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9 - ஆம் வகுப்பு - சமூக அறிவியல் - முதல் பருவம்
வரலாறு
1. மனித பரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும் – வரலாற்றுக்கு முந்ததய காலம்

1. சரியான விதைதயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக
1. மனிதர்களுடன் மரபணுவியல் ந ோக்கில் மிகவும் ந ருக்கமோக இருப்பது.
அ) நகோரில்லோ

ஆ) சிம்பன்ஸி

இ) உரோங்உட்டோன்

ஈ) கிநரட் ஏப்ஸ்

2. விவசோயம் மற்றும் விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதல் நதோடங்கிய கோலகட்டம்
அ) பளழய கற்கோலம்

ஆ) இளடக் கற்கோலம்

இ) புதிய கற்காலம்

ஈ) நபருங் கற்கோலம்

3. பரிணோம வைர்ச்சி வரிளசயில் வீன மனிதனின் ந ரடி முன்நனோர் ………………. ஆவர்
அ) ந

ோநமோ ந

பிலிஸ்

இ) த

ாதமா தசபியன்ஸ்

ஆ) ந

ோநமோ எர்க்டஸ்

ஈ) நியோண்டர்தோல் மனிதன்

4. தமிழகத்துக்கு அப்போல் நசர, நசோழ, போண்டியர்கள் குறித்து அறிந்து நகோள்ை நபோ.ஆ.மு 3ம் நூற்றோண்ளடச்
நசர்ந்த …………………….. கல்நவட்டுக் குறிப்புகள் உதவுகின்றன.
அ) புலிநகசி

ஆ) அதசாகர்

இ) சந்திரகுப்தர்

ஈ) தன ந்தர்

5. எகிப்து, இஸ்நரல்-போலஸ்தீனம் மற்றும் ஈரோக் ஆகியளவ அடங்கிய பகுதி …………………. எனப்படுகிறது.
அ) கிநரட் ரிஃப்ட் பள்ைத்தோக்கு

ஆ) பிதைநிலப்பகுதி

இ) ந

ஈ) நியோண்டர் பள்ைத்தோக்கு

ோநலோ ஆறு

6. சர் இரோபர்ட் புருஸ் ஃபூட் என்ற இங்கிலோந்து நிலவியைோலர் நசன்ளனக்கு அருகில் உள்ை பல்லோவரத்தில்
………………………. கருவிகளை முதன்முளறயோன கண்டுபிடித்தோர்.
அ) கற்கோலம்

ஆ) பழங்கற்காலம்

இ) இளடக் கற்கோலம்

ஈ) புதிய கற்கோலம்

7. i) எழுத்து நதோன்றுவதற்கு முந்ளதய கோலம் வரலோற்றுக்கு முந்ளதயதோகும்.
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ii) வரலோற்றுக்கு முந்ளதய கோல மக்கள் நமோழிளய வைர்த்நதடுத்தோர்கள்; அழகோன ஓவியங்களையும்
களலப்நபோருட்களையும் உருவோக்கினோர்கள்.
iii) வரலோற்றுக்கு முந்ளதய கோலச் சமூகங்கள் படிப்பறிவு நபற்றிருந்ததோகக் கருதப்படுகின்றன.
iv) விலங்குகளை வைர்த்தனர், பயிர் நசய்தல் ஆகியளவ டந்த கோலகட்டம் இளடக்கற்கோலம் எனப்படுகிறது.
அ) 1 – சரி

ஆ) 1 மற்றும் 2 சரி

இ) 1 மற்றும் 4 சரி

ஈ) 2 மற்றும் 3 சரி

9. கூற்று - தமிழகத்தின் ஆறுகள், குைங்கள் அருநக இளடக்கற்கோல வோழ்விடங்கள் பல கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ைன.
காரணம் – நீர்ப்போசன நமலோண்ளம இளடக் கற்கோலத்தில் வைர்ச்சியளடந்து இருந்தது.
அ) கூற்றும் கோரணமும் சரி; கூற்ளறக் கோரணம் சரியோக விைக்குகிறது.
ஆ) கூற்றும் கோரணமும் சரி ஆனோல் கூற்ளறக் கோரணம் சரியோக விைக்கவில்ளல.
இ) கூற்று சரி; கோரணம் தவறு.
ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவைானது.
10. கூற்று – நபோ.ஆ.மு.3ஆம் நூற்றோண்ளடச் நசர்ந்த அநசோகர் கல்நவட்டுக் குறிப்புகள் அவரது நபரரசுக்கு
நவளிநய இருந்த நசரர்கள், நசோழர்கள், போண்டியர்கள், சத்தியபுத்திரர்கள் ஆகிநயோளரக் குறிப்பிடுகிறது.
காரணம் – தமிலகத்ளதச் நசர்ந்த பழங்கோல அரசர்கள் அரசியல் ந ோக்கில் அவர்கள் ஆட்சிளய
இரும்புக்கோலத்தில் துவக்கினோர்கள்.
அ) கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்தைக் காரணம் சரியாக விளக்குகிைது.
ஆ) கூற்றும் கோரணமும் சரி ஆனோல் கூற்ளறக் கோரணம் சரியோக விைக்கவில்ளல
இ) கூற்று சரி; கோரணம் தவறு
ஈ) கூற்றும் கோரணமும் தவறோனது.
II. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. மனிதர்கள் உருவோக்கிய அல்லது மோற்றியளமத்த ஒரு நபோருள் அல்லது கருவி தசய்தபாருள் எனப்படுகிறது.
2. நதோடக்க நிளல பல நசல் உயிரினம் முதல் முதலில் ததால்லுயிரூழி கோலத்தில் நதோன்றியது.
3. நகோடரிகளும் பிைக்கும் கருவிகளும் கீழ் பழங்கற்கால பண்போட்ளடச் நசர்ந்த முக்கியமோன கருவி
வளககைோகும்.
4. கற்கருவிகளை உருவோக்குவதற்குத் நதளவயோன வழிமுளறகளும் நுட்பமும் கற்கருவி நதோழில் நுட்பம் என
அளழக்கப்படுகிறது.
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5. பழங்கற்கோலத்திற்கும் புதிய கற்கோலத்திற்கும் இளடப்பட்ட கோலம் இதைக்காலம் எனப்படும்.
III. சரியான கூற்தைத் ததர்வு தசய்க
1. அ) மனிதர்களின் ததாற்ைத்தத அறிவியல் த ாக்கில் புரிந்து தகாள்ள தகுதியுள்ளது பிதழக்கும் என்ை
கருத்து உதவுகிைது
ஆ) உயிர்களின் நதோற்றம் குறித்த நூளல ந

ர்பர்ட் ஸ்நபன்சர் பதிப்பித்தோர்.

இ) உயிரியல் பரிணோம வைர்ச்சி குறித்த டோர்வின் நகோட்போடு இயற்ளகத்நதர்வு என்ற வழிமுளறயுடன் நதோடர்பு
உளடயது.
ஈ) கல் நதோழில்நுட்பம் குறித்து ஆரோய்வது நிலவியல் ஆகும்.
2. அ) குரங்கினங்களில் உரோங் உட்டோன் மனித மரபுக்கு மிக ந ருக்கமோன குரங்கினமோகும்.
ஆ) மனிதர்களின் முன்தனார்கதள த

ாமினின் என்கிதைாம், அவர்களின் ததாற்ைம் குறித்த சான்றுகள்

ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுகின்ைன.
இ) இரு பக்கமும் கூர்ளமயோகச் நசதுக்கப்பட்ட சிறு சில்லு சீவல் எனப்படுகிறது.
ஈ) நபரிய கற்களைச் நசதுக்கி தயோரிக்கப்படும் ளகக்நகடோரிகள் அச்சூலியன் கருவிள் எனப்படும்.
IV. தபாருத்துக
1

பழங்கோல மோனுடவியல்

அ.

நடரிஸ்

2

நகோடரிக்கருவிகள்

ஆ.

வீனஸ்

3.

கல்லிலும் எலும்பிலும் கோணப்பட்ட உருவங்கள்

இ.

அச்சூலியன்

4.

நசம்மணல் நமடுகள்

ஈ.

நுண்கற்கோலம்

5.

சிறு அைவிலோன கல்லோல் ஆன

உ

மனித இன முன்நனோர்கள் குறித்த ஆய்வு

நசய்நபோருள்கள்
விதை: 1 – உ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ, 5 – ஈ
V. சிறுவினாக்கள்
1. சிந்ததனகளின் காலம் மனிதர்கதளத் தன்னுணர்வும், அறிவும் உள்ளவர்களாக எப்படி மாற்றியது ?
I.

இப்புவியில், உலகம் மற்றும் நபரண்டம் குறித்து புரிந்துநகோள்ைவும், அளதக்குறித்த அறிளவச் நசகரித்து
விைக்கவும் முயற்சி நசய்யும் ஒநர உயிரினம் மோனுட இனம் மட்டும்தோன்.

II.

பரிணோம வைர்ச்சிப் நபோக்கில் மனிதர்கள் உணர்தல் நிளலளயயும் அறிவோற்றளலயும் நகோண்டவர்கைோக
மோறினோர்கள்.

III.

அவர்கள் இயற்ளக,தம்ளமச் சுற்றியுள்ை உயிரினங்கள் மற்றும் உலகம் குறித்துச் சிந்திக்கவும்,நகள்வி
எழுப்பவும் நதோடங்கினர்.

IV.

முதலில் அவர்கள் இயற்ளகளயக் கடவுைோகக் கருதினோர்கள்.
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சூரியன், சந்திரன் முதலோன பல இயற்ளக ஆற்றல்கள் குறித்துத் தமது சுய புரிதல்களை உருவோக்கி
வழிபட்டனர்.

VI.

அவர்களுளடய பண்ளடய எழுத்துகளிலும், சமய இலக்கியங்களிலும் உலகின் நதோற்றம் குறித்த அறிவியல்
அறிவின் நபோதோளம நவளிப்படுகிறது.

2. வரலாற்றுக்கு முந்திய காலத் தமிழக மக்களின் வாழ்வில் கால் தை வளர்த்தல் ஏற்படுத்திய தாக்கம் பற்றி
குறிப்பு தருக.
I.

இரும்புக் கோல மக்கள் நவைோண்ளமயும் நமற்நகோண்டோர்கள். ஆடு, மோடுகளையும் வைர்த்தோர்கள். சில
குழுக்கள் இப்நபோதும் நவட்ளடயோடிக் நகோண்டும், உணவு நசகரித்துக் நகோண்டும் இருந்தன.

II.

பிறகு பயிர் விளைவித்தலும், விலங்குகளைப் பழக்கப்படுத்துதலும் அறிமுகமோனது.

III.

இது ஏரோைமோன அைவில் தோனிய மற்றும் விலங்கு உணளவ உற்பத்தி நசய்வதற்கு இட்டுச் நசன்றது.

IV.

மனிதர்கள் நிரந்தரமோன வீடுகளில் வோழ்ந்து, மட்போண்டம் நசய்து, உபரி உற்பத்தி மூலம், பல்நவறு
ளகவிளனகளை உருவோக்கினர்.

3. நியாண்ைர்தால்களின் தனித்தன்தம வாய்ந்த பண்புகதளக் கூறு.
I.

நியோண்டர்தோல் மனிதன் உயரத்தில் குட்ளடயோகவும், அைவில் சிறியதோகவும் கோணப்படுவோன்.

II.

இவர்கள் நவட்ளடயோடுவதற்கு கற்கருவிகளையும், ந ருப்ளபயும் பயன்படுத்தினர்.

III.

இறந்தவர்களைப் புளதத்தோர்கள்

IV.

குளிர் கோலத்ளத தோக்குபிடிக்கும் கதகதப்போன வீடுகள், ளதக்கப்பட்ட ஆளடகள், ஊசிகள் ஆகியவற்ளற
நபற்றிருக்கவில்ளல.

4. தபருங்கற்காலத்தில் இைந்ததாதரப் புததக்கும் வழக்கத்தின் வதககதளக் கூறு.
I.

மக்கள் இறந்தவர்களைப் புளதப்பதற்கு நபரிய கற்களைப் பயன்படுத்தியதோல் இரும்பு கோலம்,
நபருங்கற்கோலம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.

II.

இறந்தவர்களின் உடநலோடு ஈமப்நபோருட்கைோக, இரும்புப்நபோருட்கள், கோர்னீலியன் மணிகள், நவண்கலப்
நபோருட்கள் ஆகியளவயும் புளதக்கப்பட்டன.

III.

ஈமச்சின்னங்கள் சிலவற்றில் மனித எலும்புகள் கிளடக்கவில்ளல. மற்றபிற ஈமப் நபோருட்கநை
கிளடத்துள்ைன.

IV.

இவற்ளற ஈம நிளனவுச் சின்னங்கள் என்று குறிப்பிடலோம்.

5. விலங்குதள மனிதன் பழக்கிய நிகழ்வு மனித வரலாற்றில் ஒரு தமல் கல் ஆகும் – விளக்கு
I.
II.
III.

பயிர் விளைவித்தலும், விலங்குகளை பழக்கப்படுத்துவதும் புதிய கற்கோலத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
ோய்கள் தோன் முதலில் பழக்கப்படுத்தப்பட்டிருக்க நவண்டும்.
நசம்மறி ஆடுகளும் , நவள்ைோடுகளும் நபோ.ஆ.மு 10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நதன்நமற்கு ஆசியோவில்
பழக்கப்படுத்தப்பட்டன.

IV.

சுநமரிய ோகரிகத்தில் நிலத்ளம உழுவதற்கு கோளைகள் பயன்படுத்தப்பட்டன.

V.

புதிய கற்கோல நம

ர்கரில் ஆடுகள், மோடுகள் பழக்கப்படுப்பட்டதற்கோன சோன்றுகள் கிளடத்துள்ைன.
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6. கருவி தசய்வதில் கீழப் பதழய கற்கால மக்களிைமிருந்த மக்களிைமிருந்த ததாழில் நுட்பத்ததத் திைனாய்பு
தசய்க.
I.

நபரிய கற்களைச் நசதில்கைோகச் சீவி ளகக்நகோடோரி உள்ளிட்ட பலவளகக் கருவிகளை வடிவளமத்தோர்கள்.

II.

தமது வோழ்க்ளகத் நதளவகளுக்கோக, ளகக்நகோடரி, நவட்டுக்கத்தி உள்ளிட்ட பல்நவறு கருவிகளைச்
நசய்தோர்கள்.

III.

இவ்வளகக் ளகக்நகோடரிகள் அச்சூலியன் கருவிகள் என்று அளழக்கப்படுகின்றன.

IV.

இருபுறமும் நசதுக்கப்பட்டதோல் இக்கருவிகளுக்கு இருமுகக்கருவி என்று நபயர்.

V.

நபோ.ஆ.மு. 250,000 – 60,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியோவில் இக்கருவிகள் பயன்போட்டில் இருந்தன.

