டங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன. த லும் நூல் சுற்றி கவக்கப் பயன்படும் சுைல் அச்சுக்கள்,
சுருள்கள், துணிகளின் சிறிய துண்டுகள், கருவிகள், ஆயு ங்கள், அணிகலன்கள்,
சிவப்பு நிை

ணிகள் முக்கிய ாக

ணிக்கற்கள் ஆகிவற்கையும் த ால்லியல் ஆய்வு அறிஞர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர்.

புக குழி த ட்டிற்கு அருதக காணப்பட்ட நிகனவுக்கல் (Menhir) தபருங்காலத்க ச் தசர்ந் து என்று
கணிகப்பட்டுள்ளது.

Learning Leads To Ruling

Page 7 of 49

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

9. வவதகாலப் பபண்கள் குறித்து எழுதுக.
ரிக்தவ கால சமூகத்தில் தபண்கள் ஓரளவிற்கு சு ந்திரம் தபற்றிருந் னர்.
கலவியாக
குைந்க த்

திக்கப்பட்டார். தபண்கள்
திரு ணத்க யும்,

று ணம் தசய்து தகாள்ளத்
தபறும் தசாத்துரிக

னது கணவருடன்

உடன்கட்கட

ஏறு கலயும்

கனவி குடும்பத்தின்

து வீட்டில் சடங்குகள் நடத்தினர்.
அறிந்திருக்கவில்கல.

ககம்தபண்கள்

கடகள் இல்கல. இருந் தபாதிலும் தபற்தைாரிடமிருந்து தசாத்துக்ககளப்

தபண்களுக்கு

றுக்கப்பட்டது. தபாது நிகழ்ச்சிகளில் தபண்கள் எந் ப் பங்கும்

வகிக்கவில்கல. பின்தவ காலத்தில் சமூகத்தில்
அவர்களுக்கான நிகலயும் குகைந்துதபானது.

ட்டுமின்றி, குடும்பத்திலும் கூட தபண்களின் பங்கும்
தபண்கள் குடும்பத்தில் சடங்குககள நடத்

முடியா

நிகல உருவானது. திரு ணம் த ாடர்பான விதிகள் இறுக்கமும் குைப்பமும் தபற்ைன. பல ார
சா ாரண ாக

நகடதபற்ைது.

ககம்தபண்

று ணத்திற்கு

ஊக்கம்

ணம்

அளிக்கப்படவில்கல.

தபண்களுக்குக் கல்வி றுக்கப்பட்டது. சாதிகளுக்கு இகடயிலான திரு ணம் நிராகரிக்கப்பட்டது.

2. மாபபரும் சிந்தனனயாளர்களும் புதிய நம்பிக்னககளும்
கி.மு ஆைாம் நூற்ைாண்டு இந்தியாவின் அறிவு

ற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அகடயாளச்

சின்னம் ஆகும். வீல் டூராண்ட் என்ை வரலாற்று அறிஞர் இக்காலத்க
வர்ணிக்கிைார். இக்காலத்தில்

‘நட்சத்திரங்களின்

கை’ என

ான் அங்கங்கள் என்ை ச ண நூல்களும், திரிபிடகங்கள் என்ை தபௌத்

நூலும் த ான்றின. இதுவகர

த்தின் தபயரால் சிக்கலான சங்குகளும், தபாருள் தசலவும், மூட

நம்பிக்கககளும், சாதி முகரகளும், பாலியல் பாகுபாடுகளும்

லிந்து காணப்பட்டன. இவற்றிற்கு எதிராக

இக்காலத் ால் புதிய அறிவு லர்ச்சி ஏற்பட்டது. இதுதவ ச ண

ம் த ான்ைக் காரண ாய் அக ந் து.

ச ண

த்தில் 24 தீர்த் ங்காரர்கள் ச ண

தீர்த் ங்கரர் ரிஷபர் ஆவார். ககடசித் தீர்த் ங்கரர்
முக்கியத்துவம் தபற்ைது. வர்த்

உண்க ககளப் தபாதித்து வந் னர். மு ல்
காவீரர் ஆவார். இவரது வழிகாட்டு லில் ச ணம்

ானர் ஒர் இளவரசர் ஆவார்.

னது 30 ஆவது வயதில் துைவைம்

த ற்தகாண்டு ஜினா ஆனார். இவகரப் பின்பற்றியவர்கள் ச ணர்கள் என அகைக்கப்பட்டனர். ச ணம்
கடவுள் தகாள்கககய
விடுபடுவத

றுக்கிைது. அகிம்கசதய ச ணத்தின் அடிப்பகடயாகும்.

றுபிைப்பிலிருந்து

ச ணத்தினிலக்கு ஆகும். ஒருவருகடய வாழ்வின் நலன் என்பது கர் விகனயால்

தீர் ானிக்கப்படுகிைது என்பக ச ணம் வலியுறுத்தியது.
கர் ாவிலிருந்து விடுபட
அகவ 1) நன்னம்பிக்கக

காவீர்ர் திரிரத்தினங்கள் எனப்படும் மூன்று வழிககளக் கற்பித் ார்.

2) நல்லறிவு
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தகாள்ககககளப் தபாதித் ார். அகவ 1) அகிம்கச 2) சத்யா 3) அஸ்த யா (திருடாக ) 4) அபரிக்கிரகா
(பணம், தசாத்து மீது ஆகச தகாள்ளாதிருத் ல்) 5) பிரம் ச்சரியா (திரு ணம் தசய்து தகாள்ளாக ).
ச ணம் திகம்பரர், சுதவ ாம்பரர் என இரு பிரிவுகளாக பிரிந் து. திகம்பரர் கவதீக பைக

வா ப்

தபாக்குகடயவர்கள். இந் த் துைவிகள் ஆகட அணிவதில்கல. சுதவ ாம்பரர் முற்தபாக்கானவர்கள்.
தவள்கள நிை ஆகட அணிவர். பிச்கசப் பாத்திரம், புத் கம் ஆகியவற்கை இவர்கள் கவத்துக்
தகாள்ளலாம்.
ச ணக் கருத்துகள்

க்கள் த ாழியிதலதய கூைப்பட்டன. இ ன் தபா கனகள் எளிக யானகவ.

இ ற்கு வணிகர்கள், அரசர்களின் ஆ ரவு இருந் து. எனதவ இந்தியாவில் ச ணம் எளிதில் பரவ
ஆரம்பித் து. கீைக்குயில்குடி கிரா த்தில் ( துகரயிலிருந்து 15 கி.மீ. த ாகலவில்) ச ணர் கல என்ை
குன்று உள்ளது. அரிட்டாபட்டி கிரா த்தில், கலிஞ்ச கல பகுதியில் பாண்டவர் படுக்கக எனப்படும்
ச ணர் குகககள் உள்ளன.

ணித ககல, சிலப்பதிகாரம் ஆகிய நூல்களில் ச ண

க் குறிப்புகள்

காணப்படுகின்ைன. புகார், துகையும், வஞ்சி, காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் ச ண

டாலயங்கள்

இருந்துள்ளன. காஞ்சிபுரத்திலுள்ள திருப்பருத்திகுன்ைத்தில் உள்ள கஜனக் காஞ்சி என்ை கிரா த்தில்
ச ணக் தகாவில்கள் உள்ளன.
தபௌத்

த்க

குடும்பத்க ச் தசர்ந்

நிறுவியவர் தகௌ

சித் ார்த் ர்

புத் ர் ஆவார். இவரது இயற்தபயர் சித் ார்த் ர். அரச

னது 29ஆம் வயதில் அரண் கனகய விட்டு தவளிதயறி துைவைம்

த ற்தகாண்டார். கயாவுக்கு அருதகயுள்ள ஓர் அரச ரத் டியில் இவர் ஞானம் தபற்ைார். அப்தபாதிலிருந்து
அவர் புத் ர் (ஞானம்தபற்ைவர்) என அகைக்கப்பட்டார். இவர் சாக்கியமுனி என்றும் அகைக்கப்பட்டார்.
சாரநாத்தில் உள்ள

ான்கள் பூங்காவில்

னது மு ல் தபா கனகய நிகழ்த்தினார். இது

ர் சக்ர

பரிவர்த் னா என அகைக்கப்படுகிைது.
வாழ்க்கக

துன்பங்கள்

நிகைந் து.

ஆகசதய

துன்பத்திற்குக்

காரணம்.

ஆகசகயத்

துைந்துவிட்டால் துயரங்ககளப் தபாக்கி விடலாம். சரியான பாக ககளப் பின்பற்றினால் ஆகசககள
தவன்று விடலாம். இகவதய புத் ர்கண்டறிந்

நான்கு தபருண்க கள். புத் ரின் எண் வகக வழிகள்

என்பன: 1. நல்ல நம்பிக்கக, 2. நல்ல எண்ணம், 3. நல்ல தசயல், 4. நல்ல தபச்சு, 5. நல்ல வாழ்க்கக, 6. நல்ல
முயற்சி, 7. நல்ல அறிவு, 8. நல்ல தியானம். புத் ரின் தபா கனகள்

ம் ா என்று குறிப்பிடப்படுகின்ைன.

புத் ர் அகிம்கசகய வலியுறுத்தினார். கர் ா தகாட்பாட்கட தபௌத் ம் ஏற்றுக்தகாண்டது.
புத் ர்

னது கருத்துக்ககளப் பரப்ப சங்கம் ஒன்கை நிறுவினார். கசத்தியம் என்பது தபௌத் க்

தகாவிகலக் குறிக்கும். துைவிகள் வாழும் இடங்கள்,

டாலயங்கள் ஆகியகவ விகாகரகள் எனப்பட்டன.

புத் ரின் உடல் உறுப்புகளின் எஞ்சிய பாகங்கள் மீது கட்டப்பட்டுள்ள கட்டம் ஸ்தூபி எனப்படுகிைது.
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ம் ஹீனாயனம்,

காயானம் என்ை இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந் து. ஹீனாயனப் பிரிவினர் மிக

எளிக யானவர்கள். புத் ரின் சிகலககளதயா

டங்ககளதயா இவர்கள் ச ஸ்கிரு

த ாழிகயப்

பயன்படுத்தினர். விரிவான சடங்குககளப் பின்பற்றினார்.
ச ண

ம் தீவிர ான துைவைத்க ப் பின்பற்றியது. இது இந்தியாவில்

ட்டுத

இருந் து.

தபௌத்

ம் இகடப்பட்ட வழிகயப் பின்பற்றியது. உலகின் பல பகுதிகளிலும் இது பரவியது. கடவுள்

இருப்பக

ச ண

வலியுறுத்தியது.

ம் நம்பவில்கல. தபௌத்

இரட்கடக்

காப்பியங்களில்

காஞ்சிபுரம் ஒரு புகழ்தபற்ை தபௌத்

ம் அனாத் ா, அனித்யா ஆகிய கருத்துககள

ஒன்ைான

ணித ககல

க ய ாகும். இங்கு வருகக புரிந்

தபௌத்

இலக்கிய ாகும்.

சீனாப் பயணி யுவான் சுவாங்

அதசாகரால் கட்டப்பட்ட 100 அடி உயரமுள்ள ஸ்தூபிகயப் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.
I. சரியான வினடனயத் வதர்ந்பதடுக்கவும்.
1. தபௌத்

நூல்களின் தபயர் என்ன?

அ. அங்கங்கள்

ஆ. திரிபிடகங்கள்

இ. திருக்குைள்

ஈ. நாலடியார்

இ. வர்

ஈ. புத் ர்

2. ச ணத்தின் மு ல் தீர்த் ங்காரர் யார்?
அ) ரிஷபா

ஆ. பார்சவ

ான

3.ச ணத்தில் எத் கன தீர்த் ங்கரர்கள் இருந் னர்?
அ. 23

ஆ. 24

இ. 25

ஈ. 26

4. மூன்ைாம் தபௌத் சகப எங்கு கட்டப்பட்டது?
அ. ராஜகிரகம்

ஆ. கவசாலி

இ. பாடலிபுத்திரம்

ஈ. காஷ்மீர்

5. புத் ர் னது மு ல் தபா கன உகரகய எங்கு நிகழ்த்தினார்?
அ. லும்பினி

ஆ. சாரநாத்

இ. ட்சசீலம்

ஈ. புத் கயா

II. கூற்வைாடு காரணத்னதப் பபாருத்துக / பபாருத்தமான வினடனய வதர்ந்பதடு.
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னி ரால் உபநிட ங்ககளப் புரிந்து தகாள்ள இயலாது.

காரணம்: உபநிட ங்கள் மிகவும் த்துவம் சார்ந் கவ.
அ) கூற்றும் அதன் காரணமும் சரியானனவ
ஆ. கூற்று வைானது.
இ. கூற்று சரியானது; ஆனால் அ ற்கான காரணம் வைானது.
ஈ. கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டுத

வறு.

2. கூற்று: ஜா கங்கள் புகழ் தபற்ை கக களாகும்.
காரணம் : அஜந் ா குககயின் சுவர்களிலும் த ற்கூகரயிலும் வகரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள் ஜா கக்
கக ககளச் சித் ரிக்கின்ைன.
அ) கூற்றும் அதற்கான காரணமும் சரி
ஆ) கூற்று வறு.
இ. கூற்று சரி: ஆனால் அ ற்கான காரணம் வறு.
ஈ. கூற்றும் அ ற்கான காரணம் ஆகிய இரண்டும் வறு.
3. சரியான வினடனயக் கண்டறியவும்.
விகாகரகள் எ ற்காகப் பயன்படுத் ப்பட்டன?
1. கல்விக் கூட ாக
2. தபௌத் த் துைவிகளின் ங்குமிடம்
3. புனி ப் பயணிகள் ங்குவ ற்காக
4. வழிபாட்டுக் கூடம்
அ. 2 சரி

ஆ. 1 ற்றும் 3 சரி

இ. 1, 2, 4 ஆகியகவ சரி

ஈ. 1
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4. சமணமும் பபௌத்தமும் உருவாவதற்கு கீழ்க்கண்ட கூற்றுகனளக் காரணமாகக் கருதலாமா?
1. தவள்விச் சடங்குகள் தபருஞ்தசலவு மிக்க ாக இருந் ன.
2. மூடநம்பிக்கககளும் பைக்கவைக்கங்களும் சா ாரண

னி ர்ககளக் குைப்பமுைச் தசய் ன.