VI. ஒவ்தவாரு ததலப்பின் கீதழயும் உள்ள அதனத்து வினாக்களுக்கும் விதையளி.
1. த

ாமிட் மற்றும் த

1. ந
ந

ாமினின்ஸ்

ோமினிட் குறித்து என்நபோர் யோவர்?
ோமினிட் வீன மற்றும் அழிந்து நபோன அளனத்து நபருங்குரங்கு இனங்களும் (கிநரட் ஏப்ஸ்) ந

ோமினிட்

என்று அளழக்கப்படுகின்றன.
2. ஆப்பிரிக்கோவில் கருவிகளை உருவோக்கிய முதல் மனித இனம் எது?
ஆப்பிரிக்கோவில் ந

ோநமோ ந

பிலிஸ் என்ற இனம்தோன் முதன்முதலில் கருவிகள் நசய்த மனித மூதோளதயர்

இனமோகும்.
3. வீன கோல மனிதர்கள் என்த நபயரோல் குறிக்கப்படுகிறோர்கள்?
வீன கோல மனிதர்கள் ந

ோநமோ நசப்பியன்ஸ் என்றளழக்கப்படுகிறோர்கள்.

4. இந்த இனத்ளதச் நசர்ந்த ஏநதனும் ஒரு வளகளயக் கூறு.
நியோண்டர்தோல் இனம், ந

ோநமோ எரக்டஸ், ந

ோநமோ ந

பிலிஸ் ஆஸ்டரநலோபித்திளசங்கள் ஆகியன

அடங்கும்
2. மனித முன்தனார்களின் ததாைக்க காலக் கற்கருகிகளின் ததாகுப்பு
1. அச்சூலியக் கருவிகள் கர் ோடகத்திலும் மத்தியப் பிரநதசத்திலும் எங்கு கண்நடடுக்கப்பட்டுள்ைன.
கர் ோடகோவின் இசோம்பூர், மத்தியப் பிரநதசத்தின் பிம்நபத்கோ நபோன்ற பல இடங்களிலும் கிளடத்துள்ைன.
2. கல் நதோழில்நுட்பம் என்றோல் என்ன?
கல் (Lith) நதோழில்நுட்பம் (Technology) கற்கருவிகள் உருவோக்கத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் முளறளமகளும்
நுட்பங்களும் கற்கருவி (Lithic) நதோழில்நுட்பம் எனப்படுகிறது.
3. இருமுகப் கருவிகள் என்றோல் என்ன?

Learning Leads To Ruling

Page 5 of 57

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

இருபுறமும் நசதுக்கப்பட்டதோல் இக்கருவிகளுக்கு இருமுகக் கருவி என்று நபயர்.
4. மனித இன முன்நனோடிகள் பயன்படுத்திய கல்லோல் ஆன ஆயுதங்களை சிலவற்ளறக் கூறு.
கருக்கல், நசதில், கற்நசதில், சுத்தியல்கள், ளகக்நகோடோரி, நவட்டுக்கத்தி.
2. பண்தைய ாகரிகங்கள்
1. நசோற்களைப் படங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முளறளய ……………………. என்கிநறோம்.
அ) நலோநகோகிரோபி

ஆ) பிக்தைாகிராபி

இ) ஐடியோகிரோபி

ஈ) ஸ்ட்ரோட்டிகிரோபி

2. எகிப்தியர்கள் இறந்த உடல்களைப் பதப்படுத்தி போதுகோத்த முளற………………
அ) சர்நகோபகஸ்

ஆ) ள

க்நசோஸ்

இ) மம்மியாக்கம்

ஈ) பல கடவுைர்களை வணங்குதல்

3. சுநமரியர்களின் எழுத்துமுளற ……………………… ஆகும்.
அ) பிக்நடோகிரோபி

ஆ) ள

இ) நசோநனோகிரோம்

ஈ) க்யூனிபார்ம்

4.

நரோகிளிபிக்

ரப்பர்கள் எழுத்துமுளற …………………….. ஆகும்.

அ) தங்கம் மற்றும் யோளன

ஆ) குதிதர மற்றும் இரும்பு

இ) ஆடு மற்றும் நவள்ளி

ஈ) எருது மற்றும் பிைோட்டினம்

5. சிந்துநவளி மக்கள் லோஸ்ட் நவக்ஸ் முளறளய அறிந்திருந்தோர்கள் என்பளதத் நதரிவிக்கும் நவண்கலச்சிளல
………………………….. ஆகும்.
அ) ஜோடி

ஆ) மதகுரு அல்லது அரசன்

இ) ைனமாடும் தபண்

ஈ) பறளவ

6. i) நமசபநடோமியோவின் மிகப்பழளமயோன ோகரிகம் அக்கோடியர்களுளடய ோகரிகம் ஆகும்.
ii) சீனர்கள் ள

நரோகிளிபிக் முளறளய வைர்த்நதடுத்தோர்கள்

iii) யூப்டிரஸ், ளடகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னோர் வளைகுடோவில் கலக்கின்றன.
iv) போபிநலோனிய அரசோன
அ) (i) சரி

முரோபி நபரும் சட்ட வல்லுனர் ஆவோர்

ஆ) (i) மற்றும் (ii) சரி

Learning Leads To Ruling

இ) (iii) சரி

ஈ) (iv) சரி

Page 6 of 57

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

7. (i) யோங்சி ஆறு சீனோவின் துயரம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.
(ii) வு – டி சீனப்நபருஞ்சுளரக் கட்டினோர்
(iii) சீனர்கள் நவடிமருந்ளதக் கண்டுபிடித்தனர்
(iv) தோநவோயிசத்ளத நிறுவியவர் மீனியஸ் என்று சீன மரபு கூறுகிறது.
அ) (i) சரி

ஆ) (ii) சரி

இ) (iii) சரி

ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

8. பின்வருவனவற்றுள் நமசபநடோமியோளவச் நசர்ந்த ோன்கு ோகரிகங்களின் சரியோன கோலவரிளச எது?
அ) சுநமரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்கோடியர்கள் – போபிநலோனியர்கள்
ஆ) போபிநலோனியர்கள் – சுநமரியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்கோடியர்கள்
இ) சுதமரியர்கள் – அக்காடியர்கள் – பாபிதலானியர்கள் – அஸிரியர்கள்
ஈ) போபிநலோனியர்கள் – அஸிரியர்கள் – அக்கோடியர்கள் – சுநமரியர்கள்
9. கூற்று – நமசபநடோமிய ோகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துநவளி ோகரிகத்தின் சமகோலத்தவர் ஆவர்.
காரணம் – அஸிரிய ஆட்சியோைரின் ஆவணம் ஒன்று நமலு

ோவிலிருந்து வந்த கப்பல்கள் பற்றி கூறுகின்றது.

அ) கூற்றும் கோரணமும் சரி; கூற்ளறக் கோரணம் சரியோக விைக்குகிறது
ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்தைக் காரணம் சரியான விளக்கவில்தல
இ) கூற்று சரி; கோரணம் தவறு
ஈ) கூற்றும் கோரணமும் தவறோனளவ.
II. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. ஸ்பிங்க்ஸின் என்பது மனிதத் தளலயும் சிங்க உடலும் நகோண்ட, கல்லோல் ஆன மிகப்நபரிய உருவம் ஆகும்.
2. எகிப்தியர்கள் நதோடக்க கோலத்தில் பயன்படுத்திய உருவ எழுத்துகள் சோர்ந்த முளற த

தராகிளிபிக் (சித்திர

எழுத்து முதை) ஆகும்.
3.

முராபியின் சட்ைத் ததாகுப்பு என்பது பல்நவறு குற்றங்களுக்கோன சட்டங்களை விைக்கிக்கூறும் பண்ளடய

போபிநலோனியோவின் ஒரு முக்கியமோன ஆவணம் ஆகும்.
4. நசௌஅரசின் தலளம ஆவணக்கோப்போைர் லாதவாட்சு ஆவோர்.
5.

ரப்போ ோகரிகம் நிலவிய இடங்களில் கண்நடடுக்கப்பட்ட போளனகளின் மீதுள்ை சுடுமண் உருவங்களும்

ஓவியங்களும் அவர்களின் களலத்திறளன உணர்த்துகின்றன.
III. சரியான கூற்தைத் ததர்ந்ததடுக்கவும்.
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ரப்போவில் உள்ை நபருங்குைம் அருகில் சில அளறகள் ன்கு கட்டப்பட்டிருந்தது

ஆ) க்யூனிபார்ம் குறிப்புகள் கில்காதமஷ் காவியத்துைன் ததாைர்புதையதவ.
இ) சுடுமண்ணோல் நசய்யப்பட்ட உருவங்களும், நசம்பில் நசய்யப்பட்ட டனமோடும் நபண் உருவமும்
எகிப்தியர்களின் களலத்திறளன உணர்த்துகின்றன.
ஈ) நமசபநடோமியர்கள் சூரிய ோள்கோட்டி முளறளய வகுத்தோர்கள்
2. அ) பழங்கால எகிப்தில் அதமான் கைவுளின் அரசனாகக் கருதப்பட்ைார்.
ஆ) அரண்கைோல் சூழ்ந்த

ரப்போ கரத்தில் நகோயில்கள் இருந்தன.

இ) நபரிய ஸ்பிங்ஸ் என்பது பழங்கோல நமசபநடோமியோவில் உள்ை பிரமிடு வடிவ நிளனவுச்சின்னமோகும்.
ஈ) போளன வளனவதற்கோன சக்கரத்ளதக் கண்டுபிடித்த நபருளம எகிப்தியர்களைச் சோரும்.
IV. தபாருத்துக
1. போநரோ

-

அ) ஒருவளகப் புல்

2. போப்பிரஸ்

-

ஆ) பூமியின் மிகப் பழளமயோன எழுத்துக் கோவியம்

3. நபரும் சட்ட வல்லு ர் -

இ) நமோகஞ்சதோநரோ

4. கில்கோநமஷ்

-

ஈ)

5. அரிக்கநமடு

-

உ) எகிப்திய அரசர்

முரோயி

விதை: 1 - உ, 2 - அ, 3 - ஈ, 4 - ஆ, 5 – இ
V. சிறுவினாக்கள்
1. எகிப்தியர்கள் கதல கட்ைக்கதலயில் திைன் தபற்ைவர்கள் - விளக்குக
(i). எகிப்தியர் கட்டக்களலயிலும் பல்நவறு களல வண்ணங்களிலும் சிறப்புற்றிருந்தனர்.
(ii) இங்கு கோணப்படும் எண்ணற்ற சிற்பங்கள், ஓவியங்கள், பளடப்புகள், எகிப்தியர்களின் களலயோற்றலுக்கு
சோன்றோக இருந்தன.
(iii) போநரோக்களின் சமோதிகைோகக் கட்டப்பட்ட பிரம்மோண்டமோன நிளனவுச்சின்னங்கள் பிரமிடுகள் ஆகும்.
(iv) இளவ உலக அதிசயங்களில் ஒன்றோகக் கருதப்படுகின்றன.
(v) நகய்நரோவிற்கு அருகில் உள்ை பிரமிடுகள் கி

ோ பிரமிடுகள் என்றளழக்கப்படும்.

(vi) இளவ எகிப்து ோகரிக மக்களின் நபோறியோற்றல், கட்டுமோன ஆற்றல், மனித ஆற்றல் நமலோண்ளம ஆகிய
திறன்களை நவளிப்படுத்துகின்றன.
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2. சிகுரட்களின் முக்கியமான பண்புகதளக் கூறுக.
I. சிகுரட்டுகள் என்பது பண்ளடய நம

பநடோமியோவில் கோணப்படும் பிரமிட் வடிவ நிளனவிடங்கள் ஆகும்.

II. மிகவும் புகழ்நபற்ற சிகுரோட் உர் என்ற கரில் கோணப்படுகிறது.
III.

கரின் ளமயத்தில் நமளட மீது சிகுரோட் எனப்படும் நகோயில்கள் கட்டப்பட்டன. அளவ நசங்குத்தோன
பிரமிடுகள் நபோல் கோட்சியளித்தன. உச்சிக்குச் நசல்வதற்குப் படிக்கட்டுகளுடன் அளவ அளமந்திருந்தன.

IV. நகோவிளலச் சுற்றி சடங்குகளுக்கோன தோழ்வோரங்கள், புனித இடங்கள், ஆண் மற்றும் நபண் மத
குருமோர்களின் கல்லளறகள், சடங்குகளுக்கோன விருந்து அரங்குகள் இருந் தன.
V. நதோழிற் கூடங்கள், கைஞ்சியங்கள், கிடங்குகள், நிர்வோகக் கட்டிடங்கள் அடங்கிய வைோகங்கள் இருந்தன.
3.

முராபியின் சட்ைம் முக்கியமான சட்ை ஆவணமாகும் – விவரி
I. பல்நவறு குற்றங்களுக்கோன சட்டங்களைக்கூறும் ஒரு முக்கியமோன சட்ட ஆவணம்

முரோபியின்

சட்டத்நதோகுப்பு ஆகும்.
II. குடும்ப உரிளமகள், வணிகம், அடிளம முளற, வரிகள், கூலு நபோன்ற பல்நவறு குறிப்பிட்ட வழக்குகள்
குறித்து இதில் 282 பிரிவுகள் உள்ைன.
III.

முரோபி இந்த சட்டத் நதோகுப்ளபச் சூரியக் கடவுைோன சமோஷிடமிருந்து நபறுவது நபோல் கல்லில்
வடிக்கப்பட்ட சிற்பம் உள்ைது.

IV. இது பளழய சட்டங்களின் நதோகுப்போகும். இது பழிக்குப் பழி வோங்கும் நகோள்ளகளய அடிப்பளடயோகக்
நகோண்டது.
V. கண்ணுக்குக் கண், “பல்லுக்குப்பல்” என்ற நகோள்ளகயின் அடிப்பளடயில் அளமந்துள்ைது.
4. சீனப்தபருஞ்சுவர் பற்றி குறிப்பு வதரக
I. உலக அதிசயங்களில் ஒன்றோன சீனப்நபருஞ்சுவர் வடக்கிலிருந்து (மங்நகோலியர்களிடமிருந்து) வரும்
ஊடுவல்களைத் தடுப்பதற்கோக எடுக்கப்பட்ட மிகப்நபரிய முயற்சியோகும்.
II. நபோ.ஆ.மு.220ல் குவின் ஷி ஹீவோங் பளடநயடுப்புகளைத் தடுப்பதற்கோக, அதற்கு முன்னர் கட்டப்பட்டிருந்த
ஏரோைமோன பளழய நகோட்ளடச் சுவர்களை இளணத்தோர்.
III. நபோ.ஆ.மு. மூன்றோம் நூற்றோண்டிலிருந்து நபோ.ஆ.17 ஆம் நூற்றோண்டு வளர இதன் விரிவோக்கப் பணிகள்
நீடித்தன.
IV. கிழக்நக நகோரிய எல்ளலயிலிருந்து நமற்நக ஆர்நடோஸ் போளலவனம் வளர மளலகள், சமநவளிகளை
இளணத்தபடி இது 20,000 கிமீ தூரம் நீள்கிறது.
VI. ஒவ்தவாரு ததலப்பின் கீதழயும் உள்ள அதனத்து வினாக்களுக்கும் விதையளி
1. ததாைக்க கால ாகரிகம்
1. ோகரிகம் என்றோல் என்ன?
ோகரிகம் என்பது ஒரு முன்நனறிய, முளறப்படுத்தப்பட்ட வோழ்க்ளக முளற என்று கருதப்படுகிறது.
2. நதோடக்க கோல ோகரிங்களின் நபயர்களை எழுதுக.
எகிப்திய, நமசபநடோமிய, சிந்துநவளி, சீன ோகரிகங்கள் பண்ளடய ோகரிகங்களில் முக்கியமோனளவயோகும்.
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3. நபரும்போலோன மக்களுக்கு வோழ்வோதோரமோக இருந்தளவ எளவ?
நசழிப்போன பகுதிகளின் விவசோயிகள் உற்பத்தி நசய்த உபரி உணவு, நபரும் எண்ணிக்ளகயிலோன மக்களுக்கு
உணவளிக்கப் நபோதுமோனதோக இருந்தது.
4. ோகரிகம் வடிவம் நபறத் நதோடங்கியநபோது என்ன டந்தது?
ோகரிகங்கள் வடிவம் நபறத் நதோடங்கியதும் மிகப் நபரிய கட்டடங்களை எழுப்பினர். எழுத்துக்களலளய
உருவோக்கினர். அறிவியலும், நதோழிநுட்பமும் சமூக நமம்போட்டிற்குப் பங்கோற்றின.
2. எகிப்திய ாகரிகத்தின் பண்புகள்
1) பிரமிடுகடிை யோர் கட்டினோர்கள்? ஏன் கட்டினோர்கள்?
எகிப்தியர்கள் போநரோக்களின் உடளலப் போதுகோக்க பிரமிடுகளையும் சமோதிகளையும் கட்டினோர்கள்.
2) மம்மி உருவோக்க முளறளயக்கூறு
எகிப்தியர்கள் மரணத்திற்குப் பிறகு வோழ்வு இருப்பதோக ம்பினோர்கள். எனநவ அவர்கள் இறந்தவர்களின்
உடல்களைப் பதப்படுத்தி ளவத்தோர்கள். இவ்வோறு உடளலப் பதப்படுத்தி ளவக்குடம் முளறக்கு மம்மியோக்கம் என்று
நபயர்.
3) பழங்கோல எகிப்தியர்களின் ம்பிக்ளககளைப் பற்றிக் கூறு
எகிப்தியர்கள் மரணத்திற்குப் பிறகு வோழ்வு இருப்பதோக ம்பினோர்கள்
4) நபரிய ஸ்பிங்ஸின் முக்கியத்துவத்ளதக் கூறு
ஸ்பிங்ஸின் பிரம்மோண்டமோன சிளல சிங்க உடலும் மனித முகமும் நகோண்ட சுண்ணோம்புக்கல் படிமம். உலகின்
உயரமோன சிற்பங்களில் ஒன்றோக ஸ்பிங்ஸ் கருதப்படுகிறது. இப்பளடப்பு எழுபத்துமூன்று மீட்டர் நீைமும், இருவது
மீட்டர் உயரமும் நகோண்டது.
3. ததாைக்க காலத் தமிழ்ச் சமூகமும் பண்பாடும்
I. சரியான விதைதயத் ததர்வு தசய்க
1. சங்க கோலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட எழுத்து முளற யோது?
அ) ஆங்கிலம்

ஆ) நதவ ோகரி

இ) தமிழ்- பிராமி

ஈ) கிரந்தம்

2. தமிழ் ோட்டிலிருந்து இலங்ளகக்குச் நசன்ற வியோபோரிகளையும், குதிளர வணிகர்களையும் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்ற
இலங்ளகயின் போலி நமோழி வரலோற்று நூல் எது?
அ) தீபவம்சோ

ஆ) அர்த்தசோஸ்திரோ
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ஈ) இண்டிகோ

3. கோடோக இருந்த இடங்களை நவைோண் நிலங்கைோக மோற்றுதல், நீர்ப்போசன வசதிகளை நமம்படுத்துதல் ஆகிய
நபருளமகளுக்கு உரிய நசோழ அரசன் யோர்?
அ) கரிகாலன்

ஆ) முதலோம் இரோஜரோஜன்

இ) குநலோத்துங்கன்

ஈ) முதலோம் இரோநஜந்திரன்

4. நசரர்களை பற்றிக் குறிப்பிடும் கல்நவட்டு எது?
அ) புகளூர்

ஆ) கிர் ோர்

இ) புலிமோன்நகோம்ளப

ஈ) மதுளர

5. கோயல் சிறந்த கரம் என்று விவரித்த நவனீஸ் கரப் பயணி யோர்?
அ) வோஸ்நகோடகோமோ

ஆ) அல்நபருனி

இ) மார்தகாதபாதலா

ஈ) நமகஸ்தனிஸ்

6. (i). நபோருள் பரிமோற்றத்துக்கோன ஊடகமோக ோணயங்கள் சங்க கோலத்தில் அறிமுகப் படுத்தப்பட்டன.
(ii) நமௌரியர் கோலத்தில் வட இந்தியோவில் இருந்த சோதோரண மக்கள் பிரோகிருத நமோழி நபசினோர்கள்.
(iii) நரோமோனிய ஆவணமோன வியன்னோ போப்பிநரஸ் முசிறி உடனோன வணிகத்ளதக் குறிப்பிடுகிறது.
(iv) தமிழ் இலக்கண நூலோன பத்துப்போட்டில் திளண குறித்த கருத்து இடம் நபற்றுள்ைது
அ) (i) சரி

ஆ) (ii) சரி

இ) (i) மற்றும் (ii) சரி

ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

7. (i) பதிற்றுப்பத்து போண்டிய அரசர்களையும் அவர்களின் ஆட்சிப் பகுதிகளையும் குறித்துச் நசோல்கிறது.
(ii) கோவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் டந்த வணிக டவடிக்ளககளை அக ோனூறு விவரிக்கிறது.
(iii) நசோழர்களின் சின்னம் புலி ஆகும்; அவர்கள் புலி உருவம் நபோறித்த, சதுர வடிவிலோன நசம்பு ோணயங்களை
நவளியிட்டோர்கள்.
(iv) ந ய்தல் என்பது மணற்போங்கோன போளலவனப் பகுதி ஆகும்.
அ) (i) சரி

ஆ) (ii) மற்றும் (iii)

இ) (iii) சரி

ஈ) (iv) சரி

II. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
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1. கற்கள்,நசப்நபடுகள், ோணயங்கள், நமோதிரங்கள் ஆகியவற்றில் மீது பதிவு நசய்யப்பட்ட ஆவணங்கள்
கல்தவட்டியல் ஆகும்.
2. கடந்தகோலச் சமூகங்கள் குறித்து அறிந்து நகோள்வதற்கோன சோன்றுகைோக உள்ை சில நபோருட்களை
மீட்நடடுப்பதற்கு ஓரிடத்ளத முளறப்படி நதோண்டுதல் ததால்லியல் ஆகும்.
3. நமௌரியர் கோலத்தில் ஆட்சிக்களல மற்றும் நபோருைோதோரம் குறித்து நகௌடில்யர் எழுதிய நூல் அர்த்தசாஸ்த்ரா
ஆகும்.
4. திதண என்பது பிரிவு அல்லது வளக என்ற நபோருளில் நசய்யுள்களில் பயன்படுத்தப்பட்ட கருப்நபோருள்; நமலும்,
இது ஒரு வோழ்விடத்ளத அதன் தனித்தன்ளம வோய்ந்த இயற்ளகக் கூறுகளுடன் குறிப்பதோகவும் உள்ைது.
5. கிநரக்கர்கள், நரோமோனியர்கள், நமற்கு ஆசிரியர்கள் ஆகிநயோளர உள்ைடக்கிய நமற்கத்தியர்களை யவனம்
என்னும் நசோல் குறிக்கிறது.
III. சரியான கூற்தைத் ததர்ந்ததடுக்கவும்
1. அ. இரும்தப உருக்கியதற்கான சான்றுகள் தகாடுமணல், குட்டூர் ஆகிய இைங்களில் காணப்படுகின்ைன.
ஆ. எரித்ரியன் கடலின் நபரிப்ளூஸ் இந்தியோ உடனோன மிைகு வணிகம் குறித்துக் கூறுகிறது.
இ) இந்தியோவில் நதோடக்க கோலத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ோணயங்களில் உருவங்கள் நபோறிக்கப்பட்டிருந்தன;
ோணயங்கள் நபரும்போலும் தங்கத்தோல் நசய்யப்பட்டிருந்தன.
ஈ) சங்க கோலம் நவண்கலக் கோலத்தில் நவரூன்றத் நதோடங்கியது.
2. அ) நசரர்கள் கோவிரிப் பகுதிளய ஆட்சி நசய்தனர். அவர்களின் தளல கர் உளறயூர் ஆகும்.
ஆ) மோங்குைம் தமிழ்-பிரோமி கல்நவட்டுக் குறிப்புகள் அரசன் கரிகோலளனக் குறிப்பிடுகின்றன.
இ) தமிழ்-பிராமி கல்தவட்டுக் குறிப்புகளில் காணப்படும் வணிகன், நிகமா ஆகிய தசாற்கள் வணிகர்களில்
தவவ்தவறு வதகயினதரக் குறிப்பிடுவதாகும்.
ஈ) உப்பு விற்றவர்கள் வணிகர்கள் என்று அளழக்கப்பட்டனர், அவர்கள் வணிகத்துக்கோக மோட்டு வண்டியில் தங்கள்
குடும்பத்தினருடன் பயணம் நசய்தோர்கள்
IV. தபாருத்துக
1. கல்நவட்டியல்

-

அ) முக்கியமோன வரலோற்று நிகழ்வுகளின் நதோகுப்பு

2. கோலவரிளசக் குறிப்புகள்

-

ஆ) சங்க கோலத் துளறமுகம்

3. நமய்ச்சல் வோழ்க்ளக

-

இ) விளலயுயர்ந்த கல்லில் நசய்யப்பட்ட ஆபரணம்

4. புளடப்பு மணிகள் (Cameo)

-

ஈ) கல்நவட்டுக் குறிப்புகளை ஆரோய்வது

5. அரிக்கநமடு

-

உ) கோல் ளடகளை வைத்துப் பிளழக்கும் ோநடோடி மக்கள்
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விதை : 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – உ, 4 – இ, 5 - ஆ
V. சிறுவினாக்கள்
1. ததால்லியல் ஆய்வுக்களங்கள் கைந்த கால வரலாற்றுச் சான்றுகதள அளிக்கின்ைன – உன் கருத்துகதள முன்
தவக்கவும்.
பண்ளடய மக்கள் பயன்படுத்திய நதோல்நபோருள்களையும் அவர்கள் வோழ்ந்த இடங்களையும் ஆரோய்வது

I.

நதோல்லியல் ஆகும்.
மக்களின் பண்ளடய வோழிடங்களில் முளறயோகத் நதோண்டி நவளிக்நகோணரப்படும் நபோருள்களி அறிவியல்

II.

பூர்வமோன நுண்ணோய்விற்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன.
மக்கள் வோழ்ந்திருந்த கட்டடங்களின் சோன்றுகள், அவர்கள் பயன்படுத்திய நபோருள்கள் நபோன்ற பழங்கோல

III.

வோழ்விடங்களைத் தமிழ் ோட்டில் த்தம், நமடு, நகோட்ளட என்று அளழக்கின்றனர்.
அகழோய்வின் மூலம் பண்ளடய மக்கள் எவ்வோறு வோழ்ந்தனர் என்பளத அறிய முடிகிறது.

IV.

2. சங்க காலம் குறித்து அறிந்து தகாள்ள ாணயங்கள் எந்தளவுக்கு ஒரு முக்கியமான சான்ைாக உள்ளன?
I.

முதன்முதலோக, சங்க கோலத்தில்தோன் நசலோவணிக்குரிய நபோருைோக ோணயங்கள் புழகத்திற்கு வந்தன.

II.

நசர, நசோழ, போண்டிய அரசர்களின் ோணயங்கள், முத்திளர நபோறிக்கப்பட்ட ோணயங்கள், நரோமோனிய
ோணயங்கள் ஆகியளவ சங்க கோலம் குறித்து அறிந்து நகோள்ை உதவும் மற்நறோரு வளகயோன சோன்றோகும்.

III.

நகோடுமணல், நபோடி ோயக்கனூர் ஆகிய ஊர்களில் முத்திளர நபோறித்த ோணயங்கள் கிளடத்துள்ைன.

IV.

நரோமனிய ோணயங்கள் நதன்னிந்தியோவில் நகோயம்புத்தூர் மண்டலத்தில் நசறிந்து கோணப்படுகின்றன.

V.

சில சமயம் மதிப்புயர் நசல்வமோகவும் (Treasure) ோணயங்கள் போதுகோக்கப்பட்டன.

3. தமிழ் அரசர்கள் தமௌரிய அரசின் அதிகாரத்துக்கு உட்பைாமல் இருந்தார்கள் – இந்தக் கூற்றுக்கு உன் விளக்கம்
என்ன?
I.

நமௌரியப் நபரரசர் அநசோகர் கலிங்கத்ளதயும் (ஒடிசோ) ஆந்திரம், கர் ோடகத்தின் சில பகுதிகளையும்
பளடநயடுத்து நவன்றோர்.

II.

தற்கோலத்திய ஒடிசோ, கர் ோடகம், நதலுங்கோனோ, ஆந்திரப் பிரநதசம் ஆகிய பகுதிகளில் கோணப்படும்
அநசோகரது கல்நவட்டுகள் தமிழகத்திலும் நகரைத்திலும் கோணப்படவில்ளல.

III.

எனநவ, நமௌரியர்களின் நமலோட்சிக்கு உட்படோத சுதந்திரமோன ஆட்சியோைர்கைோகத் தமிழக நவந்தர்கள்
விைங்கினோர்கள்.

IV.

இளத அநசோகரின் கல்நவட்டுச் நசய்திகளும் உறுதிப்படுத்துகின்றன.

4. சங்க காலத்தில் விவசாயம் ஒரு முக்கியமான வாழ்வாதாரமான இருந்தது. இதற்கான காரணங்கதளக் கூறுக.
I.

சங்க கோல மக்களின் உயிர்வோழ்க்ளகத் நதளவயோன நிளறவு நசய்வதில் நவைோண்ளமநய முதலிடத்தில்
இருந்தது.

II.

ந ல், கரும்பு, சிறுதோனியங்கள் பயிரிடப்பட்டன.

III.

தோனியங்கள் புன்நசய் நிலத்தில் பயிரிடப்பட்டது.

IV.

நசந்ந ல், நவண்நணல், ஐவனந ல் எனப் பலவளகயோன ந ல்கள் குறித்து இலக்கியங்கள்
குறிப்பிடுகின்றன.
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வனப்பகுதிகளில், இடம்விட்டு இடம் மோறி சோகுபடி நசய்யும் முளற புனம் எனப்பட்டது.

5. அயல் ாடுகளுைனான ததாைர்பு பழங்காலத் தமிழகத்துக்குப் தபருதம தசர்த்தது – இதற்கான சான்றுகளுைன்
இக்கூற்தை நிறுவுக.
தமிழகமும் நவளி ோட்டுத் நதோடர்புகளும்
I.

கிழக்கிலும் நமற்கிலும் பல நவளி ோடுகளுடன் தமிழர்கள் வணிகத் நதோடர்பு ளவத்திருந்தனர்.

II.

நரோமோனியக் கப்பல்கள் பருவக்கோற்று வீசும் சமயத்தில் நமளலக்கடலோன அரபிக்கடளலக் கடந்து தமிழகக்
கடற்களரகளுக்கு வந்தன.

III.