த ற்தசால்லப்பட்ட கூற்றில் / கூற்றுகளில் எது/ எகவ சரியானது/ சரியானகவ.
அ. 1 ட்டும்

ஆ. 2 ட்டும்

இ. 1 மற்றும் 2

ஈ. 1

ற்றும் 2ம் இல்கல

5. ச ணம் குறித் கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சரியானது?
அ. உலககக் கடவுள் த ாற்றுவித் ார் என்பக ச ணம்

றுக்கிைது.

ஆ. உலனகத் வதாற்றுவித்தவர் கடவுள் என்பனத சமணம் ஒத்துக் பகாள்கிைது.
இ. ச ணத்தின் அடிப்பகடத் த்துவம் சிகலவழிபாடாகும்.
ஈ. இறுதித்தீர்ப்பு எனும் நம்பிக்கககயச் ச ணம் ஒத்துக் தகாள்கிைது.
6. தபாருந் ா க வட்டமிடு.
பார்சவா,

காவீரர், புத் ர், ரிஷபர்

வினட: புத்தர்
7. வைான இகணகயக் கண்டுபிடி.
அ. அகிம்கச

- காயப்படுத் ா ல் இருத் ல்

ஆ. சத்யா

- உண்க தபசு ல்

இ. அஸ்த ய

- திருடாக

ஈ. பிரம்மச்சரியா

- திருமண நினல

8. சித் ார்த் தகௌ

ர் குறித்து கீதை காண்பனவற்றுள் ஒன்கைத் விர

ற்ை அகனத்தும் சரி.

அ) இந்து மதத்னத நிறுவியவர் அவவர.
ஆ. அவர் தநபாளத்தில் பிைந் ார்.
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இ. அவர் நிர்வாணம் அகடந் ார்.
ஈ. அவர் சாக்கியமுனி என்று அறியப்பட்டார்.
III. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
1. காவீரரின் தகாட்பாடு _________ என்று அகைக்கப்படுகிைது.
வினட: திரி ரத்தினங்கள்
2. ________ என்பது துன்பங்களிலிருந்தும் றுபிைவியிலிருந்தும் விடு கல தபற்ை ஒரு நிகல.
வினட: நிர்வாண நினல
3. தபௌத் த்க நிறுவியவர் ____________ ஆவார்.
வினட: பகௌதம புத்தர்
4.

காஞ்சிபுரத்திலுள்ள,

திருப்பத்திக்குன்ைம்

என்னும்

கிரா ம்

ஒரு

காலத்தில்

________

என்று

அகைக்கப்பட்டது.
வினட: னஜனக் காஞ்சி
5. _________ என்பது புத் ரின் உடல் எச்சங்கள் மீது கட்டப்பட்டனவாகும்.
வினட: ஸ்தூபி
IV. சரியா? தவைா?
1. புத் ர் கர் ாகவ நம்பினார்.

சரி

2. புத் ருக்குச் சாதிமுகை த ல் நம்பிக்கக இருந் து.

தவறு

3. தகௌ

சரி

சுவாமி,

காவீரரின் தபா கனககளத் த ாகுத் ார்.

4. விகாகரகள் என்பன தகாவில்களாகும்.

தவறு

5. அதசாகர் தபௌத்

சரி

த்க ப் பின்பற்றினார்.

V. பபாருத்துக.
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- வர்

ானா

- துைவிகள்

3. புத் ர்

- தபௌத் க் தகாவில்கள்

4. கசத்யா

- சாக்கியமுனி

5. பிட்சுக்கள்

- ச ண நூல்

வினட:
1. அங்கங்கள்
2.

காவீரர்

- ச ண நூல்
- வர்

ானா

3. புத் ர்

- சாக்கியமுனி

4. கசத்யா

- தபௌத் க் தகாவில்கள்

5. பிட்சுக்கள்

- துைவிகள்

VI. ஓரிரு வாக்கியங்களில் வினடயளிக்கவும்.
1. சமணத்தின் மூன்று ரத்தினங்கள் எனவ?
நன்னம்பிக்கக, நல்லறிவு, நற்தசயல்
2. பபௌத்தத்தின் இருபிரிவுகள் எனவ?
ஹூனாயனம், காயானம்.
3. ‘ஜினா’ என்பதின் பபாருள் என்ன?
‘ஜினா’ என்ப ன் தபாருள் ன்கனயும், தவளியுலகத்க யும் தவல்வது என்ப ாகும்.
4. பபௌத்தத்திற்கும் சமணத்திற்கும் உள்ள இரண்டு பபாதுவான கூறுகனள எழுதுக.
காவீரர், புத் ர் இருவருத

அரச குடும்பத்க ச் தசர்ந் வர்கள். இருந் தபாதிலும் அவர்கள் அரச

குடும்ப உரிக ககள நிராகரித்து, துைவு வாழ்க்கககயத் த ர்வு தசய் னர். ச ணமும் தபௌத் மும்
தவ ங்களின் ஆதிக்கத்க
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க்கள் தபசிய த ாழிகளில் இரு

ங்களும் தபாதிக்கப்பட்டன.

5. பபௌத்த சங்கத்னதப் பற்றி குறிப்பபழுதுக.
புத் ர் னது கருத்துக்ககளப் பரப்புவ ற்காக சங்கம் ஒன்கை நிறுவினார். அதில் உறுப்பினர்களாக
இருந்

துைவிகள்

‘பிட்சுக்கள்’

என்று

அகைக்கப்பட்டனர்.

அவர்கள்

மிக

எளிய

வாழ்க்கககய

த ற்தகாண்டனர்.
6. கி.பி. ஏழாம் நூற்ைாண்டில் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருனக தந்த வருனக தந்த சீனப் பயணியின்
பபயனரக் குறிப்பிடுக.
கி.பி. (தபா.ஆ.) ஏைாம் நூற்ைாண்டில் யுவான் சுவாங் என்ை சீனப் பயணி காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகக
ந் ார்.
7. சிலப்பதிகாரத்தில் கூைப்பட்டுள்ள பபண் னஜனத் துைவியின் பபயர் என்ன?
சிலப்பதிகாரத்தில் கூைப்பட்டுள்ள ச ண தபண் துைவி கவுந்தியடிகள் ஆவார்.
8. பபௌத்தத்தின் எட்டு பநறிகளின் பபயர்கனளக் குறிப்பிடுக.
1. நல்ல நம்பிக்கக, 2. நல்ல எண்ணம், 3. நல்ல தபச்சு, 4. நல்ல தசயல், 5. நல்ல வாழ்க்கக, 6. நல்ல
முயற்சி, 7. நல்ல அறிவு, 8. நல்ல தியானம்
9. சமணத்தின் முக்கியமான ஐந்து நடத்னத விதிகள் எனவ?
அகிம்கச

- எந் உயிரினத்க யும் துன்புறுத் ா ல் இருப்பது,

சத்யா

- உண்க கய

அஸ்த ய

- திருடாக

ட்டுத தபசு ல்

அபரிக்கிரகா - பணம், தபாருள் தசாத்துக்கள் மீது ஆகச தகாள்ளலா ல் இருப்பது.
பிரம் ச்சரியா - திரு ணம் தசய்து தகாள்ளாக
10. பபௌத்தத்தின் நான்கு வபருண்னமகனள எடுத்துனரக்கவும்.
1.

வாழ்க்கக துன்பங்கள், துயரங்கள், நிகைந் து

2.

ஆகசதய துன்பங்களுக்கான காரணம்
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ஆகசகயத் துைந்துவிட்டால் துன்ப துயரங்ககளப் தபாக்கி விடலாம்

4. சரியான பாக கயப் பின்பற்றினால் (எண்வகக வழிகள்) ஆகசககள தவன்று விடலாம்.
11. பபௌத்தத்தின் பிரிவுகளான ஹீனயான, மகாயான பிரிவுகளினடவய உள்ள ஏவதனும் மூன்று
வவறுபாடுகனள எழுதவும்.
ஹீனயானம்
புத் ரின்

மகாயானம்

சிகலககளதயா

படங்ககளதயா வணங்க

உருவப் புத் ரின் உருவங்ககள வணங்கினர்.

ாட்டார்கள்

மிக எளிக யாக இருப்பர்
னி னி ர்கள்

முக்தி

விரிவான சடங்குககளப் பின்பற்றினர்.
அகடவத

ங்களின் அகனத்து உயிரினங்களும் முக்தி தபறுவத

தநாக்கம் என்று நம்பினர்.

ங்களது தநாக்கம் என நம்பினர்.

12. சங்ககாலத்தில் பபௌத்தமும் சமணமும் பசழித்வதாங்கின. ஒவ்பவான்றுக்கும் ஏதாவது இரண்டு
சான்றுகனளத் தருக.
ச ணத்திற்கு மிகவும் பிற்பட்தட
இயற்ைப்பட்ட

இரட்கடக்

மிைகத்தில் தபௌத் ம் பரவியது. சங்க காலத்திற்குப் பின்னர்

காப்பியங்களில்

ஒன்ைான

ணித ககல

தபௌத்

இலக்கிய ாகும்.

ணித ககலயில் காஞ்சிபுரம் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. காஞ்சிபுரம் புகழ் தபற்ை ஒரு தபௌத்
க ய ாகும்.
பண்கடயத்

மிழ் இலக்கியங்கள் கஜனம் என்பக

பள்ளியில் ச ணத் துைவிகள் வாழ்ந்

ாக

ச ணம் என்று குறிப்பிடுகின்ைன. அைதவார்

ணித ககலயில் குறிப்பு உள்ளது.

துகரக்கு அருகில் உள்ள

கீைக்குடியில் கிரா த்தில் ச ணர் கல என்ை ஒரு குன்று உள்ளது.

3. குடித்தனலனமயில் இருந்து வபரரசு வனர
க்கள் குழுவாகக் குடிதயறிய த ாடக்க கால இடங்கள் ஜனப ங்கள் எனப்பட்டன. இரும்பின்
பயன்பட்டால் இகவ வளர்ச்சியகடந்து

காஜனப ங்களாக

ாறின. கி.மு. ஆைாம் நூற்ைாண்டில் சிந்து

கங்ககச் ச தவளியில் பதினாறு காஜனப ங்கள் இருந் ன. இவற்றில் க ம், அவந்தி, தகாசலம், வத்சம்
ஆகியகவ குறிப்பிடத் க்ககவ. இந் நான்கு

கஜனப ங்களில்

கங்ககச் ச தவளியின் கீழ்ப்பகுதியில் இருந்
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இங்குள்ள காடுகளும், இரும்பு வளங்களும்

க த்தின் வளர்ச்சிக்குத் துகண புரிந் ன. நகர ய ா ல்

ஏற்பட்டு க ம் தபரரசாக எழுச்சி தபற்ைது.
க த்தின் மு ல் அரச வம்சம் ஹரியங்கா வம்சம் ஆகும். இது பிம்பிசாரர் காலத்தில் த ாடங்கியது.
அவரது
அடுத்

கன் அஜா சத்ரு ராஜகிரகத்தில் மு ல் தபௌத் சகப
ாக

சிசுநாக

பாடலிபுத்திரத்திற்கு

வம்சத்க ச்

தசர்ந்

காலதசாகா

ாற்றினார். இவர் இரண்டாம் தபௌத்

ாநாட்கடக் கூட்டினார். இ ற்கு
கலநககர

ராஜகிரகத்திலிருந்து

ாநாட்கட கவசாலியில் கூட்டினார்.

காபத்

நந் ர் அடுத்து வந் வம்சத்தின் மு ல் அரசர் ஆவார். இந் வம்சத்தின் ககடசி அரசர் னநந் ர் ஆவார்.
த ௌரியப் தபரரசு சந்திரகுப்

த ௌரியரால்

க த்தில் நிறுவப்பட்டது.

பத்ரபாகு எனும்

ச ணத்துைவி சந்திரகுப் கர த ன்னிந்தியாவிற்கு அகைத்துச் தசன்ைார். சந்திரகுப் ரின்

கன்

பிந்துசாரர் ஆவார். இவருக்கு அமிர் க ா என்ை தபயரும் உண்டு. இ ன் தபாருள் ‘எதிரிககள அழிப்பவன்’
என்ப ாகும். பிந்துசாரருக்குப் பின் அவரது

கன் அதசாகர்

க த்தின் அரசரானர். இவதர த ௌரிய

அரசர்களில் மிகவும் புகழ் தபற்ைவர் ஆவர். அவர் ‘த வனாம்பிரியர்’, என்று அகைக்கப்படார். இ ன்
தபாருள் ‘கடவுளுக்குப் பிரிய ானவன்’ என்ப ாகும்.
அதசாகர் கி.மு. 261 ல் கலிங்கத்தின் மீது தபார் த ாடுத்து அ கன தவன்ைார். தபாரின்
பயங்கரத்க க் கண்டறிந்

அதசாகர்

ன ாற்ைம் அகடந்து, இனி தபார் தசய்யக்கூடாது என்ை முடிவிற்கு

வந் ார். அதசாகர் ஒரு தபௌத் ர் ஆனார்.
பகுதிகளுக்கு

ர் த்தின் தகாள்ககககளப் பரப்புவ ற்காக அவர் பல்தவறு

ர் யாத்திகரககள த ற்தகாண்டார். அதசாகர் கீழ்க்கண்டவறிற்கு அதிக முக்கியத்துவம்

தகாடுத் ார். அகவயாவன:
 இரக்க உணர்வு
 அைக்தகாகட
 தூய்க
 புனி த் ன்க
 காலக்கட்டுப்பாடு
 உண்க யுகடக
 மூத்த ார்ககள

தித் ல்

சாரநாத்தில் அதசாகரது தூன் அக ந்துள்ளது. இ ன் சிகரப் பகுதியில் உள்ள சிங்க உருவங்கள்
இந்திய த சிய சின்ன ாகவும், அடிப்பகுதியில் உள்ள சக்கரம் இந்திய த சியக் தகாடியின் க யச்
சக்கர ாகவும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டுள்ளன. அதசாகர் ன் கன் கிந் ாகவயும்
தபௌத் த்க ப்

பரப்புவ ற்காக
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இலங்ககக்கு

அனுப்பிகவத் ார்.