மிைகு நபோன்ற றுமணப் நபோருள்களும், யோளனத் தந்தம், வமணிகள் உள்ளிட்ட அரிய நபோருள்களும்
ஏற்றுமதி ஆயின.

IV.

தங்கம், நவள்ளி, நசம்பு உள்ளிட்ட உநலோகங்களும் இறக்குமதி நசய்யப்பட்டன.

V.

இந்தியப் போளனயும், நதக்கு மரப்பலளகத் துண்டுகளும், தமிழ் பிரோமி எழுத்துகள் நபோறித்த (தமிழக)
போளன ஓடு ஒன்றும் கண்நடக்கப்பட்டன.

VI.

நதன் கிழக்கு ஆசியோளவத் தமிழ் இலக்கியங்கள் சுவர்ணபூமி என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

IV. ஒவ்தவாரு ததலப்பின் கீதழயும் உள்ள அதனத்து வினாக்களுக்கும் விதையளி
1. டுகற்கள்
1. நமய்ச்சல் சமூகங்களுக்கிளடநய கோணப்பட்ட நபோதுவோன ளடமுளற என்ன?
முல்ளல நில வோழ்க்ளகயில் மக்களின் சிறப்போன நசல்வ வைமோகக் கோல் ளடகள் இருந்தன. அருகருநக வோழ்ந்த
இனக்குழுவினர் மற்ற குழுவினரின் கோல் ளடகளைக் கவர்ந்து தமதோமக்கிக் நகோள்வதற்கோகச்
சண்ளடயிட்டுள்ைனர்.
2. பளகவர்களின் கோல் ளடச் நசல்வத்ளதக் கவர்ந்தவர்கள் யோர்?
முல்ளலநில மக்களின் தளலவன் எதிரிகளை எதிர்த்துப் நபோரிட்டுக் கோல் ளடகளைக் கவர்ந்து வருவதுண்டு.
3. இறந்த வீரர்களை மக்கள் எவ்வோறு நிளனவு கூர்ந்தனர்?
இறந்துவிடும் வீரர்களைத் தியோகிகைோகப் நபோற்றி அவர்களின் நிளனவோக டுகற்களை நிறுவினர்.
4. டுகற்களை நிறுவுவதற்கோன வழிமுளறகளை விைக்கும் தமிழ் நூல் எது?
டுகற்கள் டப்படுவதற்கோன வழிமுளறகள் குறித்து நதோல்கோப்பியம் விரிவோக எடுத்துளரக்கிறது.
2. தமிழ் அல்லாத சான்றுகள் (தவளி ாட்ைவர் குறிப்புகள்)
அ) தமிழ் அல்லோத சோன்றுகள் மூலம் ோம் அறிந்து நகோள்வது என்ன?
பண்ளடத் தமிழ்ச் சமூகம் உலநகங்கிலும் விரிந்த நதோடர்புகளைக் நகோண்டிருந்தளதத் தமிழ் அல்லோத சோன்றுகள்
மிகவும் நதளிவோக நவளிப்படுத்துகின்றன.
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ஆ) போண்டிய ோட்டிலிருந்து முத்தும் சங்கும் வந்தளதக் கூறும் நமௌரியர் கோலச் நசவ்வியல் நூல் யோது?
நமௌரியர் கோலத்தில் வோழ்ந்த நகௌடில்யர் என்ற சோணக்கியர் இயற்றிய அர்த்த சோஸ்திரம்.
இ) கோலவரிளசயோன வரலோற்றுக் குறிப்பு என்றோல் என்ன?
முக்கியமோன வரலோற்று நிகழ்வுகளைக் கோலவரிளசயில் விவரிக்கும் குறிப்பு வரலோற்றுக் குறிப்பு (Chronicle)
எனப்படும்.
ஈ) இந்தியோவுக்கும் நரோமோனியப் நபரரசுக்கும் இளடநய டந்த மிைகு வணிகம் குறித்துக் கூறியவர் யோர்?
பிளினி
3. இந்தியத் ததாழில்துதைகள் மற்றும் சங்க காலக் தகவிதனகள்
அ) கர மயமோக்கத்தின முக்கியமோன கூறுகளைக் கூறுக
ளகவிளனத் தயோரிப்புகளும், மிக நுண்ணிய நவளலப்போடுளடய நதோல்நபோருள்களும் கரவோழ்வின்
முக்கியமோன அளடயோைங்கைோகும்.
ஆ) மட்கலம் நசய்யவருக்கோன இன்நனோரு தமிழ் நபயர் என்ன?
நவைோைல் (அ) குயவர்
3. போளன நசய்தளின் நவவ்நவறு வளககள் யோளவ?
கரியநிறத்தளவ, நசந்நிற வண்ணம் பூசிய நவள்ளைக் நகோடுகள் வளரயப்பட்டளவ கருப்பு – சிவப்பு நிறத்தளவ
என்று பலவிதமோன மட்கலங்கள் தயோரிக்கப்பட்டன.
4. விவசோயத்திலும் நபோரிலும் இரும்பின் பயன்போடுகள் என்ன?
இரும்பில் கருவிகள் நசய்நதோர் குறித்து சங்க இலக்கியத்தில் குறிப்புகள் உள்ைன. உழுகருவிகளும், வோள், ஈட்டி,
கத்தி நபோன்ற பளடக்கருவிகளும் தயோரிக்கப்பட்டன.
வரலாறு
4. அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக அரசியல் மாற்ைங்களும்
I. சரியான விதைதயத் ததர்வு தசய்க
1. ஒரு தத்துவப் பிரிளவ நிறுவிய ……………………. எளிளமக்கும் தன்னல மறப்பிற்கும் உதோரணமோக விைங்கினோர்.
அ) புத்தர்

ஆ) லோநவோட்நச

இ) கன்ஃபூசியஸ்

ஈ) நஜோரோஸ்டர்

2. மகோவீரர்களின் நபோதளனகைோல் ஈர்க்கப்பட்ட மகத அரசர் ……………………
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அ) தன ந்தர்

ஆ) சந்திரகுப்தர்

இ) பிம்பிசாரர்

ஈ) சிசு ோகர்

3. வடக்கில் கோபூல் பள்ைத்தோக்கிலிருந்து நதற்கில் நகோதோவரி வளர பரவியிருந்த வட இந்தியோவின் …………………….
எனப்பட்ட பதினோறு மோநிலங்களின் அரசுகளின் எழுச்சி ஏற்பட்டது.
அ) ம

ாஜனபதங்கள்

இ) திரோவிடம்

ஆ) கனசங்கங்கள்
ஈ) தட்சிணபதோ

4. மும்மணிகள் (திரி ரத்னோ) என்ற மூன்று நகோள்ளககளை நபோதித்தவர் …………………
அ) புத்தர்

ஆ) மகாவீரர்

இ) லோநவோட்நச

ஈ) கன்ஃபூசியஸ்

5. நமௌரிய ஆட்சி அளமப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த நசய்திகளைத் தன் குறிப்புகைோல் அளித்தவர்.
அ) மோர்க்நகோ நபோநலோ

ஆ) ஃபோஹியோன்

இ) தமகஸ்தனிஸ்

ஈ) நசல்யூகஸ்

6. (i). மகத அரசர்களின் கீழ் இருந்த மகோத்நரயர்கள் அளமச்சர்களுக்குச் நசயலோைர்கைோகச் நசயல்பட்டோர்கள்.
(ii) நமகஸ்தனிஸ் எழுதிய ‘இண்டிகோ’ என்னும் வரலோற்றுக் குறிப்பு நமௌரிய ஆட்சி அளமப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த
ஆவணமோக விைங்குகிறது.
(iii) ஒரு நபரரளசக் கட்டளமக்க ந்தர் நசய்த முயற்சிளய, நமௌரிய அரளச உருவோக்கிய அநசோகர் தடுத்து
நிறுத்தினோர்.
(iv). மரபுகளின் படி, சந்திரகுப்தர் அவரது வோழ்வின் இறுதியில் புத்த சமயத்தின் தீவிரமோன ஆதரவோைரோக இருந்தோர்.
அ) (i) சரி

ஆ) (ii) சரி

இ) (i)

ஈ) (iii) மற்றும் (iv) சரி

மற்றும் (ii) சரி

II.தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. நவவ்நவறு கோலகட்டங்களைச் நசர்ந்த, பிரோர்த்தளனகளும் மரபுவழிக் களதகளும் அடங்கிய புனித இலக்கியத்
நதோகுப்பு தஜன்ட் அதவஸ்தா
2. கங்ளகச் சமநவளியில் இரும்பு – கலப்தப நவைோண்ளமக்கு மோடுகளின் நதளவ அவசியமோனது.
3. மகாவீரர் தீர்த்தங்கரர்களின் நீண்ட மரபில் வந்தவர் என்றும் 24-வது மற்றும் களடசி தீர்த்தங்கரர் என்றும்
ம்புகிறோர்கள்.
4. புத்தருக்கு ஞோநனோதயம் ஏற்பட்ட இடத்தில் கட்டப்பட்டுள்ை ம
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5. நமௌரியப் நபரரளசப் பற்றியும் குறிப்போக அநசோகரின் தர்மம் சோர்ந்த ஆட்சிளயப் பற்றியும் அறிந்து நகோள்ை
அதசாகரின் போளறக் குறிப்புகள் நபரிதும் உதவுகின்றன.
III. சரியான கூற்தைத் ததர்வு தசய்க.
அ) நவண்கலக் கருவிகளின் வரவோல் கங்களக ஆற்றங்களரயில் இருந்த அடர்த்தியோன கோடுகளை அகற்றுவது
எளிதோனது.
ஆ) அசிவிகம் நமற்கு இந்தியோவில் சிறு அைவில் பரவியிருந்தது.
இ) குறிப்பிட்ட இனக்குழுக்கள் ஆதிக்கம் நசலுத்திய நிலத்நதோகுதிகள் நமௌரியர்களுக்கு முற்பட்ட அரசுகள்
எனப்பட்டன.
ஈ) இலக்கியங்களில் குறிப்பிைப்படும் அரசுகளில் காசி, தகாசலம், மகதம் ஆகியதவ வலிதம
பதைத்ததவயான இருந்தன.
2. அ) மகதத்தின் முதல் முக்கியமோன அரசன் அஜோதசத்ரு
ஆ) நிர்வாகத்துக்கான ஒரு விரிவான கட்ைதமப்தப உருவாக்குவதில் பிம்பிசாரர் தவற்றிகரமாகச்
தசயல்பட்ைார்.
இ) வட இந்தியோவில் ஆட்சி நசய்த சத்ரியர் அல்லத அரச வம்சங்களில் முதலோமவர்கள் நமரியர்கைோகும்.
ஈ) ஒரு நபரரசுக்கோன கட்டளமப்ளப உருவோக்க ந்தர் நமற்நகோண்ட முயற்சிளய அநசோகர் தடுத்து நிறுத்தினோர்.
IV. தபாருத்துக
1

எண் வழிப்போளத

அ)

மிக உயரமோன சமணச்சிளல

2

போகுபலி

ஆ)

அரசியல் அறந றிகளில் சட்டத்நதோகுப்பு

3

வசந்த மற்றும் இளலயுர் கோல

இ)

சட்டங்களும் புரோணக்களதகளும் அடங்கிய புனித
இலக்கியம்

4

நஜண்ட் அநவஸ்தோ

ஈ)

முதல் தீர்த்தங்கரர்

5

ரிஷபோ

உ)

தூய மனநிளலளய அளடவற்கோன போளத

விதை: 1 – உ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 – இ, 5 - ஈ
IV. சிறுவினாக்கள்
1. இரும்தப உருக்கும் முதை கண்டுபிடிக்கப்பட்ை நிகழ்வு உற்பத்தி மற்றும் தபார் முதைதய மாற்றியதமத்தது –
இதத நிறுவுக
I.

இரும்ளப அதன் தோதுவிலிருந்து பிரித்நதடுக்கும் முளற கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு, உற்பத்தி மற்றும்
நபோர் முளறகளில் நபரும் மோற்றங்களைக் நகோண்டு வந்தது.

II.

நசம்பும் அதன் கலப்பு உநலோகமோன நவண்கலமும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தன.

III.

நசம்பும், நவண்கலத்தோல் ஆன ஆயுதங்களில் கூர்முளன விளரவில் மழுங்கப் நபோகும்
தன்ளமயுளடயதோல் அவற்ளற திறம்பட பயன்படுத்த முடியோது.
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இரும்புத்தோது இயற்ளகயில் அபிரிமிதமோகக் கிளடக்கிறது. நமலும் இரும்புக் நகோடரி விவசோயத்தில்
ன்றோகப் பயன்பட்டது.

V.

இரும்புக் நகோடரி கோடுகளைத் திருத்தவும், இரும்புக் கலப்ளப றுகிய நிலத்ளதப் பிைக்கவும் பயன்பட்டன.

2. மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) – இச்தசால்தல விளக்கிக் கூறு
மும்மணிகள் (திரிரத்னோ) என்று அளழக்கப்படும் சமண மதத்தின் முக்கியமோன மூன்று நகோள்ளககள்:
(i)

ன்னம்பிக்தக – மகோவீரரின் நபோதளனகளில், ஞோனத்தில் ம்பிக்ளக ளவத்தல்

(ii)

ல்லறிவு – கடவுள் இல்ளல, உலகம் பளடத்தவன் – இன்றிநய இருந்து வருகிறது, அளனத்துப் நபோருட்களும்

ஆன்மோ உண்டு என்ற கருத்துகளை ஏற்பது.
ன்னைத்தத – இது மகோவீரரின் ஐம்நபரும் சூளுளரகளைக் களடபிடிப்பளதக் குறிப்பது. அளவயோவன. 1. எந்த

(iii)

உயிரினத்ளதயும் துன்புறுத்தலோகோது 2. ந ர்ளமயுடன் இருப்பது 3. கருளண 4. உண்ளமயுடன் இருப்பது 5. பிறருளடய
நசோத்துக்களுக்கு ஆளசப் படோமல் வோழ்வது.
3. அஜாத சத்ருதவப் பற்றிக் கூறு
I.

பிம்பிசோரரின் புதல்வர் அஜோதசத்ரு ஆவோர். இரோணுவ நவற்றிகளின் மூலம் ஆட்சிளய விரிவுபடுத்தும் தனது
தந்ளதயின் நகோள்ளகளய இவரும் நதோடர்ந்தோர்.

II.

மகத்தின் தளல கரோன ரோஜகிரு

III.

அஜோதசத்ரு ரோஜகிரு

ம் ஐந்து மளலகைோல் சூழப்பட்டிருந்து.

க் நகோட்ளடளய வலுப்படுத்திய நவளையில் கங்ளகக்களரயில் போடலி கிரோமத்தில்

மற்நறோரு நகோட்ளடளயக் கட்டினோர்.
IV.

அஜோத சத்ரு நபரு.ஆ.மு. 461 இல் இறந்தோர். இவருக்குப் பிறகு ஐந்து அரசர்கள் ஆட்சி நசய்தோர்கள்.

4. கலிங்கா கல்தவட்டுக் குறிப்பு கூறுவது என்ன?
I.

கலிங்கோ கல்நவட்டுகளில் நமோத்தம் 33 கல்நவட்டுகள் உள்ைன. அவற்றில் 14 முக்கியமோன போளறக்
கல்நவட்டுகள், 7 தூண் பிரகடனங்கள், 2 கலிங்கக் கல்நவட்டுகள் ஆகும்.

II.

நமௌரியப் நபரரசு அநசோகரின் ஆட்சிப் பற்றி ஆகிய இளவ ம்பகமோன ஆதோரங்கைோனத் திகழ்கின்றன.

III.

தனது கலிங்கக் கல்நவட்டு ஒன்றில் அவர் நபோர் மற்றும் நவற்றிக்கோக டந்த படு நகோளலகளைப் போர்த்துத்
தோம் அளடந்த மன நவதளனளய அநசோகர் பதிவு நசய்துள்ைோர்

IV.

கலிங்கப் நபோரில் டந்த படுநகோளலகளில் நூற்றில் ஒரு பங்ளகக் கூட, ஏன் ஆயிரத்தில் ஒரு பங்ளகக்கூட
நபோறுத்துக் நகோள்ைப் நபோவதில்ளல என்று மற்நறோரு கல்நவட்டில் குறிப்பிட்டுள்ைோர்.

5. புத்த சமயத்ததப் பரப்ப அதசாகர் தமற்தகாண்ை முயற்சிகள் என்தனன்ன?
I.

அநசோகர் புத்தத்துறவி உபகுப்தளரச் சந்தித்த பின்னர் தீவிர பற்றோைரோக மோறி, தனது புத்த தம்மத்ளதப் பரப்ப
ஆரம்பித்தோர்.

II.

தன்ளனநய நவற்றி நகோள்வதும், மனிதர்களின் மனளத தம்மத்தோல் நவற்றி நகோள்வழுத் தோன்
உண்ளமயோன நவற்றி என்று அறிவித்தோர். அளவ போளறகளில் நபோறிக்கப்பட்டன.

III.

அநசகர் தனது மகன் மநகந்திரளனயும், மகள் சங்கமித்திளரளயயும் தம்மம் குறித்த தனது நசய்திளயப்
பரப்புவதற்கோக இலங்ளகக்கு அனுப்பினோர்.
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ோன்கு சிங்களைக் நகோண்ட மது நதசிய சின்னம் சோர ோத்தில் உள்ை அநசோகர் தூளண பிரதிபலிக்கும்
விதமோக நதர்வு நசய்யப்பட்டது.

VI. ஒவ்தவாரு ததலப்பின் கீதழயும் உள்ள அதனத்து வினாக்களுக்கும் விதையளி
1. தஜாராஸ்ட்ரியனிசம்
1. இளதத் நதோற்றுவித்தவர் யோர்?
போரசீகத்ளத நசர்ந்த நஜோரோஸ்டர்
2. அவர் ஒளியின் கடவுள் என யோளரப் பிரகடனம் நசய்தோர்?
அஹீரமஸ்தோ (உலகின் ஒநர கடவுள்)
3. நஜோரோஸ்ட்ரியர் எதளனப் நபோதித்தோர்?
ஒரு சமூகத்தின் முதன்ளமயோன ந ோக்கம் ஒழுக்கத்ளத வைர்த்நதடுப்பது.
4. வழிபோட்டின் உயர்ந்த வடிவம் எது?
கடவுளின் வடிவமோன தீளய வடிவம் எது.
2. தகௌதம புத்தர்
1. புத்தரின் இயற்நபயர் என்ன?
சித்தோர்த்தர்
2. புத்தர் பிறந்த ஊர் என்ன?
ந போைத்தில் உள்ை கபிளலவஸ்து
3. அவருக்கு எங்நக ஞோநனோதயம் ஏற்பட்டது?
புத்தளகயோ (ம

ோநபோதி நகோவில்)

4. புத்தர் முதல் நபோதளனளய எங்கு நிகழ்த்தினோர்?
சோர ோத்
புவியியல்
பாதைக்தகாளம் – I
புவி அகச்தசயல் முதைகள்
I. சரியான விதைதயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.
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1. புவியின் திடமோன தன்ளமநகோண்ட நமல்புற அடுக்ளக …………………. என்று அளழக்கின்நறோம்.
அ) கருவம்

ஆ) கவசம்

இ) புவி தமதலாடு

ஈ) உட்கரு

2. புவியினுள் உருகிய இரும்ளபக் நகோண்ட அடுக்ளக …………………. என்று அளழக்கின்நறோம்.
அ) கருவம்

ஆ) தவளிக்கரு

இ) கவசம்

ஈ) நமநலோடு

3. போளறக்குழம்பு ……………………… கோணப்படுகிறது
அ) புவிநமநலோடு

ஆ) கவசம்

இ) கருவம்

ஈ) நமற்கண்ட எதுவுமில்ளல

4. ளடயஸ்ட்நரோபிசம் …………………….. உடன் நதோடர்புளடயது.
அ) எரிமளலகள்

ஆ) புவிஅதிர்ச்சி

இ) புவித்தட்டு கர்வு

ஈ) மடிப்புகள் மற்றும் பிளவுகள்

5. புவித்தட்டுகளின் கர்வு ………………….. ஆற்றளல நவளிப்படுத்துகிறது.
அ) நீர் ஆற்றல்

ஆ) தவப்ப ஆற்ைல்

இ) அளலயோற்றல்

ஈ) ஓத ஆற்றல்

6. ஆதியில் நகோண்டுவோனோ நிலப்பகுதி ……………………….. ந ோக்கி கர்ந்தது.
அ) வடக்கு

ஆ) நதற்கு

இ) கிழக்கு

ஈ) நமற்கு

7. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்தியோ ……………………….. கண்டத்தின் ஒரு பகுதியோக இருந்தது.
அ) தகாண்டுவானா

ஆ) நலோநரசியோ

இ) போந்தலோசோ

ஈ) போஞ்சியோ

8. புவித்தட்டுகள் கர்வதோல் ஏற்படும் அழுத்தம் மற்றும் இறுக்கத்தின் கோரணமோக ஏற்பமும் விரிசல் ………………. எனப்படும்.
அ) மடிப்பு

ஆ) பிளவு

இ) மளல

ஈ) புவிஅதிர்வு

9. எரிமளல நமல்பகுதியில் கிண்ணம் நபோன்ற பள்ைமோன அளமப்பிளன …………………… என்று அளழக்கின்நறோம்.
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அ) எரிமதல வாய்

ஆ) துவோரம்

இ) போளறக்குழம்புத் நதக்கம்

ஈ) எரிமளலக் கூம்பு

10. புவி அதிர்வு உருவோகும் புள்ளி …………………. என்று அளழக்கப்படுகிறது.
அ) நமல்ளமயம்

ஆ) கீழ்தமயம்

இ) புவி அதிர்வு அளலகள்

ஈ) புவி அதிர்வின் தீவிரம்

II. நபோருத்துக.
1. உட்புறச்நசயல்கள்

-

அ) நில அதிர்வு அைளவப்படம்

2. கவசம்

-

ஆ) புவித்தட்டு அமிழ்தல்

3. இளனயும் எல்ளல

-

இ) எரிமளல நவடிப்பு

4. புவி அதிர்ச்சி

-

ஈ) பசிபிக் நபருங்கடல்

5. கூட்டு எரிமளல

-

உ) சிமோ

விதை: 1 - இ, 2 - உ, 3 - ஆ, 4 - அ, 5 – ஈ
III. தகாடுக்கட்டுள்ள கூற்றுக்கதள ஆராய்ந்து சரியான விதைதய ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.
(i) ஃபியூஜி மளல ஒரு உறங்கும் எரிமளலயோகும்
(ii) கிளிமஞ்சோநரோ மளல ஒரு உறங்கும் எரிமளலயோகும்.
(iii) தோன்சோனியோ ஒரு உறங்கும் எரிமளலயோகும்
அ) (i) உண்தமயானது

ஆ) (ii) உண்ளமயோனது

இ) (iii) உண்ளமயோனது

ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) உண்ளமயோனது

2. கூற்று: போளறக்குழம்பு துவோரம் வழியோக நவளிநயறும்.
காரணம்: புவியின் உட்பழகுதி அழுத்தப்பட்ட போளறக் குழம்பிளனக் நகோண்டிருக்கும்.
அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி

ஆ) கூற்று சரி, கோரணம் தவறு

இ) கூற்று தவறு, கோரணம் சரி

ஈ) கூற்று, கோரணம் இரண்டும் தவறு.

3. கூற்று I : புவித்தட்டுகள் ஒன்நறோநடோன்று நமோதுவதோல் மளலத் நதோடர்கள் நதோற்றுவிக்கப்படுகின்றன.
கூற்று II : கவசத்தின் நவப்பத்தின் கோரணமோக புவித்தட்டுகள் கருகின்றன.
அ) கூற்று I தவறு II சரி
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இ) கூற்று I சரி II தவறு

ஈ) கூற்று I மற்றும் II சரி

IV. சிறுவினாக்கள்
1. புவியின் ான்கு தகாள்கதளப் பற்றி சுருக்கமாக எழுதுக.
புவியின் ோன்கு நகோள்கள்:


புவியில் போளறயோலோன திடமோன நமற்பரப்பு போளறக் நகோைம் ஆகும்.



புவியில் நீரினோர் சூழப்பட்ட நபருங்கடல்கள், ஆறுகள், ஏறிகள் மற்றும் நீரோவி சூழ்ந்த நீர்ப்பகுதி நீர்க்நகோைம்
ஆகும்.



புவிளயச் சூழ்ந்த கோற்றோல் ஆன அடுக்கு வோயுக்நகோைம் ஆகும்.



உயிரினங்கள் வோழும் அடுக்கு உயிர்நகோைம் ஆகும்.

2. புவியின் உள் அடுக்குகள் யாதவ?
புவியின் உள் அடுக்குகள்:
1] நமநலோடு

2] கவசம்

3] கருவம்

3. மண் தகாளம் என்ைால் என்ன?


போளறக் நகோைத்தின் ஒரு பகுதி மண் நகோைம் ஆகும்.



இது மண் மற்றும் தூசுகைோல் ஆனது



போளற, நீர், வோயு மற்றும் உயிர்க்நகோைம் சந்திக்குமிடத்தில் கோணப்படுகிறது.

4. புவித்தட்டுகள் – வதரயறு


புவித்தட்டுகள் முதன்ளம புவித்தட்டுகள் என்றும் சிறிய புவித்தட்டுகள் என்றும் பிரிக்கப்பட்டுள்ைன.



இளவ கவசத்தின் மீது மிதந்து நகோண்டிருக்கின்றன.



இளவ ஒன்றுடன் ஒன்று நமோதுவதோல் மளலத்நதோடர்கள் மற்றும் நிலத்நதோற்றங்கள் உருவோகின்றன.



புவித்தட்டுகள் கர்விற்கு கவசத்தில் கோணப்படும் நவப்ப சக்திநய கோரணம் ஆகும்.

5. ‘மடிப்பு’ மற்றும் ‘பிளவு’ – சிறுகுறிப்பு வதரக
மடிப்பு:


கிளடமட்ட அழுத்த விளசயின் கோரணமோக புவித்தட்டுகள் நமலும் கீழும் கர்வதோல் மடிப்புகள்
உருவோகின்றன.



போளறகளில் ஏற்படுவதோல் மடிப்பு மளலகள் உருவோகிறது. (எ.கோ) இமயமளல, ஆல்ப்ஸ் மளல

பிளவு:

புவித்தட்டுகளின் அளசவினோல் போளறகளின் மீது அழுத்தம் மற்றும் இறுக்கம் ஏற்பட்டு அளவ
விரிவளடகிறது.



இதனோல் போளறகளில் ஏற்படும் விரிசல் ‘பிைவுகள்’ எனப்படும்.
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(எ.கோ) கிழக்கு ஆப்பிரிக்கோவில் உள்ை பிைவுப் பள்ைத்தோக்கு.

6. ஆழிப் தபரதலகள் என்ைால் என்ன?


சுனோமி என்பது துளறமுக அளலகளைக் குறிக்கும் ஜப்போனிய நசோல் ஆகும்.



இளவ கடலடியில் நதோன்றும் புவி அதிர்ச்சி, எரிமளலச் நசயல்போடு மற்றும் கடநரோர நிலச் சரிவுகள்
கோரணமோக ஏற்படுகின்றன.



இளவ 500 கி.மீ நவகத்தில் பயணிக்கும்



15 மீட்டர் உயரம் வளர உயர்ந்து கோணப்படும்.

7. எரிமதல என்ைால் என்ன?


புவியின் உட்பகுதியில் திட, திரவ, வோயு நிளலயில் உள்ை போளறக்குழம்பு துவோரம் வழியோக புவியின்
நமற்பரப்பில் உமிழ்தநல எரிமளல நவடிப்பு எனப்படும்.



நமற்பரப்பில் நவளிநயற்றப்பட்ட போளறக்குழம்பு லோவோ எனப்படும்.

முக்கியக் கூறுகள்:


போளறக்குழம்பு நதக்கம்: அடியில் நதங்கும் கற்குழம்பு



துவோரங்கள்: போளறக்குழம்பு நவளிநயறும் வழி



எரிமளலக்கூம்புகள்: கூம்பு வடிவ நிலத்நதோற்றம்



எரிமளல வோய்: உச்சியில் உள்ை கிண்ணம் நபோன்ற பள்ைம்

8. புவி அதிர்ச்சி என்ைால் என்ன? அதவ எவ்வாறு உருவாகின்ைன?
புவி அதிர்ச்சி:


புவி அதிர்ச்சி என்பது புவி ஓட்டில் திடீநரன ஏற்படும் அதிர்ளவக் குறிக்கின்றது.



புவிக்குள் புவி அதிர்வு உருவோகும் புள்ளி புவி அதிர்ச்சி கீழ் ளமயம் எனப்படும்



புவி அதிர்ச்சி கீழ்ளமயத்தின் ந நர உயர புவி அதிர்ச்சி நமல் ளமயம் எனப்படும்.



புவி அதிர்ச்சி கீழ்ளமயத்திலிருந்து அதன் தோக்கம் புவியின் நமல் ளமயத்தில் தோன் அதிகமோகக்
கோணப்படும்.

9. புவி அதிர்வதலகள் என்ைால் என்ன? அவற்றின் வதககள் யாதவ?
புவி அதிர்வளலகள்: புவி அதிர்ச்சி, புவி அதிர்வளலகளை உருவோக்குகின்றன.
புவி அதிர்வளலகள் அளவ ஊடுருவிச்நசல்லும் போளதளயப் நபோறுத்து அதன் தன்ளம, விளச மற்றும் நவகம்
மோறுபடும்.
வளககள்:


முதன்ளம அளலகள் (அ) ‘P’ அளலகள்



இரண்டோம் அளலகள் (அ) ‘S’ அளலகள்



நமற்பரப்பு அளலகள் (அ) ‘L’ அளலகள்
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10. பசிபிக் த ருப்பு வதளயம் பற்றி எழுதுக


பசிபிக் நபருங்கடல் பகுதியில் பசிபிக் தட்டுடன் மற்றக் கண்டத் திட்டுகள் இளணயும் எல்ளலகளில்
எரிமளல நவடிப்பு அதிகமோக நிகழும். எனநவ அப்பகுதி பசிபிக் ந ருப்பு வளையம் என்று
அளழக்கப்படுகிறது.