கள் சங்கமித்ராகவயும்

ர் த்தின்

தகாள்ககககளப்
Page 17 of 49

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

பரப்புவ ற்காக ச யப் பரப்பாளர்ககள பிை நாடுகளுக்கு அனுப்பி கவத் ார்.
என்னும் புதிய

அதிகாரிகள்

தபௌத்

ர் - கா ாத்திரர்கள்

த்க ப் பரப்பும் பணியில் ஈடுபட்டனர். அதசாகர்

கலநகரான பாடலிபுத்திரத்தில் மூன்ைாம் தபௌத்

னது

ாநாட்கடக் கூட்டினார்.

அதசாகர் 33ஆகணககள தவளியிட்டார். இப்தபராகணகள் தூண்களிலும், பாகைச் சுவர்களிலும்,
குககச் சுவர்களிலும் தபாறிக்கப்பட்டன. அகவ அக தி, தநர்க , நீதி ஆகியவற்றின் மீது அதசாகர்
தகாண்டிருந்

நம்பிக்ககயும்,

க்களின்

நலன்மீது

தவளிப்படுத்துகின்ைன. அதசாகருகடய இரண்டு
தசாைர்,

தகரள

புத்திரர்

ஆகிதயாகரப்

அவர்

தகாண்டிருந்

அக்ககைகயயும்

ற்றும் பதிமூன்ைாம் பாகைக் கல்தவட்டுகள் பாண்டியர்,
பற்றிக்

குறிப்பிடுகின்ைன.

அதசாகரது

நிர்வாகம்

க யப்படுத் ப்பட்ட ாக இருந் து. ‘ ந்திரி பரிஷத்’ எனும் அக ச்சரகவ அரசருக்கு உ வியது.
அதசாகரது காலத்தில் பாலி, பாகா என்ை இரண்டு

வரிகள் வசூலிக்கப்பட்டன. த ாத்

விகளச்சலில் 1/6 பங்கு (பாகா) நிலவரியாக வசூலிக்கப்பட்டது. அரசதர நீதித்துகையின்
இருந் ார். அவதர பகடகளின்

கலக த்

கலவராக

ளபதியாகவும் இருந் ார். நகர் நிர்வாகம் நகரிகா என்னும்

அதிகாரியின் கீழ் இருந் து. ஸ் ானிகா, தகாபா என்ை அதிகாரிகள் அவருக்கு உ வி தசய் னர்.
அரசாங்க

ஊழியர்களுக்கு

ஊதியம்

பண ாக

வைங்கப்பட்டது.

தவள்ளி

நாணயங்களும்,

‘ ாஸாகாஸ்’ என்ை தசப்பு நாணயங்களும் அரசின் நாணயங்களாக பயன்படுத் ப்பட்டன. வணிகம்
தசழிப்புற்ைது.

மிைகத்தில்

துகர

தபான்ை

இடங்களில்

தசய்யப்பட்ட ாக அர்த் சாஸ்திரம் குறிப்பிடுகிைது. புத்

சிைப்பு

மிக்க

துணிகள்

உற்பத்தி

கயாவுக்கு வடபுைம் பல குகககள் உள்ளன.

பராபர் குன்றிலுள்ள மூன்று குகககளில் அதசாகரது அர்ப்பணிப்பு கல்தவட்டுகள் உள்ளன.
I. சரியான வினடனயத் வதர்ந்பதடு.
1. நான்கு

காஜனப ங்களில் மிகவும் வலிக யான அரசு எது?

அ. அங்கம்

ஆ. மகதம்

2. கீழ்க்கண்டவர்களில் தகௌ
அ. அஜாதசத்ரு

இ. தகாசலம்

ஈ. வஜ்ஜி

புத் ரின் ச காலத்க ச் தசர்ந் வர் யார்?

ஆ. பிந்து சாரா

இ. பத் நாப நந் ா

ஈ. பிரிகத்ர ா

3. கீழ்க்காண்பாவற்றில் எது த ௌரியர் காலத்திற்கான சான்றுகளாகும்?
அ. அர்த் சாஸ்திரம்

ஆ. இண்டிகா

இ. முத்ராராட்க்ஷம்

ஈ. இனவயனனத்தும்
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த ௌரியர்

அரியகணகயத்

துைந்து

_________என்னும்

ச ணத்

துைவிதயாடு

சரவணதபதகாலாவுக்குச் தசன்ைார்.
அ. பத்ரபாகு

ஆ. ஸ்துலபாகு

இ. பார்ஸவநா ா

ஈ. ரிஷாநா ா

இ. தஜர்சக்ஸ்

ஈ. பமகஸ்தனிஸ்

5. தசல்யூகஸ் நிதகட்டரின் தூதுவர் __________
அ. டாலமி

ஆ. தகௌடில்யர்

6. த ௌரிய வம்சத்தின் ககடசி அரசர் யார்?
அ. சந்திர குப் த ௌரியர்

ஆ. அதசாகர்

இ. பிரிகத்ரதா

ஈ. பிந்துசாரர்

II. கூற்னைக் காரணத்துடன் ஒப்பிடுக. சரியான வினடனயத் வதர்ந்பதடு.
1. கூற்று: அதசாகர் இந்தியாவின் ாதபரும் தபரரசர் என கரு ப்படுகிைார்.
காரணம்: ர் த்தின் தகாள்ககயின்படி, அவர் ஆட்சி புரிந் ார்.
அ) கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.
ஆ) கூற்றும் காரணமும் உண்க யானகவ, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்க ல்ல.
இ) கூற்று சரி; ஆனால் காரணம் வறு
ஈ) கூற்று வறு; ஆனால் காரணம் சரி
2. கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது/எகவ சரி.
கூற்று 1: ஒட்டுத ாத்

இந்தியாகவ ஒதர ஆட்சியின் கீழ் இகணந்

மு ல் அரசர் சந்திரகுப்

த ௌரியர்

ஆவார்.
கூற்று 2: த ௌரியரின் நிர்வாகம் பற்றிய தசய்திககள அர்த் சாஸ்திரம் வைங்குகிைது.
அ) 1 ட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ) 1,2 ஆகிய இரண்டும்

ஈ. 1ம் இல்கல 2ம் இல்கல
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3. கீதை தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுககளக் கவன ாக கவனி. அக்கூற்றுகளில் சரியானது எது/எகவ எனக்
கண்டுபிடி.
1. கத்தின் மு ல் அரசர் சந்திரகுப் ர் த ௌரியர்
2. ராஜகிரிகம்

க த்தின் கலநகராய் இருந் து.

அ. 1 ட்டும்

ஆ. 2 மட்டும்

இ. 1 ற்றும் 2

ஈ. 1 ம் இல்கல 2ம் இல்கல

4. கீழ்க்காண்பனவற்கைக் காலக்தகாட்டின்படி வரிகசப்படுத் வும்.
அ. நந் ா

சிசுநாகா

ஹரியங்கா

த ௌரியா

ஆ. நந் ா

சிசுநாகா

த ௌரியா

ஹரியங்கா

இ. ஹரியங்கா

சிசுநாகா

நந்தா

பமௌரியா

ஈ. சிசுநாகா

த ௌரியா

நந் ா

ஹரியங்கா

5. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது க ப் தபரரசின் எழுச்சிக்குக் காரண ாயிற்று.
1. முக்கியத்துவம் வாய்ந் அக விடம்
2. அடர்ந் காடுகள் ரங்ககளயும், யாகனககளயும் வைங்கின.
3. கடலின் மீ ான ஆதிக்கம்
4. வள ான இரும்புத் ாது கிகடத் க யால்
அ. 1,2 ற்றும் 3 ட்டும்

ஆ. 3 ற்றும் 4 ட்டும்

இ. 1,2 மற்றும் 4 மட்டும்

ஈ. இகவயகனத்தும்

III. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
1. _______________ க த்தின் த ாடக்ககாலத் கலநகராக இருந் து.
வினட: ராஜகிரகம்
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2. முத்ராட்சசத்க எழுதியவர் ________
வினட: விசாகதத்தர்
3. ___________ பிந்துசாரரின் கனாவார்.
வினட: அவசாகர்
4. த ௌரியப் தபரரகச த ாற்றுவித் வர் ____________
வினட: சந்திரகுப்த பமௌரியர்
5. நாடு முழுவதிலும் ர் த்க ப் பரப்புவ ற்காக _____________பணிய ர்த் ப்பட்டனர்.
வினட: தர்ம மகாமாத்திரர்கள்
6. க த்க ஆண்ட மு ல் அரச வம்சம் _______
வினட: ஹரியங்கா
7. __________ தபரரசு இந்தியாவின் மு ல் தபரிய தபரரசாகும்.
வினட: பமௌரிய
8. __________ புதிய கலநகரான பாடலிபுத்திரத்திற்கு அடித் ளமிட்டார்.
வினட: உதயன்
9. _________ ஒரு முக்கிய ான ஏற்று திப் தபாருள்.
வினட: நறுமணப்பபாருள்
10. பண்கடய

க

நாட்டில் இருந்

டாலயம் பின்னர் புகழ்தபற்ை கல்வி நிகலய ாக திகழ்ந் து

____________
வினட: நளந்தா
11. நிலவரி ________
வினட: பகா
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12. கலிங்கப் தபாரின் பயங்கரம் _______ தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது.
வினட: பானைக் கல்பவட்டு
13. கிதரக்கர்கள் பிந்துசாரகர ___________ என்று அகைத் னர்.
வினட: அமிர்தகதா
14. சாரநாத் தூணின் சிகரப்பகுதியில் அக ந்துள்ளது ________
வினட: தர்மச்சக்கரம்
15.அக ச்சரகவ _________ என அகைக்கப்பட்டது.
வினட: மந்திரி பரிஷத்
IV. சரியா? தவைா?
1. த வனாம்பிர்இயா எனும் பட்டம் சந்திரகுப் த ௌரியருக்கு வைங்கப்பட்டது.

தவறு

2. அதசாகர் கலிங்கப்தபாரில் த ால்வியகடந் பின்னர் தபாகரக் ககவிட்டார்.

தவறு

3. அதசாகருகடய ம் ா தபௌத் க் தகாள்ககககள அடிப்பகடயாகக் தகாண்டது.
4.

ந து

காகி ப்

பணத்தில்

இடம்

தபற்றுள்ள

சிகரப்பகுதியிலிருந்து தபைப்பட்டகவயாகும்.

சிங்கங்கள்

ராம்பூர்வா

சரி
தூண்களின்

காகள

தவறு

5. புத் ரின் உடல் உறுப்புகளின் எச்சங்கள் ஸ்தூபியின் க யத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளன.

சரி

V. பபாருத்துக.
1. கணா

1. அர்த் சாஸ்திரம்

2. த கஸ் னிஸ்

2.

3. சாணக்கியா

3.

4. ர் யாத்திகர

4. இண்டிகா

அ. 3 4 1 2

ஆ. 2 4 3 1

ச் சுற்றுப்பயணம்
க்கள்
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VI. ஓரிரு வாக்கியங்களில் வினடயளிக்கவும்.
1. பமௌரியர் காலத்திற்கான இரண்டு இலக்கியச் சான்றுகனளக் குறிப்பிடவும்.
1. த கஸ் னிஸ் எழுதிய இண்டிகா

2. சாணக்கியரின் அர்த் சாஸ்திரம்

2. ஸ்தூபி என்ைால் என்ன?
ஸ்தூபியானது தசங்கல் அல்லது கற்களால் கட்டப்பட்டுள்ள அகரக்தகாள வடிவமுகடய குவி ாடம்
தபான்ை

அக ப்பாகும்.

புத் ரின்

உடல்

உறுப்புகளின்

எச்சங்கள்

ஸ்தூபியின்

க யத்தில்

கவக்கப்பட்டுள்ளன.
3. மகத அரச வம்சங்களின் பபயர்கனளக் குறிப்பிடுக.
நான்கு அரச வம்சங்கள்

க த்க

ஆண்டன. அகவயாவன: ஹரியங்கா வம்சம், சிசுநாக வம்சம், நந்

வம்சம், த ௌரிய வம்சம்
4.பமௌரியர் காலத்தில் அரசு வருவாய் எவற்றிலிருந்து பபைப்பட்டது?
நிலங்கதள அரசுக்கு வருவாகய ஈட்டித் ந் து.
த ாத் விகளச்சலில் 1/6 பங்கு (பாகா) நிலவாரியாக வசூல் தசய்யப்பட்டது.
காடுகள், சுரங்கங்கள், உப்பு ற்றும் நீர்ப்பாசனம் ஆகியவற்றிலிருந்து தபைப்பட்ட வரிகள் அரசுக்கு கூடு ல்
வருவாயாக அக ந் ன.
5. நகரங்களின் நிர்வாகத்தில் ‘நகரிகா’ வுக்கு உதவியவர் யார்?
நகர நிர்வாகம் ‘நகரிகா’ என்னும் அதிகாரியின் கீழிருந் து, அவருக்கு ஸ் ானிகா, தகாபா எனும்
அதிகாரிகள் உ வி தசய் னர்.
6. அவசாகரின் இரண்டு மற்றும் பதிமூன்ைாம் பானைப் வபரானணகளிலிருந்து நீங்கள் அறிவபதன்ன?
அதசாகருகடய இரண்டு

ற்றும் பதிமூன்ைாம் பாகைக் கல்தவட்டுகள் மூதவந் ர்களான பாண்டியர்,

தசாைர், தகரளபுத்திரர் ஆகிதயாகரயும் சத்யபுத்திரர்ககளயும் குறிப்பிடுகின்ைன.
7. பமௌரியர்கனளப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ை ஒரு தமிழ் நூல் கூறுக?
ாமூலனாரின் அகநானூற்றுப் பாடல்.
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8. பபௌத்தத்னதப் பரப்புவதற்கு அவசாகர் என்ன பசய்தார்?
அதசாகர் ன்னுகடய

கன் கிந் ாகவயும்

கள் சங்கமித்ராகவயும் தபௌத் த்க ப்

பரப்புவ ற்காக இலங்ககக்கு அனுப்பி கவத் ார்.

ர் த்தின் தகாள்ககககளப் பரப்புவ ற்காக த ற்கு

ஆசியா, எகிப்து, கிைக்கு ஐதராப்பா ஆகிய பகுதிகளுக்கு ச யப்பரப்பாளர்ககள அனுப்பி கவத் ார்.
அதசாகர்
தபௌத்

ர் - கா ாத்திரர்கள் என்னும் புதிய அதிகாரிககள நியமித் ார். தபரரசு
த்க ப்

பரப்புவத

அவர்களுகடய

பாடலிபுத்திரத்தில் மூன்ைாம் தபௌத்

பணியாகும்.

அதசாகர்

னது

முழுவதிலும்
கலநகரான

ாநாட்கடக் கூட்டினார்.

9. மகதத்தின் எழுச்சிக்கான காரணங்களில் ஏதாவது மூன்றினன எழுதுக.
க ம் கங்ககச் ச தவளியின் கீப்பகுதியில் அக ந்து இருந் து. வளம் மிகுந்

இந் ச் ச தவளி

தவளாண் விகளச்சகல அதிகரித் து. இது அரசுக்கு நிகலயான, கணிச ான வரு ானத்க அளித் து.
அடர்ந்

காடுகள் கட்டு ானங்களுக்குத் த கவயான

ரங்ககளயும் பகடகளுக்குத் த கவயான

யாகனககளயும் வைங்கின.
அதிக அளவிலான இயற்கக வளங்கள் குறிப்பாக இரும்பு, ஆயு ங்கள் தசய்யவும் த ம்படுத்திக்
தகாள்ளவும் அவர்களுக்கு உ வியது.

புவியியல்
1. வளங்கள்
னி னின்
வளங்களுக்கும்

த கவகய

நிகைவு

தசய்யும்

எந்

ஒரு

தபாருளும்

திப்பு உண்டு. தபட்தராலிய, நிலக்கரி தபான்ைகவ பண

வள ாகும்.

எல்லா

திப்பு தகாண்ட வளங்கள்

ஆகும். காற்று, சூரிய ஒளி தபான்ைகவ பண திப்பற்ை வளங்கள் எனப்படுகின்ைன. தபாருளா ாரத்தில்
பண திப்புள்ள வ:அங்கதள முக்கிய இடத்க வகிக்கின்ைன.
வளங்கள்

மூன்று

வககப்படும்.

உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள், (iii)

னி

அகவயாவன

(i)

இயற்கக

வளங்கள்,

னி னால்

வளங்கள். இயற்ககயிலிருந்து தநரடியாகப் தபைப்படும் அகனத்து

வளங்களும் இயற்கக வளங்கள் எனப்படுகின்ைன. காற்று, நீர்,

ண், கனி ங்கள், நம்க ச் சுற்றியுள்ள

ாவரங்கள், விலங்குகள் அகனத்தும் இயற்கக வளங்கள் ஆகும். இவற்றில்
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நுண்ணுயிர் தபான்ை உயிருள்ள அகனத்தும் உயிரியல் வளங்கள் ஆகும். நிலம், நீர், காற்று, கனி ங்கள்
தபான்ை உயிரில்லா வளங்கள் உயிரற்ை வளங்கள் எனப்படுகின்ைன.
னி னின் அடிப்பகடத் த கவகள் உணவு, உகட, இருப்பிடம் ஆகும். இந் த் த கவககள
நிகைதவற்ை தவட்கடயாடு ல், மீன்பிடித் ல், உணவு தசகரித் ல் தபான்ை மு ல்நிகல தசயல்பாடுகளில்
னி ன் ஈடுபட்டான். பின்னர் விவசாயம்

ற்றும் கால்நகட வளர்ப்பிற்காக நீர்வளம் உள்ள பகுதிககள

நாடிச் தசன்ைான். கற்களால் கருவிககளச் தசய் ான். உதலாகங்ககளக் கண்டறிந்

பின் அவற்ைால்

கருவிககளயும் அணிகலன்ககளயும் தசய் ான். இவ்வாறு சுரங்கத் த ாழில் உருவானது.
வளர்ச்சி
கைந்திருக்கும்

நிகலயின்
வளங்கள்

அடிப்பகடயில்
என

வளங்ககள

வககப்படுத் லாம்.

பயன்படுத் ப்படுவதும் மீ ம் உள்ள இருப்பும் ஆகும்.

கண்டறியப்பட்ட

கண்டறியப்பட்ட

வளங்கள்

ற்றும்

வளங்கள்

ற்தபாது

கைந்திருக்கும் வளங்கள் என்பன

ற்தபாழுது

அதிகம் பயன்படுத் ப்படா , இதுவகர கண்டறியா

வளங்கள் ஆகும். கடல் ஈஸ்ட் என்பது மிகவும்

பயனுள்ள

அ கன

ஒரு

வள ாகும்.

ஆனால்

இதுவகர

முழுக யாகப்

பயன்படுத் க்

கூடிய

த ாழில்நுட்பங்கள் கண்டறியப்படவில்கல.
புதுப்பித் லின் அடிப்பகடயில் வளங்ககள புதுப்பிக்கக் கூடிய வளங்கள் என்றும் புதுப்பிக்க
இயலா வளங்கள் என்றும் வககப்படுத் லாம். காற்று, நீர், சூரிய ஒளி தபான்ைகவ கால சுைற்சிக்கு ஏற்ப
புதுப்பித்துக்

தகாள்ளக்

கூடிய

வளங்கள்

ஆகும்.

ஆனால்

இவற்கையும்

அறிவு

பூர்வ ாகப்

பயன்படுத் தவண்டும். நிலக்கரி, இயற்ககவாயு, தபட்தராலியம் தபான்ைகவ பயன்பாட்டிற்குப் பின்னால்
தீர்ந்து தபாகக் கூடியகவ. இவற்கை உடனடியாகப் புதுப்பிக்க இயலாது. எனதவ இவற்கை புதுப்பிக்க
இயலா வளங்கள் என்று கூறுகிதைாம்.
பரவலின் அடிப்பகடயில் வளங்கள் உள்ளூர் வளங்கள் என்றும் உலகளாவிய வளங்கள் என்றும்
பிரிக்கப்படுகின்ைன. கனி ங்கள் உலகின் சில பகுதிகளில்
வளங்கள்

எனப்படும்.

சூரிய

ஒளி,

காற்று

தபான்ை

ட்டும் காணப்படுகின்ைன. இகவ உள்ளூர்
வளங்கள்

உலகம்

முழுவதும்

பரவலாகக்

காணப்படுகின்ைன. இகவ உலகளாவிய வளங்கள் என அகைக்கப்படுகின்ைன.
உரிக யின் அடிப்பகடயில் வளங்கள் பல பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்ைன.
என்பன ஒரு னி நபருக்கு
உள்ள

ட்டும் தசாந்

னிநபர் வளங்கள்

ானகவயாகும். எ.கா: அடுக்கு ாடிக் கட்டங்கள். ஒரு பகுதியில்

க்கள் அந் ப் பகுதியில் உள்ள வளங்ககளப் பயன்படுத்திக் தகாள்வர். இது சமூக வளம்

எனப்படுகிைது. எ.கா. பூங்கா. ஒரு நாட்டின் எல்கலக்கு உட்பட்ட வளங்கள் நாட்டு வளங்கள் ஆகும். எ.கா.
இந்தியாவின் தவப்ப

ண்டலக் காடுகள். எந்

ஒரு நாட்டின் எல்கலக்கும் உட்படா

பரந்

தவளியில்

உள்ள வளங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள் எனப்படுகின்ைன. எ.கா. திமுங்கலப் புனுகு.
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வளங்கள்

த ாழில்

தபாருள்களாகக் கிகடக்கின்ைன. இகவ

நுட்பத்தினால்

ாற்றுருவாக்கம்

தசய்யப்பட்டு

னி னால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் ஆகும். எ.கா. சர்க்ககர,

பாலங்கள், வீடுகள், சாகலகள். இயற்ககயிலிருந்து புதிய வளங்ககள உருவாக்கும்
னி

வளம் என அகைக்கப்படுகிைது.

புதிய

னி ன் ஒரு

அவனிடம் உள்ள கல்வி, உடல் நலம், அறிவு

திப்பு மிகுந்

னிநபர் குழுக்கள்

வள ாக இருப்ப ற்குக் காரணம்

ற்றும் திைனாகும். எ.கா.

ருத்துவர், ஆசிரியர்,

அறிவியலாளர்.
மு ல்நிகல
உ வும்

ற்றும் இரண்டாம் நிகலயில் கிகடக்கப்படும் தபாருள்ககளப் பகிர்ந்து தகாள்ள

தபாக்குவரத்து

ற்றும்

வணிக

அக ப்தப

அகைக்கப்படுகின்ைன. எ.கா. வங்கி, வணிகம்,

மூன்ைாம்

நகல

தசயல்பாடுகள்

என

கவல் த ாடர்புத் துகை. வளத்திட்டமிடு ல் என்பது

வளங்ககளச் சரியாகப் பயன்படுத்தும் திைன் ஆகும். வளத்திகனக் கவன ாகக் ககயாளு ல் என்பது
வளங்ககளப் பாதுகாத் ல் எனப்படுகிைது.
நிகழ்காலத் த கவககள நிைவு தசய்து வருங்காலத்
வளங்ககள விட்டு கவத்து, ச நிகலத்

கலமுகையினருக்கும் தபாது ான

ன்க தயாடு ஏற்படும் வளர்ச்சிதய நிகலயான வளர்ச்சி

எனப்படுகிைது. நிகலயான வளர்ச்சி அகடய வீணாக்கு கலயும், அதிகப் பயன்பாட்கடயும்
தவண்டும்.

றுபயன்பாடுள்ள வளங்ககள தசய் ல்,

பாதுகாத் ல், இயற்ககத்

ாவரங்ககளயும்

டுக்க

ாகசக் கட்டுப்படுத்து ல், சுற்றுச் சூைகலப்

விலங்குககளயும்

பாதுகாத் ல்,

ாற்று வளங்ககளப்

பயன்படுத்து ல் ஆகியகவ நிகலயான வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கும். வளங்ககளப் பாதுகாக்க குகைத் ல்
(Reduce)

றுபயன்பாடு (Reuse),

றுசுைற்சி தசய் ல் (Recycle) ஆகிய மூன்று வழிககளக் (3 Rs) ககயாள

தவண்டும்.
I. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
1. கரும்பிலிருந்து ____________ யாரிக்கப்படுகிைது.
வினட: சர்க்கனர
2. வளங்ககள __________ ககயாளு ல் வளங்களின் பாதுகாப்பு எனப்படுகிைது.
வினட: கவனமாகக்
3. குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் வளங்கள் ________ எனப்படுகிைது.
வினட: உள்ளூர் வளங்கள்
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4. ற்தபாது பயன்படுத் ப்படும் வளங்கள் __________ வளங்கள் என்று அகைக்கப்படுகிைது
வினட: கண்டறியப்பட்ட
5. ____________ வளம் மிகவும்

திப்பு மிக்க வள ாகும்.

வினட: இயற்னக
6. இயற்கக வளங்ககளச் தசகரித் ல் _____________ எனப்படுகிைது.
வினட: முதல்நினலச் பசயல்பாடு
II. மிகச் சுருக்கமாக வினடயளி
1. வளங்கள் என்ைால் என்ன?
னி னின் த கவகய நிகைவு தசய்யும் எந்

ஒரு தபாருளும் வளம் எனப்படுகிைது. எ.கா.

தபட்தராலியம், நீர்
2. கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் என்ைால் என்ன?
சில வளங்ககள நாம் ற்தபாது பயன்படுத்தி வருகிதைாம். அவற்றின் இருப்பின் அளவும் ந க்குத்
த ரியும். இத் ககய வளங்கள் கண்டறியப்பட்ட வளங்கள் எனப்படுகிைன. (எ.கா) தநய்தவலி பழுப்பு
நிலக்கரிச் சுரங்கம்
3. உயிரற்ை வளங்கனள வனரயறு.
உயிரில்லா

அகனத்து வளங்களும் உயிரற்ை வளங்கள் எனப்படும். எ.கா. எஇலம், நீர், காற்று

ற்றும் கனி ங்கள்
4. மூன்ைாம் நினல பசயல்பாடுகள்.
உற்பத்திக்கும் விநிதயாகத்திற்கும் த கவப்படும் அகனத்துச் தசகவகளும் மூன்ைாம் நிகல
தசயல்பாடுகள் எனப்படும்.
5. புதுப்பிக்கக் கூடிய வளங்கள்
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ஒரு முகை பயன்படுத் ப்பட்ட வளங்கள் பின்னர் கால சுைற்சிக்கு ஏற்ப புதுப்பித்துக் தகாள்ள
இயலும்

ன்க யுகடய

வளங்கள்,

புதுப்பிக்கக்கூடிய

வளங்கள்

என்று

அகைக்கப்படுகின்ைன.

எடுத்துக்காட்டு: காற்று, நீர், சூரிய ஒளி.
6. மனித வளம்
இயற்ககயிலிருந்து புதிய வளங்ககள உருவாக்கம்
அகைக்கப்படுகிைது.

னிநபர் குழுக்க்ள்

னி ன் ஒரு இயற்கக வளம். ஆனாலும்

பார்க்கின்தைாம்.

னி ன் ஒரு இயற்கக வளம்.

பார்க்கின்தைாம்.

னி ன் ஒரு

னி கன நாம்

ஆனாலும்

னி கன நாம்

னி

வளம் என

னி ஒரு வள ாக
னி ஒரு வள ாக

திப்புமிகு வள ாக பார்ப்ப ற்குக் காரணம் அவனிடம் உள்ள கல்வி,

உடல்நலம், அறிவு ற்றும் திைனாகும். (எ.கா)

ருத்துவர், ஆசிரியர், அறிவியலாளர்.

7. தனிநபர் வளம்
னிநபர்

வளங்கள்

என்பது

ஒரு

னி

நபருக்கு

ட்டுத

தசாந்

ானகவயாகும்.(எ.கா)

அடுக்கு ாடிக் கட்டடங்கள்.
8. உலகளாவிய வளங்கள் மற்றும் உள்ளூர் வளங்கனள வவறுபடுத்துக.
வளங்கள் அவற்றின் பரவலின் அடிப்பகடயில், உள்ளூர் வளங்கள்

ற்றும் உலகளாவிய வளங்கள்

என்று வககப்படுத் ப்படுகின்ைன.
i.