இது புவி அதிர்வுகளும், எரிமளல நவடிப்பும் நிகழும் தீவிர பகுதி ஆகும்.

11. புவிதமதலாடு, கவசத்தின் மீது மிதக்கின்ைது.


புசிநமநலோட்டின் அடர்த்தி 2.9 கி/நச.மீ3



நமல்கவசத்தின் அடர்த்தி 4.4 கி/நச.மீ3



கீழ் கவசத்தின் அடர்த்தி 5.6 கி/நச.மீ3



அடர்த்தி அதிகமோன நபோருளின் நமல் அடர்த்தி குளறந்த நபோருள் மிதக்கும். ஆதனோல் கவசத்தின் மீது புவி
நமநலோடு மிதக்கின்றது.

12. தீப்பாதைகள் முதன்தமப் பாதைகள் அல்லது தாய்ப்பாதளகள் என்றும் அதழக்கப்படுகின்ைன.


படிவுப்போளறகள் மற்றும் உருமோறிய போளறகள் உருவோக ந ரடியோகநவோ, மளறமுகமோகநவோ தீப்போளறகள்
கோரணமோகின்றது.



எனநவ தீப்போளறகள் முதன்ளமப் போளறகள் அல்லது தோய்ப்போளறகள் என்றும் அளழக்கப்படுகின்றன.

13. தவறுபடுத்துக – கருவம் மற்றும் தமதலாடு
நமநலோடு

கருவம்

1

புவியின் நமலடுக்கு

புவியின் ளமயத்தில் அளமந்துள்ை அடுக்கு

2

சிலிகோ மற்றும் அலுமினியம் நகோண்ட

நிக்கலும் இரும்பும் நிளறந்த ள ஃப் (NIFE) அடுக்கோல்

(SIAL) சியோல் அடுக்கோல் ஆனது

ஆனது.

கண்ட நமநலோடு, கடலடி நமநலோடு ஆகிய

உட்கருவம், நவளிக்கருவம் என இரு பகுதிகள் நகோண்டது.

3

இரு பகுதிகள் நகோண்டது.
4

30 கி.மீ தடிமன் நகோண்டது

3480 கி.மீ தடிமன் நகோண்டது

14. தவறுபடுத்துக – தமல்தமயம் மற்றும் கீழ்தமயம்
நமல்ளமயம்
1

கீழ்ளமயம்

புவி அதிர்ச்சி கீழ் ளமயத்தின் ந ர் உயநர

புவிக்குள் புவி அதிர்வு உருவோகும் புள்ளி புவி அதிர்ச்சி

புவியின் நமற்பரப்பில் அளமந்துள்ை

‘கீழ்ளமயம்’ எனப்படுகிறது.

ளமயத்திற்கு நமல்ளமயம் என்று நபயர்.
2

புவி அதிர்ச்சியின் தோக்கம் புவியின்

புவி அதிர்வளலகள் கீழ்ளமயத்திலிருந்து எல்லோத்

நமல்ளமயத்தில் தோன் அதிகம்

திளசகளிலும் பரவிச் நசல்கின்றன.

கோணப்படுகிறது.
15. தவறுபடுத்துக – விலகும் எல்தல மற்றும் இதணயும் எல்தல
விலகும் எல்ளல
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புவித்தட்டுகள் ஒன்ளறவிட்டு ஒன்று

புவித்தட்டுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று நமோதும் நபோது சில

விலகும் நபோது நமக்மோ எனப்படும்

ந ரங்களில் கீழ் ந ோக்கு நசோருகுதல் நிகழ்வு ளடநபரும்.

போளறக்குழம்பு புவிக்கவசத்திலிருந்து

இப்பகுதி புவித்தட்டுகள் அமிழ்தல் மண்டலம்

நவளிநயற்றப்படுகிறது.

எனப்படுகிறது.

இது விலகும் எல்ளல எனப்படும்

இது இளணயும் எல்ளல எனப்படும்

16. தவறுபடுத்துக – முதன்தம அதலகள் மற்றும் இரண்ைாம் நிதல அதலகள்

1

முதன்ளம அளலகள்

இரண்டோம் நிளல அளலகள்

திட, திரவ, வோயு நபோருட்கள் வழியோகப்

திடப்நபோருட்கள் வழியோக மட்டுநம பயணிக்கும்.

பயணிக்கும்.
2
3

இதன் சரோசரி நவகம் வினோடிக்கு 5.6 கிநலோ

இதன் சரோசரி நவகம் வினோடிக்கு 1கிநலோ மீட்டர் முதல் 8

மீட்டர் முதல் 10.6 மீட்டர் வளர நவறுபடும்,

கிநலோ மீட்டர் வளர இருக்கும்

முதன்ளம அளலகள் மற்ற அளலகளை

இக்குறிக்களலகள் பயணிக்கும் திளசக்குச் நசங்குத்தோகப்

விட நவகமோகப் பயணிக்கும். முதன்ளம

புவியில் அளசவிளன ஏற்படுத்துகின்றன.

அளலகநை புவி ஓட்டிளன முதலில்
அளடகின்றன.
17. தவறுபடுத்துக – கவச எரிமதல மற்றும் கும்மட்ை எரிமதல
கவச எரிமளல
1

2

கும்மட்ட எரிமளல

அதிக பிசு பிசுப்புடன் கூடிய போளறக்குழம்பு

சிலிகோ அதிகமுள்ை எரிமளலக் குழம்பு அதிகப்

அளனத்து திளசகளிலும் வழிந்நதோடி

பிசுபிசுப்புடன் நவளிநயறுவதோல் நீண்ட தூரத்திற்கு பரவ

நகடயம் நபோன்ற வடிவத்தில்

முடியோமல் எரிமளல வோய்க்கு அருகிநலநய வட்ட

நமன்சரிவுடன் கோணப்படும். இவ்வளக

வடிவத்தில் படிந்து சிறு குன்று நபோலக் கோணப்படும். இது

எரிமளல நகடய எரிமளல எனப்படும்.

கும்மட்ட எரிமளல எனப்படும்.

(எ.டு) நமௌனநலோவோ எரிமளல

(எ.டு) போரிக்கியூட்டின் எரிமளல - நமக்சிநகோ

வோய்த்

தீவு

18. எரிமதலகள் தவடிக்கும் காலக்கட்ைத்ததப் தபாறுத்து அதன் வதககதள விவரி
(i) நசயல்படும் எரிமளல

(ii) உறங்கும் எரிமளல

(iii) தணிந்த எரிமளல

19. தசயல்படும் எரிமதல என்ைால் என்ன?


நிரந்தரமோக நதோடர்ந்து எரிமளலக் குழம்புகளையும், துகள்களையும், வோயுக்களையும் நவளிநயற்றிக்
நகோண்நட இருக்கும் எரிமளலகள் நசயல்படும் எரிமளலகள் எனப்படுகின்றன.



உதோரணமோக நசயிண்ட் ந

லன்ஸ் எரிமளல – அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

20. உைங்கும் எரிமதல என்ைால் என்ன?


நீண்டகோலமோக எரிமளலச் நசய்ளககள் ஏதும் இல்லோமல் கோணப்படும் எரிமளலகள் உறங்கும் எரிமளல
எனப்படும். இளவ திடீநரன்று நவடிக்கும் தன்ளமயுளடயது.
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இவ்வோறோன எரிமளலகள் நவடிக்கும் நபோழுது அதிகமோன உயிர்நசதமும், நபோருட்நசமும் ஏற்பட வோய்ப்புகள்
உள்ைன.



உதோரணம் – ஃபியூஜி எரிமளல – ஜப்போன்

21. தணிந்த எரிமதல என்ைால் என்ன?


எந்த வித எரிமளலச் நசயல்போடுகளுமின்றி கோணப்படும் எரிமளலகள் தணிந்த எரிமளலகள் ஆகும்.



உதோரணம் – கிளிமஞ்சோநரோ எரிமளல – தோன்சோனியோ

22. எரிமதலயின் ன்தமகள் சில கூறுக.


எரிமளலயிலிருந்து நவளிப்படும் மண்ளண வைமிக்கதோக்குகிறது. அதனோல் நவைோண் நதோழில்
நமம்படுகிறது.



எரிமளலகள் உள்ை பகுதிகள் புவி நவப்ப சக்திளய (geothermal energy) பயன்படுத்திக் நகோள்ை உதவுகிறது.



உறங்கும் எரிமளலயும் நசயல்படும் எரிமளலயும் உலகின் சிறந்த சுற்றலோத் தைங்கைோக உள்ைன.



எரிமளலகளிலிருந்து நவளிவரும் நபோருட்கள் கட்டிடத் நதோழிலுக்குப் பயன்படுகிறது.

23. எரிமதலயின் தீதமகள் சில கூறுக


எரிமளல நவடிப்பினோல் புவி அதிர்ச்சி, திடீர் நவள்ைம், நசறு வழிதல் மற்றும் போளற சரிதல் நபோன்றளவ
நிகழ்கின்றன. நவகுதூரம் பயணிக்கும் போளறக்குழம்போனது தன் போளதயிலுள்ை அளனத்ளதயும் எரித்தும்,
புளதத்தும் நசதப்படுத்துகிறது.



அதிக அைவில் நவளிப்படும் தூசு மற்றும் சோம்பல் மக்கு எரிச்சளலயும் மூச்சு விடுவதில் சிரமத்ளதயும்
உண்டோக்குகிறது.



எரிமளல நவடிப்பு அதன் சுற்றுப்புறப் பகுதிகளின் வோனிளலயில் மோற்றத்ளத ஏற்படுத்துவதுடன்
நபோக்குவரத்திற்கும் இளடயூளற உண்டோக்குகின்றன. (ஐஸ்வோந்தில் நிகழ்ந்த எரிமளல நவடிப்பு).
பாதைக்தகாளம் – II
புவி புைச் தசயல்முதைகள்

I. சரியான விதையத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக
1. போளறகளின் சிளதவுறுதலும் அழிதலும் …………………….. என்று அளழக்கப்படுகிறது.
அ) வானிதலச் சிததவு

ஆ) அரித்தல்

இ) கடத்துதல்

ஈ) படியளவத்தல்

2. இயற்ளகக் கோரணிகைோல் நிலம் சமப்படுத்தப்படுதளல ……………………………… என்று அளழக்கின்நறோம்.
அ) படிவுகைோல் நிரப்பப்படுதல்

ஆ) அரிப்பினோல் சமப்படுத்துதல்

இ) நிலத்ததாற்ை வாட்ைம் அதமத்தல்

ஈ) ஏதுமில்ளல

3. ……………………… ஆற்றின் மூப்பு நிளலயில் உருவோகும் நிலத்நதோற்றம் ஆகும்.
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அ) தள்ைல்

ஆ) வண்டல் விசிறி

இ) தைல்ைா

ஈ) மளல இடுக்கு

4. சுண்ணோம்புப் போளற நிலத்நதோற்றங்கள் உருவோவதற்கு கோரணம் ………………………
அ) பணியோறு

ஆ) கோற்று

இ) கடல் அளலகள்

ஈ) நிலத்தடி நீர்

5. கீநழ நகோடுக்கட்டுள்ை நிலத்நதோற்றங்களில் எது பனியோறுகளின் படியளவத்தலோல் உருவோக்கப்படவில்ளல.
அ) சர்க்

ஆ) நமோளரன்

இ) டிரம்லின்

ஈ) எஸ்கர்

6. கோற்றின் படியளவத்தலோல் உருவோக்கப்படும் நமன்படிவுகளைக் நகோண்ட நிலத்நதோற்றம் …………… ஆகும்.
அ) காற்ைடி வண்ைல்

ஆ) பர்கோன்

இ)

ஈ) மணல் சிற்றளலகள்

மோடோ

7. கடல் தூண்கள் உருவோவதற்குக் கோரணம் ……………………………
அ) கைல் அதல அரித்தல்

ஆ) ஆற்று நீர் அரித்தல்

இ) பனியோறு அரித்தல்

ஈ) கோற்றின் படியளவத்தல்

8. ………………………….. ன் அரித்தல் நசய்ளகயினோல் சர்க்குகள் உருவோக்கப் படுகின்றன.
அ) கோற்று

ஆ) பணியாறு

இ) ஆறு

ஈ) நிலத்தடி நீர்

9. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது இரண்டோம் நிளல நிலத்நதோற்றம்?
அ) ஆசியோ

ஆ) தக்காண பீைபூமி

இ) குலு பள்ைத்தோக்கு

ஈ) நமரினோ கடற்களர

II. நபோருத்துக.
1. கிளையோறு

-

அ) பனியோற்றின் நசயல்போடு

2. கோைோன் போளற

-

ஆ) கடல் அளலச் நசயல்

3. எஸ்கர்

-

இ) ஆற்றின் மூப்பு நிளல

4. கல் விழுது

-

ஈ) ஏநயோலியன்
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உ) சுண்ணோம்புப் போளற

விதை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 - உ, 5 - ஆ
III. தகாடுக்கப்பட்டுள்ள வாக்கியங்கதள வாசித்து சரியான விதைதய ததர்ந்ததடுக்கவும்.
1. ‘I’ வடிவ பள்ைத்தோக்கு ஆறுகளின் அரித்தல் நசயலோல் உருவோகிறது.
2. “U” வடிவ பள்ைத்தோக்கு பனியோறுகளின் அரித்தல் நசயலோல் உருவோகிறது.
3. ‘V’ வடிவ பள்ைத்தோக்கு பனியோறுகளின் அரித்தல் நசயலோல் உருவோகிறது
அ) 1,2 மற்றும் 3ம் சரி

ஆ) 1,2 சரி

இ) 1 மற்றும் 3ம் சரி

ஈ) 1 மட்டும் சரி

II. வாக்கியம் I : ஆறுகள் சமன்படுத்துதலின் முக்கிய கோரணியோகும்.
வாக்கியம் II : ஆறுகள் ஒடும் சரிவுகளை நபோருத்து அதன் நசயல்போடு இருக்கும்.
அ) வோக்கியம் I தவறு II சரி

ஆ) வோக்கியம் I மற்றும் II தவறு

இ) வோக்கியம் I சரி வோக்கியம் II தவறு

ஈ) வாக்கியம் I மற்றும் II சரி

III. வாக்கியம்: சுண்ணோம்பு போளற பகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் குளறவோக இருக்கும்.
காரணம்: நீர் சுண்ணோம்பு போளறயில் உட்புகோது.
அ) வாக்கியம் சரி காரணம் தவறு

ஆ) வோக்கியம் தவறு கோரணம் சரி

இ) வோக்கியம் மற்றும் கோரணம் தவறு

ஈ) வோக்கியம் மற்றும் கோரணம் சரி

IV. சிறுவினாக்கள்
1. வானிதலச் சிததவு – வதரயறு


புவியின் நமற்பரப்பு ந ரடியோக வளிவமண்டல நிகழ்வுகநைோடு நதோடர்பு நகோள்வதோல் போளறகள்
சிளதவளடதலுக்கும் அழிதலுக்கும் உட்படுகின்றன.



இச்நசயல்போடுகளைநய வோனிளலச் சிளதவு என அளழக்கின்நறோம்.



இதன் தன்ளம மற்றும் சிளதவின் அைவு இடத்திற்கு இடம் மோறுபடும்.

2. உயிரினச் சிததவு என்ைால் என்ன?