ஏத னும் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் அட்டுத

காணப்படும் வளங்கள் உள்ளூர் வளங்கள்

(Localized Resources) எனப்படும். எ.கா. கனி ங்கள்
ii.

சில வளங்கள் உலகின் அகனத்துப் பகுதிகளிலும் காணப்படுகின்ைன. அவ்வாறு காணப்படும்
வளங்கள் உலகளாவிய வளங்கள் (Universal Resources) என்று அகைக்கப்படுகின்ைன. (எ.கா) சூரிய
ஒளி

ற்றும் காற்று.

9. மனிதன் ஒரு இயற்னக வளம், ஆனால் மனிதன் மட்டுவம ஒரு தனி வளமாக கருதப்படுவது ஏன்?
னி ன் ஒரு இயற்கக வளம். ஆனாலும்
னி ன் ஒரு

னி கன நாம்

னி ஒரு வள ாக பார்க்கின்தைாம்.

திப்புமிகு வள ாக பார்ப்ப ற்குக் காரணம் அவனிடம் உள்ள கல்வி, உடல்நலம், அறிவு

ற்றும் திைனாகும். (எ.கா)

ருத்துவர், ஆசிரியர், அறிவியலாளர்.

10. நாட்டு வளம் மற்றும் பன்னாட்டு வளம் – ஒப்பிடுக.
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நாட்டு வளங்கள் என்பது ஒரு நாட்டின் அரசியல் எல்கலக்குட்பட்ட நிலப்பகுதிகள்
தபருங்கடல் பகுதிகளுக்கு உட்பட்ட வளங்கள் ஆகும். எ.கா. இந்தியாவின் தவப்ப ண்டல
எந்

ஒரு நாட்டின் எல்கலக்கும் உட்படா

மிகப்பரந்

திைந்

ற்றும்

கைக்காடுகள்.

தவளி தபருங்கடல் பகுதியில்

காணப்படும் வளங்கள் பன்னாட்டு வளங்கள் (International Resources) என்று அகைக்கப்படுகின்ைன.
இப்பகுதிக்குட்பட்ட

வளங்ககள

உலக

நாடுகளுக்கிகடதயயான

ஒப்பந் ங்களின்

மூல ாகதவ

பயன்படுத் இயலும். (எ.கா) திமிங்கலப் புனுகு.
11. மனிதன் உருவாக்கிய வளத்திற்கும், மனித வளத்திற்கும் உள்ள வவறுபாடுகனளக் கூறுக.
இயற்கக வளங்கள் த ாழில்நுட்பத்தினால்

ாற்றுருவாக்கம் தசய்யப்பட்டு, புதிய தபாருள்களாக்க்

கிகடக்கின்ைன. அவ்வாறு தபைப்பட்ட வளங்ககள

னி னால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்கள் என்று

அகைக்கிதைாம். (எ.கா): கரும்பிலிருந்து கிகடக்கும் சர்க்ககர,
கட்டு ானங்களும்

னி னால் உருவாக்கப்பட்ட வளங்களாகும். (எ.கா) பாலங்கள், வீடுகள், சாகலகள்.

இயற்ககயிலிருந்து

புதிய

அகைக்கப்படுகிைது.

னி ன் ஒரு இயற்கக வளம். ஆனாலும்

பார்க்கின்தைாம்.

னி னால் உருவாக்கப்படும் எல்லாக்

வளங்ககள

னி ன் ஒரு

உருவாக்கும்

னிநபர்

குழுக்கள்

னி கன நாம்

னி

வளம்

என

னி ஒரு வள ாக

திப்புமிகு வள ாக பார்ப்ப ற்குக் காரணம் அவனிடம் உள்ள கல்வி,

உடல்நலம், அறிவு ற்றும் திைனாகும். (எ.கா)

ருத்துவர், ஆசிரியர், அறிவியலாளர்.

12. வளப்பாதுகாப்னப பற்றி காந்தியடிகளின் சிந்தனன என்ன?
“வளங்கள்

னி னின் தபராகசக்கு அன்று, அவனது த கவக்கு

அவர்கள் கூறுகிைார். உலகில் வளங்கள் குகைவ ற்கு

னி

இனத

ட்டுத ” என்று

காத் ா காந்தி

காரணம் எனவும் கூறுகிைார்.

ஏதனன்ைால்,
i.
ii.

வளங்கள் மிகுதியாக எடுக்கப்படுகின்ைன.
னி த் த கவகளும் எல்கலகய மீறுகின்ைன.

13. வளங்கனளப் பாதுகாப்பது எப்படி?
நிகலயான வளர்ச்சி நகடதபை கீழ்க்கண்டகவககளச் தசய் ல் அவசிய ாகும்.
i.

வளங்கள் குகைந்து தகாண்டு வருவ ற்கான காரணங்ககள அறி ல்.

ii.

வீணாக்கு கலயும்,அதிகப்படியான பயன்பாட்டிகனயும் டுத் ல்

iii.

றுபயன்பாடுள்ள வளங்ககள

iv.

ாகசக் கட்டுப்படுத்து ல்
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v.

சுற்றுச்சூைகலப் பாதுகாத் ல்.

vi.

இயற்ககத் ாவரங்கள்

ற்றும் விலங்குககளப் பாதுகாத் ல்

ாற்று வளங்ககளப் பயன்படுத்து ல்

vii.

14. வளத்திட்டமிடல் என்ைால் என்ன? அதன் அவசியம் என்ன?
வளத்திட்டமிடல் என்பது வளங்ககள சரியாக பயன்படுத்தும் திைன் ஆகும். வளத்திகனத்
திட்டமிடு ல் என்பது அவசிய ான ஒன்ைாகும். ஏதனனில்,
வளங்கள்

i.

ற்தபாது குகைவாக உள்ளன. வளத்திட்டமிடு ல்

ற்தபாது வளங்ககளச் சரியாகப்

பயன்படுத் வும். வருங்காலத் கலமுகைகளுக்குச் தசமித்துகவக்கவும் உ விபுரிகிைது.
வளங்கள் மிகக் குகைவாக இருப்பின

ii.

ட்டு ன்று. அகவ புவியின் மீது ஒழுங்கற்ை பரவலுடன்

காணப்படுகின்ைன.
வளங்ககள அதிகச் சுரண்டலில் இருந்து டுத்துப் பாதுகாக்க வளத்திட்டமிடு ல் அவசிய ாகும்.

iii.

III. வாக்கியமும் புரிதலும்.
1. வாக்கியம் : தவப்ப ண்டலப் பகுதிகளில் அனல் மின்னாற்ைலுக்குப் பதிலாக சூரிய ஒளி ஆற்ைல் ஒரு
சிைந்

ாற்று ஆகும்.

புரிதல் 1: நிலக்கரியும் தபட்தராலியமும் குகைந்து தகாண்தட வருகிைது.
புரிதல் 2: சூரிய ஆற்ைல் என்றும் குகையாது.
அ. புரி ல் 1 ட்டும் சரி

ஆ. புரி ல் 2 ட்டும் சரி

இ. புரி ல் 1 ற்றும் 2 வறு

ஈ. புரிதல் 1 மற்றும் 2 சரி

2. வாக்கியம்: வளங்ககளப் பாதுகாக்காவிடில்

னி இனம் அழிந்து விடும்.

புரிதல் 1: வளங்ககளப் பாதுகாக்க தவண்டாம்
புரிதல் 2: வளங்ககளப் பாதுக்காக தவண்டும்.
அ. புரி ல் 1 ட்டும் சரி

ஆ. புரிதல் 2 மட்டும் சரி

இ. புரி ல் 1 ற்றும் 2 வறு

ஈ. புரி ல் 1

3. வாக்கியம்:

ற்றும் 2 சரி

னி ன் விவசாயம் தசய்ய தீர் ானித் ான்.
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னி னுக்கு உனவுத் ட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.

னி ன் தசகரித் உணவு ஊட்டமிக்க ாக இல்கல.

அ. புரிதல் 1 மட்டும் சரி

ஆ. புரி ல் 2 ட்டும் சரி

இ. புரி ல் 1 ற்றும் 2 வறு

ஈ. புரி ல் 1

ற்றும் 2 சரி

IV. பபாருத்துக.
1. இயற்கக வளம்

- கனி ங்கள்

2. பன்னாட்டு வளம்

- நிகலயான வளர்ச்சி

3. குகைத் ல், று பயன்பாடு, றுசுைற்சி

- காற்று

4. புதிப்பிக்க இயலா து

- உற்பத்தி தசய் ல்

5. உலகளாவிய வளம்

- திமிங்கலப் புனுகு

6. இரண்டாம் நிகல தசயல்பாடுகள்

- காடு

வினட:
1. இயற்கக வளம்

- காற்று

2. பன்னாட்டு வளம்

- திமிங்கலப் புனுகு

3. குகைத் ல், று பயன்பாடு, றுசுைற்சி

- நிகலயான வளர்ச்சி

4. புதிப்பிக்க இயலா து

- கனி ங்கள்

5. உலகளாவிய வளம்

- காடு

6. இரண்டாம் நிகல தசயல்பாடுகள்

- உற்பத்தி தசய் ல்

குடினமயியல்
1. வதசியச் சின்னங்கள்
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புலி, யாகன, டால்பின்,

யில், கருநாகம், ஆல ரம்,

ாம்பைம், கங்கக,

இந்தியாவின் இயற்கக த சியச் சின்னங்கள் ஆகும். வகரயாடு
ந து

ாநிலப் பைகவ

ரக ப் புைா.

மிழ்நாட்டின்

ாநில

மிைகத்தின்

லர் தசங்காந் ள்

ா கர ஆகியகவ

ாநில விலங்கு ஆகும்.
லர். ந து

மிைகத்தின்

ாநில ரம் பகன ரம் ஆகும்.
இந்திய அரசியலக ப்புச் சகப 1947, ஜூகல 22இல் மூவண்ணக் தகாடிகய த சியக் தகாடியாக
ஏற்றுக் தகாண்டது. இந்திய த சியக் தகாடிகய உருவாக்கியவர் பிங்காலி தவங்ககயா. விடு கல
இந்தியாவின் மு ல் த சியக் தகாடி தவலூர்
ற்தபாது இந் க் தகாடி தசன்கன, புனி

ாவட்டத்தில் உள்ள குடியாத் த்தில் தநய்யப்பட்டது.
ஜார்ஜ் தகாட்கட அருங்காட்சியகத்தில் தபாது க்கள்

பார்கவக்காக கவக்கப்பட்டுள்ளது.
ந து த சியக்தகாடியின் நீள, அகலம் 3 : 2 என்ை விகி த்தில் அக ந்துள்ளது. நடுவில் உள்ள
அதசாகச்சக்கரம் கருநீல நிை ானது. இதில் 24 ஆரங்கள் உள்ளன. ந து த சியக் தகாடியில் மூன்று
வண்ணங்களும் ச

அளவில் கிகட ட்ட ாக உள்ளன. த தல உள்ள காவி நிைம் துணிகவயும்,

தியாகத்க யும் குறிக்கிைது.

கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள பச்கச நிைம் தசழுக கயயும் வளத்க யும்

குறிக்கிைது. இகடயில் உள்ள தவள்கள நிைம் தநர்க , அக தி

ற்றும் தூய்க கயக் குறிக்கிைது.

சாரநாத் அதசாகத் தூணின் உச்சியில் உள்ள நான்முகச் சிங்கம் இந்தியாவின் த சிய இலச்சிகன
ஆகும். அடிப்பகுதியில் ‘வாய்க தய தவல்லும்’ என்ை தபாருள் தகாண்ட ‘சத்யத வ தஜயத ’ என்ை
வாசகம் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. இ ன் அடிப்பகுதியில் யாகன, குதிகர, காகள, சிங்க ஆகிய உருவங்கள்
அக ந்துள்ளன. இவற்றிற்கிகடதய
அலுவல்முகை

கடி

ர்

சக்கரம் அக ந்துள்ளது. இந்

முகப்புகளிலும்,

இந்திய

இலச்சிகன இந்திய அரசின்

நாணயங்களிலும்,

கடவுச்

சீட்டுகளிலும்

பயன்படுத் ப்படுகிைது.
‘ஜன கண

ன’ என்பது ந து த சிய கீ ம் ஆகும். இந் ப் பாடகல இயற்றியவர் இரவீந் ரநாத்

ாகூர். இது வங்காள த ாழியில் எழு ப்பட்டு பின்னர் இந்தியில் த ாழியாக்கம் தசய்யப்பட்டது. த சிய
கீ த்க

சு ார் 52 வினாடிகளில் பாட தவண்டும். பாடும்தபாது அகனவரும் எவ்வி

அகசவுகளும் இன்றி

தநராக நிற்க தவண்டும். பாடலின் தபாருள் புரிந்து பாட தவண்டும்.
‘வந்த

ா ரம்’ எனத் த ாடங்கும் பாடல் ந து த சியப் பாடல் ஆகும். இது வங்க எழுத் ாளர்

பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி என்பவரால் எழு ப்பட்டது. இப்பாடல் ஆனந்
எடுக்கப்பட்டது. த சிய கீ த்திற்கு இகணயான சிைப்பு இந்
‘இந்தியா எனது

டம் என்ை நாவலிலிருந்து

த சியப் பாடலுக்கும் அளிக்கப்படுகிைது.

ய்நாடு’ எனத் துவங்கும் வாக்குறுதி ந து த சிய உறுதித ாழி ஆகும். இக

பிதி ாரி

தவங்கட சுப்பாராவ் என்பவர் த லுங்கில் எழுதினார்.
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பாலிலிருந்து

யிகர உருவாக்கப் பயன்படுவது லாக்தடா தபசில்லஸ் தடல்புரூக்கி எனப்படும்

நுண்ணுயிர் ஆகும். இதுதவ நம் நாட்டின் த சிய நுண்ணுயிராக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. ரூபாய் என்பது
இந்திய நாணயம் ஆகும். இ ற்கான சின்னம் . இந் ச் சின்னத்க வடிவக த் வர் மிைகத்க ச் தசர்ந்
டி.உ யகு ார். தபரரசர் கனிஷ்கர் காலத்தில் சக ஆண்டு முகை த ாடங்கியது. இந்
த சிய நாட்காட்டி பின்பற்றுகிைது. வான் இயற்பியலாளர் த க்னாத் சாகா

முகைகய ந து

கலக யிலான நாட்காட்டி

சீரக ப்புக் குழுவின் பரிந்துகரயின் தபரில் 1957 ார்ச் 22 மு ல் இந் நாட்காட்டி ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது.
ஒவ்தவார் ஆண்டும் ஆகஸ்ட் 15ஆம் த தி இந்திய சு ந்திரத் திருநாள் ஆகும். அன்கைய தினம்
நாட்டின் பிர
இந்தியா

ர் தடல்லி தசங்தகாட்கடயில் தகாடி ஏற்றுவது

குடியரசு

நாடாக

அறிவிக்கப்பட்டது.

குடியரசு

ரபாக உள்ளது. 1950 ஜனவரி 26 ஆம் நாள்
நாளில்

குடியரசுத்

கலவர்

தடல்லி

தசங்தகாட்கடயில் தகாடிதயற்றுவது வைக்கம். இந்தியக் குடியரசின் மூன்ைாவது நாளான ஜனவரி 29,
அன்று ‘பாசகைக்குத் திரும்பு ல்’ என்ை விைா சிைப்பாக நகளதபறும். முப்பகடகயச் தசர்ந் வர்கள் இந்
நிகழ்ச்சிகய நடத்துவர்.
காத் ா காந்து நம்நாட்டின் ‘த சத்

ந்க ’ ஆவார். அவரது பிைந்

நாளாகிய அக்தடாபர் 2, காந்தி

தஜயந்தி என்று தகாண்டாடப்படுகிைது. இது த சிய நாட்களில் ஒன்ைாக அங்கிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
காந்தியின் பிைந் நாகள ‘சர்வத ச அகிம்கச நாள்’ என 2007 ல் ஐ.நா. சகப அங்கீகரித்துக் தகாண்டாடி
வருகிைது.
I. சரியான வினடனயத் வதர்வு பசய்க.
1. த சியப்பாடலான வந்த

ா ரத்க இயற்றியவர்___________

அ. பிங்காலி தவங்ககயா

ஆ. ரவீந்திரநாத் ாகூர்

இ. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

ஈ. காந்திஜி

2. இந்தியாவின் த சிய கீ ம் _______
அ. ஜன கண மன

ஆ. வந்த

இ. அ ர் தசானார் பாங்கதல

ஈ. நீராடுங் கடலுடுத்

3. ஆனந்

ா ரம்

டம் என்ை புகழ் தபற்ை நாவகல எழுதியவர்____________

அ. அக்பர்
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இ. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

ஈ. ஜவஹர்லால் தநரு

4. __________ பிைந் நாகளச் சர்வத ச அகிம்கச நாளாகக் தகாண்டாடுகிதைாம்.
அ. மகாத்மா காந்தி

ஆ. சுபாஷ் சந்திரதபாஸ்

இ. சர் ார் வல்லபாய் பட்தடல்

ஈ. ஜவஹர்லால் தநரு

5. நம் த சியக் தகாடியில் உள்ள அதசாகச் சக்கரத்தின் நிைம் _________
அ. தவளிர் நீலம்

ஆ. கருநீலம்

இ. நீலம்

ஈ. பச்கச

6. இந்திய விடு கல நாளில் பைக்கவிடப்பட்ட மு ல் த சியக்தகாடி

_________ அருங்காட்சியகத்தில்

உள்ளது.
அ. பசன்னன வகாட்னட

ஆ. தடல்லி

இ. சாரநாத்

ஈ. தகால்கத் ா

7. த சிய கீ த்க இயற்றியவர் ___________
அ. த தவந்திரநாத் ாகூர்

ஆ. பாரதியார்

இ. ரவீந்திரநாத் தாகூர்

ஈ. பாலகங்கா ரதிலகர்

8. த சிய கீ ம் பாடுவ ற்கு எடுத்துக் தகாள்ளதவண்டிய கால அளவு __________
அ. 50 வினாடிகள்

ஆ. 52 நிமிடங்கள்

இ. 52 வினாடிகள்

ஈ. 20 வினாடிகள்

9. 1896 த சிய காங்கிரஸ்

ாநாட்டின் தபாது வந்த

ா ரம் பாடகலப் பாடியவர்_______

அ. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

ஆ. ரவீந்திரநாத் ாகூர்

இ.

ஈ. சவராஜினி நாயுடு

காத் ா காந்தி

10. விடு கல நாளிம்தபாது தடல்லியில் தகாடிதயற்றுபவர் _________
அ. பிரதம அனமச்சர்
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ஈ. அரசியல் கலவர் எவதரனும்

II. வகாடிட்ட இட்த்னத நிரப்புக.
1. இந்திய த சிய இலச்சிகன _________ ல் உள்ள அதசாகத் தூணிலிருந்து ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.
வினட: சாரநாத்
2. இந்தியாவின் த சியக் கனி _____
வினட: மாம்பழம்
3. இந்தியாவின் த சியப் பைகவ _______
வினட: மயில்
4. இந்தியாவின் த சிய ரம் _________
வினட: ஆலமரம்
5. 1947 விடு கல நாளின் தபாது ஏற்ைப்பட்ட தகாடி _________ என்னுமிடத்தில் தநசவு தசய்யப்பட்டது.
வினட: குடியாத்தம்
6. இந்திய த சியக் தகாடிகய வடிவக த் வர் _________
வினட: பிங்காலி பவங்னகயா
7. சக ஆண்டு முகைகயத் துவக்கியவர் __________
வினட: வபரரசர் கனிஷ்கர்
8. இந்தியாவின் மிக நீள ான ஆறு _____________
வினட: கங்னக
9. இந்திய நாணயத்தின் குறியீட்கட வடிவக த் வர்___________
வினட: D. உதயகுமார்
10. த சியக் தகாடியில் உள்ள அதசாகச் சக்கரம் _________ ஆரங்ககளக் தகாண்டது.
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வினட: 24
11. நான்முகச் சிங்கம் ற்தபாது __________ அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது.
வினட: சாரநாத்
12. த சிய கீ ம் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு _________
வினட: 1950
13. _______________ இந்தியாவின் த சிய நுண்ணுயிரியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வினட: லாக்வடா வபசில்லஸ்
IV. நிரப்புக.
1. காவி - க ரியம் ; தவள்கள - அனமதி, தூய்னம
2. குதிகர - ஆற்ைல் ; காகள – உனழப்பு
3. 1947 - விடு கல நாள் ; 1950 - குடியரசு நாள்
V. பபாருந்தியுள்ளவற்றுள் சரியானனதத் வதர்ந்பதடுக்கவும்.
1. ரவீந்திரநாத் ாகூர்

- அ. த சியப்பாடல்

2. பங்கிம் சந்திர சட்டர்ஜி

- ஆ. த யக்தகாடி

3. பிங்காலி தவங்ககயா

- இ. வான் இயற்பியலாளர்

4. த க்னாத் சாகா

- ஈ. த சிய கீ ம்

1

2

3

4

அ)

அ

ஈ

ஆ

இ

ஆ)

ஈ

அ

இ

ஆ

இ)

ஈ

அ

ஆ

இ
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VI. பபாருத்தியபின் பபாருந்தாதது எது?
1. த சிய ஊர்வன

- புலி

2. த சிய நீர்வாழ் விலங்கு

- லாக்தடா தபசில்லஸ்

3. த சிய பாரம்பரிய விலங்கு

- ராஜநாகம்

4. த சிய நுண்ணுயிரி

- டால்பின்

வினட: 1. ராஜநாகம்
பபாருந்தாதது:

2. டால்பின்

3. லாக்வடா வபசில்லஸ்

3. வதசிய பாரம்பரிய விலங்கு – புலி

குறிப்பு : புலி வதசிய விலங்காகும். யானன வதசிய பாரம்பரிய விலங்காகும்.
VII. தவைான பசாற்பைாடனரத் வதர்ந்பதடுக்கவும்
1. அ) த சியக் தகாடியின் நீள அகலம் 3:2 என்ை விகி த்தில் உள்ளது.
ஆ) அதசாகச் சக்கரம் 24 ஆரங்ககளக் தகாண்டது.
இ) அவசாகச் சக்கரம் பவளிர் நீல நிைமுனடயது.
2. அ) பிங்காலி தவங்ககயா த சியக் தகாடிகய வடிவக த் ார்.
ஆ) விடுதனல நாளில் ஏற்ைப்பட்ட முதல் வதசியக் பகாடி தற்வபாது பகால்கத்தா அருங்காட்சியகத்தில்
உள்ளது.
இ) விடு கல நாளில் ஏற்ைப்பட்ட மு ல் த சியக் தகாடி குடியாத் த்தில் தநசவு தசய்யப்பட்டது.
VIII. சரியான பசாற்பைாடனரத் வதர்ந்பதடுக்கவும்.
1. ஆகஸ்டு 15 அன்று விடுதனல நாள் பகாண்டாடப்படுகிைது.
2. நவம்பர் 26 அன்று குடியரசு நாள் தகாண்டாடப்படுகிைது.
3. அக்தடாபர் 12 அன்று காந்தி தஜயந்தி தகாண்டாடப்படுகிைது.
IX. வினடயளிக்கவும்
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1. வதசியக் பகாடியில் உள்ள நிைங்கள் குறிப்பன எனவ?
த ல்பகுதியில் உள்ள காவி நிைம் க ரியத்க யும் தியாகத்க யும் குறிக்கிைது. கீழ்ப்பகுதியில்
உள்ள பச்கச நிைம் தசழுக கயயும் வளத்க யும் குறிக்கிைது. இகடயில் உள்ள தவள்களநிைம்
தநர்க , அக தி

ற்றும் தூய்க கயக் குறிக்கிைது. நடுவில் கருநீலநிைத்தில் அக ந்துள்ள அதசாகச்

சக்கரம் அைவழிகயயும் அக திகயயும் வலியுறுத்துகிைது.
2. வதசிய இலச்சினனயின் பாகங்கள் எனவ?
சாரநாத் அதசாகத் தூணின் உச்சியில் அக ந்திருக்கும் நான்முகச் சிங்கம் இந்தியாவின் த சிய
இலச்சிகனயாக ஜனவரி 26, 1950இல் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டது. இ ன் அடிப்பகுதியில் ‘சத்யத வ தஜயத ’
எனப் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. ‘வாய்க தய தவல்லும்’ என்பத

இ ன் தபாருளாகும். த சிய இலச்சிகன

த ல்பகுதி, அடிப்பகுதி என இரண்டு பகுதிககளக் தகாண்டது. த ல்பகுதியில் நான்கு சிங்க உருவங்கள்
ஒன்றுக்தகான்று பின்பக்க ாக தபாருந்தியிருக்கு ாறு வட்டவடிவ ான பீடத்தில் கவக்கப்பட்டுள்ளன.
ந து இலச்சிகனயில் மூன்று சிங்க உருவங்ககள

ட்டுத

காண இயலும். அடிப்பகுதியில் யாகன,

குதிகர, காகள, சிங்கம் ஆகிய உருவங்கள் அக ந்துள்ளன. இவ்வுருவங்களுக்கிகடதய

ர் சக்கரம்

அக ந்துள்ளது.
3. வதசிய கீதத்தின் சிைப்பு அம்சங்கள் எனவ?
‘ஜன கண

ன……’ ந து த சிய கீ

ாகும். இது ஒந்தியாவின் இகையாண்க

ஒருக ப்பாட்டிற்கு அகடயாளச் சின்ன ாக விளங்குகிைது.இப்பாடல் ரவீந்திரநாத்

என்னும்

ாகூரால் வங்காள

த ாழியில் எழு ப்பட்டது. இ ன் இந்தி த ாழியாக்கம் ஜனவரி 24, 1950 இல் இந்திய அரசியலக ப்புச்
சகபயால் த சிய கீ

ாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.

பாடும்தபாது பின்பற்ை தவண்டியன:
 இக்கீ த்க சு ார் 52 வினாடிகளில் பாட/இகசக்க தவண்டும்.
 பாடும்தபாது அகனவரும் எவ்வி அகசவுகளும் இன்றி தநராக நிற்க தவண்டும்.
 தபாருள் புரிந்து சரியாகப் பாடதவண்டும்.
4. இந்திய நாணயத்தின் குறியீட்டின் வடிவத்னத வனரந்து வனரயறுக்கவும்.
இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ பணத்தின் தபயர் ரூபாய். 16-ம் நூற்ைாண்டில்

ன்னர் தஷர்ஷா சூரி

தவளியிட்ட தவண்ணி நாணயத்துக்கு ‘ருபியா’ என்று தபயர். அதுதவ ரூபாய் என்று

ருவியுள்ளது.

ரூபாய்க்கான சின்னம் . இந் ச் சின்னத்க 2010-ல் வடிவக த் வர் மிைகத்க ச் தசர்ந் டி.உ யகு ார்.
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5. வதசிய இலச்சினன எங்பகல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிைது?
த சிய

இலச்சிகனஇந்ஹிய

அரசின்

அலுவல்

முகை

கடி

முகப்புகளிலும்

இந்திய

நாணயங்களிலும் கடவுச்சீட்டுகளிலும் பயன்படுத் ப்படுகிைது.
6. வதசிய உறுதி பமாழினய எழுதியவர் யார்?
“இந்தியா எனது

ாய்நாடு . . . . .” எனத் த ாடங்கும் ந து த சிய உறுதித ாழிகயப் பிதி ாரி

தவங்கட சுப்பாராவ் என்பவர் த லுங்கில் எழுதினார்.
7. வதசிய இலச்சினனயின் அடிப்பாகத்தில் இடம் பபற்றுள்ள விலங்குகள் எனவ?
த சிய இலச்சிகனயின் அடிப்பாகத்தில் யாகன, குதிகர, காகள, சிங்கம்ஆகிய உருவங்கள்
அக ந்துள்ளன. இவ்வுருவங்களுக்கிகடதய ர் சக்கரம் அக ந்துள்ளது.
8. இயற்னக வதசிய சின்னங்கள் எனவ?
புலி, யாகன, டால்பின்,

யில், கருநாகம், ஆல ரம்,

ாம்பைம், கங்கக,

ா கர ஆகியகவ

இயற்கக த சியச் சின்னங்களாகும்.
9. மயில்கள் சரணாலயம் எங்குள்ளது?
மிழ்நாட்டில் புதுக்தகாட்கட

ாவட்டத்தில் உள்ள விராலி கலயில்

யில்களுக்கான சரணாலயம்

உள்ளது.
10. இந்திய வதசியக்பகாடியனயத் தயாரிக்கும் உரினம யாருக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது?
KKGSSF எனப்படும் கர்நாடகா காதி கிரா ாத்தயாகா சம்யுக்

சங்கக் கூட்டக ப்பு (Karnataka Khadi

and Gramodyoga Samyukta Sangh Federation –KKGSSF) என்ை ஒதர ஒரு கூட்டக ப்பிற்கு

ட்டும் இந்

உரிக அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. இந்திய அரசியலனமப்புச் சட்டம்
1929ம் ஆண்டு லாகூரில் கூடிய காங்கிரஸ்

ாநாட்டில் முழு சுயராஜ்யத்க (Purna Swaraj) அகடவது

என்ை முைக்கம் வலுப்தபற்ைது. அ கனத் த ாடர்ந்து 1930, ஜனவரி 26 அன்று உழு சு ந்திர நாளாகக்(Purna
Swaraj Day) தகாண்டாடப்பட்டது. பின்னர் அதுதவ ந து குடியரசு தின ாக ஆனது.
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“அரசக ப்புச் சட்டம் ஒரு நாட்டிர்குத் த கவயான சில அடிப்பகட விதிகள், தகாள்ககககள
உருவாக்கி

ஆவணப்படுத்துகிைது.