மனித மற்றும் தோவர, விலங்கினச் நசயல்போடுகளினோல் போளறகள் சிளதவுறுதநல உயிரினச் சிளதவு
எனப்படும்.



(எ.கோ) (i) தோவரங்களின் நவர்கள் போளறகளின் வழிநய ஊடுருவிச் நசன்று போளறகளை விரிவளடயச்
நசய்கிறது.
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மண்புழுக்கள், விலங்குகள் மற்றும் மனிதர்கைோலும் போளற சிளதவளடகிறது.

3. ஆற்றின் மூன்று நிதலகள் யாதவ? அததனாடு ததாைர்புதைய இரண்டு நிலத்ததாற்ைங்கதளக் கூறுக.


இைநிளல – V வடிவப்பள்ைத் தோக்குகள், குறுகிய பள்ைத்தோக்குகள்



முதிர் நிளல – வண்டல் விசிறிகள், குருட்டு ஆறுகள்



மூப்பு நிளல – நடல்டோக்கள், ஓத நபோங்கு முகங்கள்

4. குருட்டு ஆறு என்ைால் என்ன?


ஆற்று வளைவுகள் கோலப்நபோக்கில் நபரிதோகி இறுதியில் ஒரு முழு வளையமோக மோறுகிறது.



இம்முழு வளைவுகள் முதன்ளம ஆற்றிலிருந்து முற்றிலுமோகத் துண்டிக்கப்பட்டு ஒரு ஏரிளயப் நபோன்று
கோட்சி அளிக்கும். இதுநவ குருட்டு ஆறு எனப்படும்.

5. கைற்குதக எவ்வாறு கைல் வதளவிலிருந்து தவறுபடுகிைது?
கடல் அளலகள் நதோடர்ந்து கடல் ஓங்கல்களின் மீது நமோதுவதோல் அடிப்பகுதி அரிக்கப்பட்டு துவோரம் நபோன்ற
அளமப்ளப ஏற்படுத்துகின்றன. இளவநய கடல் வளைவுகள் எனப்படும்.
(எ.கோ) நீல் தீவு, (அந்தமோன் நிக்நகோபோர்)
6. இந்தியாவில் காணப்படும் ஏததனும் ான்கு சுண்ணாம்புப்பாதை பிரததசங்கதள பட்டியலிடுக.


நமற்கு பீ‘



உத்தரகோண்ட – ரோபர்ட் குளக



மத்தியபிரநதசம் – போண்டவர் குளககள்



சத்தீஸ்கர் – குடும்சர் குளககள்



ஆந்திரப்பிரநதசம் – நபோரோ குளககள்

ோர் – குப்ததோம் குளககள்

7. ததாங்கும் பள்ளத்தாக்கு என்ைால் என்ன?


முதன்ளம பனியோற்றினோல் உருவோக்கப்பட்ட பள்ைத்தோக்கின் மீது அளமந்திருக்கும் துளணப் பனியோற்றின்
பள்ைத்தோக்கு நதோங்கும் பள்ைத்தோக்கு ஆகும்.

8. வதரயறு,

அ) தமாதரன்

ஆ) டிரம்ளின்

இ) எஸ்கர்

அ) நமோளரன்


பள்ைத்தோக்கு அல்லது கண்டப் பணியோறுகைோல் படிய ளவக்கப்பட்டு உருவோக்கப்படும் நிலத்நதோற்றங்கள்
நமோளரன்கள் எனப்படும்.



படுளக நமோளரன், விளிம்பு நமோளரன் மற்றும் பக்க நமோளரன்கள் என வளகப்படுத்தப்படும்

ஆ) டிரம்ளின்


கவிழ்த்து ளவக்கப்பட்ட மிகப்நபரிய கரண்டிளயப் நபோன்நறோ அல்லது போதியோக நவட்டப்பட்ட முட்ளடளயப்
நபோன்றநறோ கோட்சியளிக்கம் நமோளரன்கள் டிரம்ளின்கள் எனப்படுகின்றன.
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இ) எஸ்கர்


பணியோறுகள் உருகுவதோல் அளவ நகோண்டு வரும் கூழோங்கற்கள் சரளைக்கற்கள் மற்றும் மணல் ஒரு
நீண்ட குறுகிய நதோடர் குன்று நபோன்று பனியோற்றுக்கு இளணயோகப் படிய ளவக்கப்படுகிறது.



இவ்வோறு படிய ளவக்கப்படும் குறுகிய நதோடர் குன்றுகநை எஸ்கர்கள் எனப்படுகின்றன.

9. காற்றின் அரித்தல் தசய்தகயால் உருவாக்கப்படும் நிலத்ததாற்ைங்கதளப் பட்டியலிடு


கோைோன் போளற

இன்சல் பர்க்

யோர்டங்

10. கைல் அதல அரிதமதை என்ைால் என்ன?


ஓங்கல்களின் மீது அளலகள் நமோதுவதோல் சற்று உயரத்தில் அரித்தல் ஏற்பட்டு நதோன்றும் அளல அரிநமளட
ஆகும்.



இது நபன்ச், திட்டு, திடல், சமநவளி எனவும் அளழக்கப்படுகிறது

11. தவறுபடுத்துக – இயற்பியல் சிததவு மற்றும் இரசாயனச் சிததவு
இயற்பியல் சிளதவு
1

இரசோயனச் சிளதவு

இயற்பியல் சக்திகைோல் போளறகள் இரசோயன

போளறகளில் இரசோயன மோற்றம் ஏற்படுவதோல் அளவ

மோற்றம் ஏதும் அளடயோமல் உளடபடுவநத

உளடந்து சிளததல் இரசோயனச் சிளதவு

இயற்பியல் சிளதவு
2

போளற உரிதர், போளறப் பிரிந்துளடதல் மற்றும்

ஆக்ஸிகரணம், கோர்பனோக்கம், களரதல், நீர்நகோள்ைல்

சிதறுதல் மூலம் ஏற்படுகிறது.

ஆகிய நசயல்போடுகளினோல் ஏற்படுகிறது.

2. தைல்ைா மற்றும் ஒததபாங்கு முகம்
நடல்டோ

2

ஒதநபோங்கு முகம்

ஆற்றின் முகத்துவோரங்களில் படிவுகள்

இளவ ஆறு கடலில் நசருமிடங்களில் உருவோகிறது.

முக்நகோண வடிவில் படிவுகைோல் ஏற்படும்

இவ்வளக நிலத்நதோற்றங்களில் படிய ளவத்தல்

நிலத்நதோற்றம் நடல்டோ ஆகும்.

நசயல் கிளடயோது.

வண்டல் படிவுகள் நமன்ளமயோனதோகவும்

அளலகளின் அரித்தல் கோரணமோக இங்கு

தோதுக்கள் நிளறந்ததோகவும் கோணப்படுகிறது

நடல்டோக்கள் நபோல் படிய ளவத்தல் ளடநபறோது.

(எ.கோ) கோவிரி நடல்டோ

(எ.கோ) ர்மதோ, மற்றும் தபதி

3. கல் விழுது மற்றும் கல்முதள
கல் விழுது
1

கல்முளை

குளககளின் கூளரகளில் இருந்து ஒழுகும்

குளககளின் கூளரகளில் இருந்து ஒழுகும் கோல்சியம்

கோல்சியம் கோர்பநனட் கலந்த நீர் ஆவியோகும்

கோர்பநனட் கலந்த நீர் தளரயில் படிந்து நமல்ந ோக்கி

நபோது கோல்ளசட் விழுதுகள் நபோன்று கோட்சி

வைர்வது கல் முளை எனப்படும்.

அளிக்கும்.
2

இது கல்விழுது என்று அளழக்கப்படுகிறது.

இது கல்முளை என்று அளழக்கப்படுகிறது.

4. நீண்ை மணற்குன்று மற்றும் குறுக்கு மணற்குன்று
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நீண்ட மணற்குன்று

1
2

குறுக்கு மணற்குன்று

நீண்ட மணல் நமடுகள் குறுகிய மணற்

குறுக்கு மணல் நமடுகள் சமச்சீரற்ற வடிவத்தில்

நதோடர்கைோக நீண்டு கோணப்படும்.

கோணப்படும்.

இளவ கோற்று வீசும் திளசக்கு இளணயோகக்

கோற்று நவகமோகவும் மிதமோகவும் மோறி, மோறி ஒநர

கோணப்படும்.

திளசயில் வீசும் நபோது குறுக்கு மணல் நமடுகள்
உருவோகின்றன.

5. இன்சல்பர்க் மற்றும் யார்ைங்
இன்சல்பர்க்


வறண்ட பிரநதசங்களில் கோணப்படும் தீப்போளறகள் (கடினப்போளற) கோற்றின் அரிப்புக்கு உட்படோமல்
சுற்றியிருக்கும் பகுதிளய விட தனித்து, உயர்ந்து கோணப்படும் நிலத்நதோற்றநம இன்சல்பர்க்குகள் ஆகும்.



அதன் நபோருள் தீவுமளல ஆகும்.

யோர்டங்


வறண்ட பிரநதசங்களில் நசங்குத்தோக அளமந்திருக்கும் சிலபோளறகள் கடின மற்றும் நமன்போளற மோறி
மோறி அளமந்து இருக்கும். இந்த வரிளசயில் நமன்போளறகள் கோற்றினோல் எளிதில் அரிக்கப்பட்டுவிடும்
கோற்றினோல் அரிக்கப்படோத கடினப்போளறகள் ஒழுங்கற்ற முகடுகள் நபோலக் கோணப்படும்.



இவ்வளக நிலத் நதோற்றம் யோர்டங்குள் எனப்படுகின்றன.

6. கண்ைப்பனியாறு மற்றும் பள்ளத்தாக்குப் பனியாறு
கண்டப் பனியோறு


கண்டங்களில் அடர்ந்த பனியோல் மூடப்பட்டிருக்கும் பரந்த நிலப்பரப்பு கண்டப் பனியோறு எனப்படுகிறது.

பள்ைத்தோக்குப் பனியோறு


பனி மூடிய மளலத் நதோடர்களில் இருந்து உற்பத்தியோகும் பனியோறு, பள்ைத்தோக்கு பனியோறு எனப்படுகிறது.

7. நீண்ை மணல் திட்டு மற்றும் மணல்திட்டு

1

நீண்ட மணல் திட்டு

மணல் திட்டு

மணல் திட்டின் ஒருமுளன நிலத்நதோடு

கடற்களரயில் மணற்படிவுகைோல் ஆன நீண்ட

இளணந்தும் மறுமுளன கடளல ந ோக்கி

நிலத்நதோற்றம்.

நீண்டும் கோணப்படும்.
நபோதுவோக ஓத நபோங்கு முகங்களில்

2

இளவ கடற்களரக்கு இளணயோகக் கோணப்படும்.

கோணப்படும்
8. வானிதலச் சிததவு வதககள்


இயற்பியல் சிளதவு



இரசோயனச் சிளதவு



உயிரினச் சிளதவு
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9. இயற்பியல் சிததவு


இயற்பியல் சக்திகைோல் போளறகள் இரசோயன மோற்றம் ஏதும் அளடயோமல் உளடபடுவநத இயற்பியல் சிளதவு
எனப்படுகிறது.



பகல் ந ரத்தில் அதிக நவப்பத்தின் கோரணமோக போளறகள் விரிவளடகின்றன.



இரவு ந ரத்தில் அதிகக் குளிரின் கோரணமோக அளவ சுருங்குகின்றன.



இத்நதோடர்ச்சியோன நிகழ்வின் கோரணமோக போளறகளில் விரிசல் ஏற்பட்டு அளவ உளடந்து சிதறுகின்றன.
போளற உரிதல், போளறப் பிரிந்துளடதல் மற்றும் சிறுத்துகள்கைோக சிளதவுறுதல் ஆகியன இயற்பியல்
சிளதவின் வளககைோகும்.

10. இரசாயனச் சிததவு


போளறகளில் இரசோயன மோற்றங்கள் ஏற்படுவதோல் அளவ உளடற்து சிளதவுறுகின்றன. இச்சிளதவுறுதநல
இரசோயனச் சிளதவு எனப்படுகிறது.



அதிக நவப்பமும் ஈரப்பதமும் நகோண்ட நில டுக்நகோட்டுப் பகுதிகள், நபவ்வமண்டலப் பகுதிகள் மற்றும்
மிதநவப்பமண்டலப் பகுதிகளில் இரசோயனச் சிளதவுறுதல் அதிகமோக ளடநபறுகிறது.



ஆக்ஸிகரணம், கோர்பனோக்கம், களரதல், நீர்க்நகோள்ைல் ஆகிய நசயல்போடு களினோல் இரசோயன சிளதவு
ஏற்படுகிறது.



ஆக்ஸிஜன், கோர்பன்-ளட-ஆக்ளசடு மற்றும் ள

ட்ரஜன் இரசோயச் சிளதவுறுதலின் முக்கியக் கோரணிகைோக

அளமகின்றன.
11. உயிரினச் சிததவு


தோவரங்களின் நவர்கள் போளறகளின் விரிசல்களின் வழிநய ஊடுருவிச் நசன்று போளறகளை விரிவளடயச்
நசய்கிறது.



மண்புழுக்கைோலும், விலங்கினங்கைோலும் (எலி மற்றும் முயல்) மற்றும் மனிதச் நசயல்போடுகளினோலும்
நசய்கிறது.



மண்புழுக்கைோலும், விலங்கினங்கைோலும் (எலி மற்றும் முயல்) மற்றும் மனிதச் நசயல்போடுகளினோலும்
போளறகள் சிளதவுறுதநல உயிரினச் சிளதவு எனப்படும்.

12. நிலத்ததாற்ைங்களின் மூன்று நிதலகதள விவரி


முக்கிய நிலத்நதோற்றங்கள்



முதல் நிளல நிலத்நதோற்றம்: கண்டங்களும், கடல்களும்



இரண்டோம்நிளல நிலத்நதோற்றம்: கண்டங்களிலும், கடல்களிலும் கோணப்படும் மளலகள், பீடபூமிகள்,
சமநவளிகள்



குறு நிலத்நதோற்றங்கள்



மூன்றோம் நிளல நிலத்நதோற்றங்கள்: நடல்டோ, பனியோறு குடோக்கள், மணல்நமடுகள், கடற்களர, பள்ைத்தோக்கு,
சர்க், கோைோன் போளற, சுண்ணோம்புப்போளற, குளக நபோன்றளவ.

V. காரணம் கூறு
1. தவப்பம் மற்றும் ஈரப்பதம் நிதைந்த மண்ைலங்களில் இரசாயனச் சிததவு அதிகமாக ஏற்படுகிைது.
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அதிக நவப்பமும் ஈரப்பதமும் நகோண்ட நில டுக்நகோட்டுப் பகுதிகள், நவப்ப மண்டலப் பகுதிகள், மிதநவப்ப
மண்டலப் பகுதிகளில் இரசோயனச் சிளதவுறுதல் அதிகம் ளடநபறுகிறது.



ஏநனனில் இரசோயனச் சிளதவுகைோன ஆக்ஸிகரணம், கோர்பனோக்கம், களரசல், நீர்நகோள்ைல் ஆகியளவ நீர்,
நவப்பம் இன்றி நிகழோது.

2. ஒதப் தபாங்கு முகங்களில் தமன்தமயான வண்ைல் படிவுகள் குதைவாகப் படிய தவக்கப்படுகிைது.