அத்துடன்

குடி க்களின்

உரிக கள்,

தசயல்பாடுககள வகரயறுக்கிைது. பிைகு அச்சட்டத்தின் அடிப்பகடயில்
அரசக ப்புச் சட்டம் 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி

கடக கள்

ற்றும்

ான் நாடு ஆளப்படும்.” ந து

ா ம் 26 ஆம் நாள் நகடமுகைக்கு வந் து. அக த் ான்

நாம் குடியரசு தின ாகக் தகாண்டாடுகிதைாம்.
இந்திய அரசக ப்புச் சட்டம் ான் ந து நாட்டின் உயர்ந் பட்ச சட்ட ாக விளங்குகிைது. இ கன
உருவாக்க 1946 ஆம் ஆண்டு

அரச ப்பு நிர்ணய

ன்ைம் என்ை அக ப்பு உருவாக்கப்பட்டது. இ ன்

கலவராக முகனவர் ராதஜந்திர பிரசாத் த ர்த டுக்கப்பட்டார். இதில் 15 தபன் உறுப்பினர்கள் இருந் னர்.
எட்டுப் தபர் தகாண்ட அரசக ப்புச் சட்ட வகரவுக் குழு உருவாக்கப்பட்டு அ ன்

கலவராக அம்தபத்கார்

த ர்ந்த டுக்கப்பட்டார்.
இந் க் குழுவினர் 60 நாடுகளின் அரசக ப்புச் சட்டங்ககள வாசித்து அவற்றில் இருந்

சிைப்பான

பகுதிககள முன் ாதிரியாகக் தகாண்டு ந து அரசக ப்புச் சட்டத்க உருவாக்கினார். 1949 ஆம் ஆண்டு
நவம்பர் 26 ஆம் நாள் முழுக யான அரசக ப்புச் சட்டம் யாரானது. இந்திய அரசக ப்பு நிர்ணய

ன்ைம்

ந து அரசக ப்புச் சட்டத்க அன்று ான் ஏற்றுக் தகாண்டது.
ந து அரசக ப்புச் சட்டத்தின் முகப்புகர ஒவ்தவார் இந்தியருக்கு ான நீதி,
ச த்துவத்க

உறுதி

தசய்வத ாடு,

சதகா ரத்துவத்க யும்

இந்தியாகவ இகையாண்க , ச த்துவம்,
தசய்கிைது. அரசக ப்புச் சட்டம் இந்திய

ச்சார்பின்க ,

வலியுறுத்துகிைது.

ன்தசயலுரிக ,
இந்

முகப்புகர

க்களாட்சிக் குடியரசு என்று வகரயகை

க்களுக்கு முழு அதிகாரத்க

வைங்கியுள்ளது.

க்களால்

த ர்ந்த டுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கதள நாட்கட ஆள்கிைார்கள். இவ்வாறு ஒரு நாட்டின் உச்சநிகல
அதிகாரத்க தய இகையாண்க என்கிதைாம்.
ஒவ்தவாரு

குடி கனுக்கும்

அகைக்கப்படுகின்ைன. ச

மிகத்

த கவயான

உரி கதள

அடிப்பகட

உரிக கள்

என்று

உரிக , சு ந்திர ாகச் தசயல்படும் உரிக , சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிக ,

சு ந்திர ச ய உரிக , கலாச்சார

ற்றும் கல்வி தபறும் உரிக , சட்டத் தீர்வு தபறும் உரிக

ஆகியகவ

ந து அடிப்பகட உரிக கள் ஆகும்.
அரசுகள் சட்டமியற்றும் தபாதும், ஆட்சி தசய்யும் தபாதும் கவனத்தில் தகாள்ள தவண்டிய சில
வழிகாட்டல்ககள அரசக ப்புச் சட்டம் வைங்கியுள்ளது. இகவ கவனத்தில் தகாள்ளப்பட தவண்டிய
தநறிமுகைகள் ஆகும். பதிதனட்டு வயது நிரம்பிய இந்தியக் குடி கன் ஒவ்தவாருவரும் ஓட்டளிக்கும்
உரிக கயப் தபறுகிைார்கள். இது ஓட்டுரிக

எனப்படும். இந்

உரிக கயப் தபை ஜாதி,

ம், பாலினம்,

தபாருளா ார அடுக்கு உட்பட எதுவும் கடயாக முடியாது.
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உரிக ககளப் தபறும் குடி கன் ஒவ்தவாருவருக்கும் சில கடக களும் உள்ளன. த சியக்
தகாடிகயயும், த சிய கீ த்க யும்

தித்து நடப்பது, அரசியல் சட்டத்க

தித்துப் தபணிவது, நாட்கடப்

பாதுகாப்பது, நாட்டுக்காக த கவப்படும் தபாது தசகவ தசய்வது, சாதி,

, த ாழி, இன எல்கலககளக்

கடந்து அகனவருடனும் சதகா ர

னப்பான்க யுடன் இருப்பது, ந து பாரம்பரியத்க க் காப்பது,

காடுகள், ஏரிகள், நதிகள் தபான்ை இயற்கக வளங்ககளயும் வனவிலங்குககளயும் பாதுகாப்பது
தபான்ைகவ ந து அடிப்பகடக் கடக கள் ஆகும்.
அரசக ப்பு சட்ட வகரவுக் குழுவின்
என்று

திக்கப்படுகிைார்.

கலவரான பி.ஆர்.அம்தபத்கர் ந து அரசக ப்புச்

சட்டத்தின்

ந்க

ற்தபாது ந து அரசக ப்புச் சட்டத்தில் 448 உறுப்புகள், 25

பகுதிகள்

ற்றும் 12 அட்டவகணகள் உள்ளன. அரசக ப்புச் சட்டம் 16.9.2016 வகர 101 முகை

திருத் ப்பட்டுள்ளது. இந்திய அரசக ப்புச் சட்டத்தின் பிரதிகள் நாடாளு ன்ை நூலகத்தில் ஹீலியம் வாயு
நிரப்பப்பட்ட தபகையில் கவத்துப் பாதுகாக்கப்பட்டு வருகின்ைன.
I. சரியான வினடனயத் வதர்வு பசய்க.
1. அரசக ப்பு தினம் தகாண்டாடப்படும் நாள் __________
அ. ஜனவரி 26

ஆ. ஆகஸ்டு 15

இ. நவம்பர் 26

ஈ. டிசம்பர் 9

2. அரசக ப்புச் சட்டத்க ___________ஆம் ஆண்டு அரசியல் நிர்ணயசகப ஏற்றுக்தகாண்டது.
அ. 1946

ஆ. 1950

இ. 1947

ஈ. 1949

3. அரசக ப்புச் சட்டத்தில் இதுவகர ______________ சட்டத்திருத் ங்கள் தசய்யப்பட்டுள்ளன.
அ. 101

ஆ. 100

இ. 78

ஈ. 79

4. இஃது அடிப்பகட உரிக அன்று __________
அ. சு ந்திர உரிக

ஆ. ச த்துவ உரிக

இ. ஒட்டுரினம

ஈ. கல்வி தபறும் உரிக

5. இந்தியக் குடி க்களின் வாக்குரிக க்கான வயது _____________
அ. 14

ஆ. 18

இ. 16

ஈ. 21

II. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
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1. அரசியல் நிர்ணய சகபயின் கலவராக ___________ த ர்ந்த டுக்கப்பட்டார்.
வினட: முனனவர் ராவஜந்திர பிரசாத்
2. இந்திய அரசக ப்புச் சட்டத்தின் ந்க என தபாற்ைப்படுபவர் _________
வினட: அண்ணல் அம்வபத்கார்
3. நம் அடிப்பகட உரிக ககள உறுதி தசய்யவும் பாதுகாக்கவும் தசய்வது _________
வினட: உச்ச நீதிமன்ைம்
4. நம் அரசக ப்புச் சட்டம் நகடமுகைக்கு வந் நாள் ________
வினட: ஜனவரி 26, 1950
III. பபாருத்திச் சரியான வினடனயத் வதர்ந்பதடுக்கவும்.
1. சு ந்திர தினம்

- அ. நவம்பர் 26

2. குடியரசு தினம்

- ஆ. ஏப்ரல் 1

3. இந்திய அரசக ப்பு தினம்

- இ. ஆகஸ்டு 15

4. அகனவருக்கும் கல்வி உரிக

- ஈ. ஜனவரி 26

1

2

3

4

அ)

இ

அ

ஈ

ஆ

ஆ)

இ

ஈ

அ

ஆ

இ)

ஈ

ஆ

அ

இ

IV. வினாக்களுக்கு வினடயளி.
1. அரசனமப்பு நிர்ணய சனப எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது?
1946
2. வனரவுக்குழுவில் எத்தனன உறுப்பினர்கள் பங்வகற்ைனர்?
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389
3. அரசனமப்பு நிர்ணய சனபயில் பங்வகற்ை பபண் உறுப்பினர்கள் எத்தனன வபர்?
15
4. அரசனமப்புச் சட்ட உருவாக்கம் எப்வபாது முடிவனடந்தது?
26 நவம்பர் 1949
V.வினாக்களுக்கு வினடயளி.
1. ஜனவரி 26 குடியரசு தினமாக ஏன் வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டது?
ந து அரசக ப்புச் சட்டம் 1950 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி

ா ம் 26 ஆம் நாள் நகடமுகைக்கு வந் து.

அக த் ான் நாம் குடியரசு தின ாகக் தகாண்டாடுகிதைாம்.
2. அரசனமப்புச் சட்டம் என்ைால் என்ன?
அரசக ப்புச் சட்டம் ஒரு நாட்டிற்குத் த கவயான சில அடிப்பகட விதிகள், தகாள்ககககள
உருவாக்கி

ஆவணப்படுத்துவத ாடு,

னது

குடி க்களின்

உரிக கள்,

கடக கள்

ற்றும்

தசயல்பாடுககள வகரயறுக்கிைது. பிரகு அச்சட்டத்தின் துகணதயாடு ான் அந்நாடு ஆளப்படும்.
3. இந்திய அரசனமப்புச் சட்டத்தின் சிைப்பம்சங்கனளப் பட்டிலிடுக.
இந்திய அரசக ப்புச் சட்டம் ான் ந து நாட்டின் உயர்ந் பட்ச சட்ட ாக விளங்குகிைது. அது
அடிப்பகட

அரசியல்

ஆகியவற்கை
அடிப்பகட

தகாள்ககககள

விளக்குவது,

உரிக கள்

அரச

வகரயறுப்பது,

நிறுவனங்களின்

ற்றும் கடக ககள

கட்டக ப்புகள்,

கடக ககளப்

நிர்ணயம்

தசய்வது,

வழிமுகைகள்,

பட்டியலிடுவது,
வழிகாட்டு

அதிகாரம்

குடி க்களின்

தநறிமுகைககள

வைங்குவது ஆகியவற்றின் வழிதய ஓர் ஒட்டுத ாத் க் கட்டக ப்கப ந க்குத் ருகிைது.
4. அடிப்பனட உரிமகள் என்ைால் என்ன?
ஒவ்தவாரு

குடி கனுக்கும்

அகைக்கப்படுகின்ைன. ச

மிகத்த கவயான

உரிக கதள

அடிப்பகட

உரிக கள்

என்று

உரிக , சு ந்திர ாகச் தசயல்படும் உரிக , சுரண்டலுக்தகதிரான உரிக ,

சு ந்திர ச ய உரிக , கலாச்சார

ற்றும் கல்வி தபறும் உரிக , சட்டத்தீர்வு தபறும் உரிக

ஆகியகவ

இன்றியக யா உரிக களாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
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5. முகப்புனர என்ைால் என்ன?
அரசக ப்புச் சட்டத்தின் முன்னுகர ான் முகப்புகர என்று அகைக்கப்ப்டுகிைது. அது இந்தியாகவ
இகையாண்க , ச த்துவம்,

ச்சார்பின்க ,

க்களாட்சிக் குடியரசு என்று வகரயகை தசய்கிைது.

6. சுதந்திரம், சமத்துவம், சவகாதரத்துவம் என்ை பசாற்களின் மூலம் புரிந்து பகாள்வது என்ன?
சு ந்திரம் என்பது ந து நாட்டில் எங்கும் தசல்லக்கூடிய உரிக , விரும்பிய த ாழிகலத்
த ர்ந்த டுக்கும் உரிக

ஆகியவற்கைக் குறிக்கும். சட்டத்தின் முன் அகனவரும் ச ம் என்பக

ச த்துவம் உணர்த்துகிைது. சதகா ரத்துவம் என்பது பிைதராடு பைகும் தபாது பாசத்துடனும் உண்க யான
அன்புடனும் பைகும் ன்க கயயும் குறிக்கிைது.
7. வனரயறு. இனையாண்னம
அரசக ப்புச் சட்டம் இந்திய
ற்றும் சட்ட ன்ை உறுப்பினர்கள்
அதிகாரம்

இருக்கிைது.

க்களுக்கு முழு அதிகாரத்க

வைங்கியுள்ளது. நாடாளு ன்ைம்

க்களால் த ர்ந்த டுக்கப்படுகிைார்கள். அவர்களிடம் நிகைதவற்று

இப்படியாக

ஒரு

நாட்டின்

உச்சநிகல

அதிகாரத்க தய

இகையாண்க

என்கிதைாம்.

பபாருளியல்
1. பபாருளியல் – ஓர் அறிமுகம்
கிரா ங்களில் வாரம் அல்லது

ா ம் ஒரு முகை தபாதுவான ஓர் இடத்தில் குறிப்பிட்ட தநரத்திற்கு

க்களின் த கவக்தகற்ை குறிப்பிட்ட தபாருள்ககள ஒருங்கிகணத்து விற்பகன தசய்யும் இடம் சந்க
எனப்படுகிைது. அன்ைாடத் த கவககளப் பூர்த்தி தசய்ய

க்கள் அங்காடியிலிருந்து

வாங்கிப்

பயன்படுத்தும் தபாருட்கள் நுகர்தவார் தபாருட்கள் என அகைக்கப்படுகின்ைன. எ.கா. அரிசி, துணிகள்,
மிதிவண்டிகள்.
பகைய காலத்தில் ஒரு பண்டத்திற்குப் பதிலாக
இருந் து. இ ற்கு பண்ட
இருந்

ற்தைாரு பண்டத்க

ாற்றிக் தகாள்ளும் முகை

ாற்று முகை எனப்தபயர். இதில் பண்டங்களின்

திப்பில் தவறுபாடு

ால் பல பிரச்சகனகள் ஏற்பட்டன. எனதவ இச்சிக்கல்ககளத் தீர்க்க பணம் என்ை கருவி

நகடமுகைக்குக் தகாண்டு வரப்பட்டது.
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க்கள் பலவி

ான த ாழில்கள் தசய்து ங்கள் வாழ்விற்குத் த கவயான பணம் ஈட்டுகின்ைனர்.

அதில் ஒரு பகுதிகயத்

ங்கள் த கவக்காக ஒதுக்கி கவத்து விடுகின்ைனர். ககயில் கிகடக்கும்

வரு ானத்தில் நுகர்வுக்குச் தசலவு தசய் து தபாக எதிர்காலத் த கவக்காக ஒதுக்கப்படும் ஒரு த ாகக
தசமிப்பு எனப்படுகிைது.
க்களின் த ாழில்கள் மூவககப்படும். 1) மு ல் நிகலத் த ாழில்கள், 2) இரண்டாம் நிகலத்
த ாழில்கள்

3)

மூன்ைாம்

நிகலத்

த ாழில்கள்.

தபாருள்ககள உற்பத்தி தசய்வது மு ல்நிகலத்

உணவுக்காகவும்,

த ாழில் ஆகும்.

த ாழிலுக்காகவும்

முலப்

தவளாண்க , கால்நகடகள்

வளர்த் ல், மீன் பிடித் ல், கனி ங்ககளச் தசகரித் ல், கனிகள், த ன், மூலிககககளச் தசகரித் ல்
தபான்ைகவ மு ல் நிகலத் த ாழில்கள் ஆகும்.
மூலப் தபாருள்களிலிருந்து இயந்திரங்கள் மூலம் அன்ைாட்த் த கவக்கானா தபாருள்ககளத்
யாரிப்பது இரண்டாம் நிகலத் த ாழில் அல்லது

த ாழில்துகை என அகைக்கப்படுகிைது. பருத்தி,

சர்க்ககர, உணவு ப ப்படுத் ல் தபான்ைகவ தவளாண் அடிப்பகடத் த ாழில்கள் ஆகும். காகி த்
த ாழில்,

ரச்சா ான்கள், கட்டு ானப் தபாருட்கள் காடுசார்ந்

த ாழிற்சாகலகள் ஆகும். சித ண்ட்,

இரும்பு, அலுமினியத் த ாழிற்சாகலகள் கனி த் த ாழிற்சாகலகள் என அகைக்கப்படுகின்ைன. கடல்
உணவு ப ப்படுத் ல் கடல்சார் த ாழிற்சாகலகள் எனப்படுகிைது.
த ாழிற் துகையில் உற்பத்தி தசய்யப்பட்ட தபாருள்ககள
த ாழில்கள்

மூன்ைாம்

நிகலத்

த ாழில்கள்

அல்லது

க்களுக்குக் தகாண்டு தசர்க்கும்

தசகவத்

துகைத்

த ாழில்கள்

என

அகைக்கப்படுகின்ைன. சாகல, ரயில், கடல், ஆகாயப் தபாக்குவரத்துகள் தபாக்குவரத்து சார்ந் கவ.
வாங்கு ல், விற்ைல் தபான்ை வணிக நிகழ்வுகளும், பணப் பரி ாற்ைம், வங்கிச் தசகவகள் உள்ளடக்கிய
வங்கித் த ாழில்களும் மூன்ைாம் நிகலத் த ாழில்கள் எனப்படுகின்ைன.
உலகில்

50 ச வீ த்திற்கும் அதிக ான

மிழ்நாட்டில் 47 ச வீ

க்கள் நகரங்களில்

க்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்ைனர்.

த ாழிலிலும் சிைந்து விளங்கும்

ான்

வாழ்கிைார்கள். ந து

மிழ்நாடு உற்பத்தித் த ாழிலும் தசகவத்

ாநில ாகத் திகழ்கிைது. இகவ நகரங்ககள க ய ாகக் தகாண்தட

இயங்குகின்ைன. நகரங்களில் தவகல வாய்ப்புகள் அதிகம்: சிறு த ாழில் தசய்பவர்களும், அக ப்பு சாரா
த ாழிலாளர்களும் நகரங்களில் அதிகம் உள்ளனர்.
சலகவயகம், முடி திருத் ம் தபான்ை சிறுத ாழில் தசய்பவர்களின் எண்ணிக்கக கிரா ங்களில்
உள்ளக க் காட்டிலும் நகரங்களில் மிக அதிக ாகும். நன்கு வடிவக க்கப்பட்ட சாகலகள், துகைமுக,
வி ானநிகலயம், ரயில் நிகலயம் ஆகியகவ ஏற்று தி இைக்கு திக்குப் தபரிதும் துகணபுரிகின்ைன.
உயர்கல்வி,

ருத்துவ வசதி ஆகியகவ நகரங்களில் அதிகம் கிகடக்கிைது. அன்ைாடப் பணப் புைக்கமும்
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நகரங்களில் அதிகம் உள்ளது. எனதவ நாட்டின் தபாருளா ார வளர்ச்சிக்கு நகரங்கள் அதிக அளவில்
உறுதுகணயாக உள்ளன.
I. வகாடிட்ட இடங்கனள நிரப்புக.
1. ானியங்ககள உற்பத்தி தசய்பவர்கள் ______
வினட: முதல்நினலத் பதாழில்புரிவவார்
2. ‘த ன் தசகரித் ல்’ என்பது __________ த ாழில்.
வினட: முதல் நினலத்
3. மூலப்தபாருட்ககளப் பயன்பாட்டுப் தபாருட்களாக

ாற்றுவது ______எனப்படும்.

வினட: இரண்டாம் நினலத் பதாழில்
4. காந்தியடிகளின் கூற்றுப்படி, கிரா ங்கள் நம் நாட்டின்___________
வினட: முதுபகலும்பு ஆகும்.
5. மிழ்நாட்டில் __________ ச வீ

க்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்ைனர்.

வினட: 47%
6. தவளாண்க

என்பது _______ நிகலத் த ாழிலாகும்.

வினட: முதன்னம
7. தபாருளா ார நடவடிக்கககள் ______ அடிப்பகடயில் பிரிக்கப்படுகின்ைன.
வினட: பயன்பாடு
8. சர்க்ககர ஆகல ________ நிகலத் த ாழிலாகும்.
வினட: இரண்டாம்
9. தவளாண்க சார் த ாழிற்சாகல ___
வினட: பருத்தியானல
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10. பால்பண்கண ஒரு _______
வினட: கூட்டுைவுத்துனை
II. பபாருத்துக.
1. கால்நகட வளர்ப்பு

- இரண்டாம்நிகலத் த ாழில்

2. உணவு ப ப்படுத்து ல்

- தசகவ

3. இரும்பு எஃகு த ாழிற்சாகல

- மு ல்நிகலத் த ாழில்

4. த ாகலதபசி

- தவளாண்சார் த ாழிற்சாகல

வினட:
1. கால்நகட வளர்ப்பு

- மு ல்நிகலத் த ாழில்

2. உணவு ப ப்படுத்து ல்

- தவளாண்சார் த ாழிற்சாகல

3. இரும்பு எஃகு த ாழிற்சாகல

- இரண்டாம்நிகலத் த ாழில்

4. த ாகலதபசி

- தசகவ

III. பபாருத்திய பின் பபாருந்தாத இனணனயக் கண்டறிக.
1. சிறிய அளவிலான த ாழிற்சாகல

- பணப்பரிவர்த் கன

2. காடுசார்ந் த ாழிற்சாகலகள்

- கவல் த ாழிநுட்பம்

3. தசகவகள்

- காகி த் த ாழிற்சாகலகள்

4. வங்கி

- கால்நகடகள் வளர்ப்பு

வினட:
1. சிறிய அளவிலான த ாழிற்சாகல

- கால்நகடகள் வளர்ப்பு

2. காடுசார்ந் த ாழிற்சாகலகள்

- காகி த் த ாழிற்சாகலகள்

3. தசகவகள்

- கவல் த ாழிநுட்பம்
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4. வங்கி

- பணப்பரிவர்த் கன

IV. வினாக்களுக்கு வினடயளி
1. சந்னத – வனரயறு.
“கிரா ங்களில் வாரம் அல்லது

ா ம் ஒரு முகை தபாதுவான ஓர் இடத்தில் குறிப்பிட்ட தநரத்திற்கு

க்களின் த கவக்தகற்ை குறிப்பிட்ட தபாருள்ககள ஒருங்கிகணத்து விற்பகன தசய்யும் இடம் சந்க ”
2. பண்டமாற்று முனை என்ைால் என்ன?
ஒரு பண்டத்திற்குப் பதிலாக

ற்தைாரு பண்டத்க

ாற்றிக் தகாள்வது பண்ட ாற்று முகை

எனப்படுகிைது.
3. வணிகம் என்ைால் என்ன?
விற்பகனயின் மூலம் தபாருள்ககள வாங்குவது வணிகம் எனப்படும்.
4. வசமிப்பு என்ைால் என்ன?
தசமிப்பு என்பது ககயில் கிகடக்கும் வரு ானத்தில் நுகர்வுக்குச் தசலவு தசய் து தபாக
எதிர்காலத் த கவக்காக ஒதுக்கப்படும் ஒரு த ாககயாகும்.
5. பணம் கண்டுபிடிக்க வவண்டியதன் அவசியம் யாது?
“பண்டங்ககள ஒருவருக்தகாருவர்

ாற்றிக்தகாள்ளும்தபாது பண்டங்களின்

திப்பில் ஏற்படும்

தவறுபாடு பல பிரச்சகனகளுக்கு வழி வகுத் து. இப்பிரச்சகனகயத் தீர்க்க கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
கருவி ான் பணம்.”
6. நீர்நினலகளுக்கு அருகில் குடியிருப்புகள் வளர்ச்சியனடவதற்கான காரணம் என்ன?
விவசாயம் தசய்வ ற்கும், கால்நகடககள வளர்ப்ப ற்கும், குடிப்ப ற்கும் நீர் இன்கையக யா து.
எனதவ, நீர்நிகலகளுக்கு அருகில் குடியிருப்புகள் வளர்ச்சியகடந்துள்ளன.
7. இரண்டாம் நினலத் பதாழில்கள் என்று எவற்னை அனழக்கின்வைாம்?
மு ல்நிகலத் த ாழில்கள் மூலம் தசகரிக்கப்படும் மூலப்தபாருள்களில் இருந்து இயந்திரங்கள்
மூலம் அன்ைாடத் த கவக்கான தபாருட்ககளப் தபரு ளவில் உற்பத்தி தசய் ல் இரண்டாம் நிகலத்
த ாழில்கள் என்றும், த ாழி துகை என்றும் அகைக்கப்படுகின்ைன.
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8. நகரங்கனள னமயமாகக் பகாண்டு இயங்கும் பதாழில்கள் எனவ?
ருத்துவ கனகள், கல்விநிகலயங்கள், அரசு அலுவலகங்கள், நீதி ன்ைங்கள், முடி திருத் கம்,
அைகு நிகலயம், சாகலதயாரக் ககடகள், உணவுக் கூடங்கள்.
9.

மூலப்பபாருள்

பயன்பாட்டின்

அடிப்பனடயில்

எவ்வாறு

பதாழிற்சானலகள்

வனகப்படுத்தப்படுகின்ைன?
 தவளாண் அடிப்பகடத் த ாழிற்சாகலகள் – பருத்தி, சர்க்ககர, உணவுப ப்படுத்து ல்.
 காடுசார்ந் த ாழிற்சாகலகள் – காகி த்த ாழில், ரச்சா ான்கள், கட்டு ானப் தபாருள்கள்.
 கனி த் த ாழிற்சாகலகள் – சித ண்ட், இரும்பு, அலுமினியம் தபான்ை த ாழிற்சாகலகள்.
 கடல்சார் த ாழிற்சாகலகள் – கடல் உணவு ப ப்படுத்து ல்.
10. வசனவத்துனையில் காணப்படும் பதாழில்கனள எழுதுக.
 தபாக்குவரத்து – சாகல, ரயில், கடல், ஆகாயப் தபாக்குவரத்துகள்.
 த ாகலத்த ாடர்பு – அஞ்சல், த ாகலதபசி, கவல் த ாழில்நுட்பம்.
 வர்த் கம் – தபாருள்ககளக் தகாள்மு ல் தசய் ல், விற்பகன தசய் ல்.
 வங்கி – பணப் பரி ாற்ைம், வங்கிச் தசகவகள்.
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