ஒதப் நபோங்கு முகம் நிலத்நதோற்றங்களில் படியளவத்தல் நசயல் கிளடயோது. நடல்டோக்கள் நபோல் இங்கு
படிய ளவத்தல் ளடநபறோது.



எனநவ வண்டல் படிவுகள் குளறவோக படிய ளவக்கப்படுகிறது.

3. துருவப் பகுதிகளில் உதை பனிக்தகாடு கைல் மட்ைத்திற்கு இதணயாக உள்ளது.


உயரமோன பகுதிகளிலும் உயர் அட்சங்களிலும் நிரந்தரமோக பனி மூடியிருக்கும் பகுதியின் எல்ளலக்நகோநட
எனப்படுகிறது.



உயர் அட்சங்களுக்குச் நசல்லச்நசல்ல உளறபனிநகோட்டின் எல்ளலக்நகோடு கடல்மட்டத்திற்கு அருகில்
கோணப்படும்.

4. பாதைகதள அதனத்து திதசகளிலும் அரிக்கும் தன்தம காற்றுக்கு உண்டு


போளறகளில் நமன் மற்றும் கடினப்போளறகளைக் நகோண்ட அடுக்குகளின் அடிப்பகுதியில் கோணப்படும்
நமன்போளறகள் கோற்றினோல் நதோடர்ந்து அரிக்கப்படும்.



நமன்போளறகள் அளனத்துப் பகுதியிலும் இருப்பதோல் எளிதில் அரிக்கும் தன்ளம கோற்றுக்கு உண்டு

5. சுண்ணாம்புக் பாதை பிரததசங்களின் தமற்பரப்பில் வடிகால் குதைவாக இருக்கும்.


சுண்ணோம்புப் பிரநதசங்களில் நிலத்தடி நீர் நிலவோட்டம் அளமக்கும் நசயல்களில் பல்நவறு விதமோன
நிலத்நதோற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன.



இதிலிருந்து சுண்ணோம்புப் போளற பிரநதசங்களின் நமற்பரப்பில் வடிகோல் குளறவோக இருப்பளத
அறியோலம்.
3. வளிமண்ைலம்

I. சரியான விதைதயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.
1. ………………………. உயிர்வோழ இன்றியளமயோத வோயுவோகும்.
அ) ஹீலியம்

ஆ) கோர்பன்-ளட-ஆக்ள

இ) ஆக்ஸிஜன்

ஈ) மீத்நதன்

டு

2. வளிமண்டலத்தில் கீழோக உள்ை அடுக்கு ………………….. ஆகும்.
அ) கீழடுக்கு

ஆ) மீள் அடுக்கு

இ) நவளியடுக்கு

ஈ) இளடயடுக்கு
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3. …………………………. வோநனோலி அளலகளை பிரதிபலிக்கிறது.
அ) நவளியடுக்கு

ஆ) அயன அடுக்கு

இ) இதையடுக்கு

ஈ) மீள் அடுக்கு

4. புவியின் நமற்பரப்பில் கோணப்படும் நவப்பத்தின் சரோசரி அைவு …………………..
அ) 12°C

ஆ) 13°C

இ) 14°C

ஈ) 15°C

5. நில டுக்நகோட்டுப் பகுதியில் இருந்து துருவம் ந ோக்கிச் நசல்ல நசல்ல நவப்பம்…………….
அ) கூடுகிறது

ஆ) மோற்றம் ஏதுமில்ளல

இ) குதைகிைது

ஈ) நிளலயோக இருக்கிறது.

6. வோயு நிளலயிலிருந்து திரவ நிளலக்கு நீரோனது மோறுகின்ற நசயல்போட்டிளன …………………… என்று அளழக்கிநறோம்.
அ) நபோழிவு

ஆ) ஆவியோதல்

இ) நீரோவிப்நபோக்கு

ஈ) சுருங்குதல்

7. ……………………… புவியின் முக்கிய ஆற்றல் மூலமோகும்.
அ) சூரியன்

ஆ) சந்திரன்

இ) ட்சரத்திரங்கள்

ஈ) நமகங்கள்

8. ……………………… 5 வடக்கு முதல் 5 நதற்கு அட்சம் வளர பரவியுள்ைது.
அ) நில டுக்தகாட்டு தாழ்வழுத்த மண்ைலம்

ஆ) துளண நவப்ப உயர் அழுத்த மண்டலம்

இ) துளண துருவ தோழ்வழுத்த மண்டலம்

ஈ) துருவ உயர் அழுத்த மண்டலம்

9. அளனத்து வளக நமகங்களும் ……………………………..ல் கோணப்படுகிறது.
அ) கீழடுக்கு

ஆ) அயன அடுக்கு

இ) இளடயடுக்கு

ஈ) நமலடுக்கு

10. ……………………….. நசம்மறி ஆட்டு நமகங்கள் என்று அளழக்கப்படுகிறது.
அ) இதைப்பட்ை திரள் தமகங்கள்

ஆ) இளடப்பட்ட பளட நமகங்கள்

இ) கோர்பளட நமகங்கள்

ஈ) கீற்றுப்பளட நமகங்கள்

11. பருவக்கோற்று என்பது ………………………..
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அ) நிலவும் கோற்று

ஆ) காலமுதைக் காற்றுகள்

இ) தலக்கோற்று

ஈ) நமற்கண்ட எதுவுமில்ளல

12. பனித்துளி பனிப்படிகமோக இருந்தோல் …………………… என்று அளழக்கின்நறோம்.
அ) உளறபனி

ஆ) மூடுபனி

இ) பனி

ஈ) ஆலங்கட்டி

13. …………………….. புயலின் கண் என்று அளழக்கப்படுகிறது.
அ) அழுத்தம்

ஆ) கோற்று

இ) சூைாவளி

ஈ) பனி

14. கோற்றின் நசங்குத்து அளசவிளன …………………………… என்று அளழக்கின்நறோம்.
அ) கோற்று

ஆ) புயல்

இ) காற்தைாட்ைம்

ஈ) கர்வு

II. நபோருத்துக
1. வோனிளலயில்

-

அ. கோற்றின் நவகம்

2. கோலநிளலயில்

-

ஆ) கோற்றின் திளச

3. கோற்று நவகமோனி

-

இ) கீற்று நமகம்

4. கோற்று திளசமோனி

-

ஈ) கோலநிளல பற்றிய படிப்பு

5. நபண் குதிளர வோல்

-

உ) வோனிளல பற்றிய படிப்பு

6. கோற்று நமோதோப்பக்கம்

-

ஊ) ஆஸ்திநரலியோ

7. வில்லி வில்லி

-

எ) மளழ மளறவுப் பகுதி

விளட: 1 – உ, 2 – ஈ, 3 – அ, 4 – ஆ, 5 – இ, 6 – எ, 7 – ஊ
III. சிறுவினாக்கள்
1. வளிமண்ைலம் – வதரயறு.


புவிளயச் சூழ்ந்து கோணப்படும் கோற்றுப் படலம் வளிமண்டலம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.



புவிளய வளிமண்டலம் சூழ்ந்து கோணப்படுவதற்கு அதன் ஈர்ப்பு விளசநய கோரணமோகும்.

2. வளிமண்ைல அடுக்குகள் யாதவ?
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1] கீழ் அடுக்கு (ட்நரோநபோஸ்பியர்)

4] மீள் அடுக்கு (ஸ்ட்நரட்நடோஸ்பியர்)

2] இளட அடுக்கு (மீநசோஸ்பியர்)

5] நவப்ப அடுக்கு (நதர்நமோஸ்பியர்)

3] நவளி அடுக்கு (எக்நசோஸ்பியர்)
3. காலநிதலதயப் பாதிக்கும் காரணிகள் யாதவ?
1] நில டுக்நகோட்டிலிருந்து தூரம்

2] கடல் மட்டத்திலிருந்து உயரம்

3] கடலிலிருந்து தூரம்

4] வீசும் கோற்றின் தன்ளம

5] மளலகளின் இளடயூறு

6] நமகமூட்டம்

7] கடல் நீநரோட்டங்கள்

8] இயற்ளகத் தோவரங்கள்.

4. தவப்பத்தத அளக்கும் அளதவகள் யாதவ?


ஃபோரன்ஹீட் மற்றும் நசல்சியஸ்

5. தவயிற்காய்வு என்ைால் என்ன?


சூரியனிடமிருந்து நவளிப்படும் நவப்பம் குறுகிய அளலகைோக புவிளய வந்தளடகிறது. இதளன
நவயிற்கோய்வு அல்லது சூரியக் கதிர்வீச்சு என்கிநறோம்.

6. சமதவப்பக் தகாடுகள் என்ைால் என்ன?


சமநவப்பநிளல உள்ை இடங்களை இளணக்க வளரபடத்தில் வளரயப்படும் கற்பளனக் நகோடு
சமநவப்பக்நகோடு ஆகும்.

7. தவப்பத்ததலகீழ் மாற்ைம் – சிறு குறிப்பு வதரக


ஒவ்நவோரு 165 மீட்டர் உயரத்திற்கும் 1C நவப்பநிளல குளறயும். இதளன நவப்பத்தளலகீழ் மோற்றம்
என்கிநறோம்.

8. வளிமண்ைலத்தத தவப்பமாக்குகின்ை தசயல் முதைகதள விளக்குக.
1] கதிர்வீச்சு

2] நவப்பக்கடத்தல்

3] நவப்பச்சலனம்

4] நவப்பக்கிளட அளசவு

9. வளிமண்ைல அழுத்தம் எவ்வாறு அளக்கப்படுகிைது?


வளிமண்டல அழுத்தம் போதரளச கோற்றழுத்தமோனியினோல் அைக்கப்படுகிறது.



இதளன அைக்கப் பயன்படுத்தும் அலகு மில்லிபோர் எனப்படும்.

10. துருவக்கிதழக்காற்றுகள் மிகக் குளிர்ந்தும், வைட்சியாகவும் இருப்பதற்குக் காரணம் என்ன?


துருவ உயர் அழுத்த மண்டத்திலிருந்து துளண துருவ தோழ்வழுத்த மண்டலத்ளத ந ோக்கி வீசுவதோல்
துருவக்கிளழக் கோற்றுகள் மிகக் குளிர்ந்தும், வறட்சியோகவும் இருக்கும்.
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11. தகாள் காற்றுகளின் அதமப்தப விளக்குக.


வருடம் முழுவதும் நிளலயோக ஒநர திளசளய ந ோக்கி வீசும் கோற்றுகள் நகோள் கோற்று எனப்படும்.



இளவ நிலவும் கோற்று என்றும் அளழக்கப்படுகிறது.

11. சிறுகுறிப்பு வதரக.
அ) வியாபாரக் காற்றுகள்


வட மற்றும் நதன் அளரக்நகோைங்களின் துளண நவப்ப மண்டல உயர் அழுத்த மண்டலங்களிலிருந்து
நில டுக்நகோட்டு தோழ்வழுத்த மண்டலங்களை ந ோக்கி வீசும் கோற்று வியோபோரக்கோற்று எனப்படும்.



இக்கோற்றுகள் நதோடர்ச்சியோகவும், அதிக வலிளமயுடனும் வருடம் முழுவதும் ஒநர திளசயில் நிளலயோக
வீசுகின்றன.

ஆ) கர்ஜிக்கும் ாற்பதுகள்


நமளலக் கோற்றுகள் வட, நதன் அளரக் நகோைங்களின் நவப்பமண்டல உயர் அழுத்த மண்டலங்களிலிருந்து
துளண துருவ தோழ்வழுத்த மண்டலத்ளத ந ோக்கி வீசுகின்றன.



இளவ வட அளரக்நகோைத்தில் நதன் நமற்கிலிருந்து வடகிழக்கோகவும், நதன் அளரக்நகோைத்தில்
வடநமற்கிலிருந்து நதன்கிழக்கோகவும் வீசுகின்றன.



நமளலக் கோற்றுகள் மிகவும் நவகமோக வீசக் கூடியளவ 40C அட்சத்தில் வீசும் இக்கோற்றுகள் “கர்ஜிக்கும்
ோற்பதுகள்” என அளழக்கப்படுகிறது.

13. தமகங்கள் எவ்வாறு உருவாகின்ைன?


நீரோவியிலிருந்து நபறப்பட்ட உப்புத்துகள்கள் புளக நபோன்றவற்றின் மீது குளிர்ந்த ஈரப்பதமோன கோற்று
படிவதன் மூலம் நமகங்கள் உருவோகின்றன.



சில ந ரங்களில் நவப்பக்கோற்றும், ஈரப்பதம் நிளறந்தக் கோற்றும் ஒன்றிளணயும் நபோது நமகங்கள்
உருவோக்கப்படுகின்றன.

14. மதழப் தபாழிவின் வதககள் யாதவ?


நவப்பச்சலன மளழப்நபோழிவு



சூறோவளி மளழப்நபோழிவு



மளலத்தடுப்பு மளழப்நபோழிவு

15. தபாழிவு என்ைால் என்ன?


சுருங்கிய நீரோவி நீரின் பல்நவறு வடிவங்களில் புவிளய வந்தளடகின்ற நிகழ்நவ நபோழிவு எனப்படுகிறது.

நபோழிவின் வளகள்


சோரல், மளழ, பணிப்நபோழிவு, பனிப்படிவு, ஆலங்கட்டி மளழ

16. சிறுகுறிப்பு வதரக
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அ) சோரல்


0.5 மில்லி மீட்டருக்கும் குளறவோன விட்டமுள்ை நீர்த்துளிகள் சீரோக புவிளய வந்தளடயும்நபோழுது அதளன
சோரல் என்றளழக்கிநறோம்.

ஆ) மளழ


உளறநிளலக்கும் அதிகமோன நவப்பநிளல கோணப்படும் நபோது மளழப் நபோழிகிறது.



கோற்றில் மிக அதிகமோன ஈரப்பதம் இருந்தோல் மட்டுநம மளழப்நபோழிவு ஏற்படும்.

இ. பனி


உளறயும் நிளலக்கு கீழோக நீர் சுருந்துதல் ஏற்படும் நபோது பனிப்நபோழிவு ஏற்படுகிறது.



பகுதியோகநவோ முழுளமயோகநவோ ஒளிபுகோத் தன்ளமயுடன் கோணப்படும் பனித்துளிகள் படிகங்களை பனி
என்று அளழக்கின்நறோம்.

ஈ) ஆலங்கட்டி


முழுளமயோகநவோ அல்லது பகுதியோகநவோ ஒளிபுகும் தன்ளமயுடன் கூடிய மிகச்சிறிய பனி உருண்ளடயுடன்
கூடிய மளழப்நபோழிநவ ஆலங்கட்டி மளழ என்று அளழக்கப்படுகிறது.

உ) நவப்பம்


ஒரு நபோருளைச் சூடோக்கும் ஆற்றநல நவப்ப ஆற்றல் எனப்படுகிறது. நவப்பநிளல என்பது ஒரு
நபோருளின் நவப்பத்தின் அைவு ஆகும்.

17. சூைாவளிகதள வதகப்படுத்து.


நவப்பச் சூறோவளிகள்



மிதநவப்பச் சூறோவளிகள்



கூடுதல் நவப்பச்சூறோவளிகள்

18. தவறுபடுத்துக – வானிதல மற்றும் காலநிதல
வோனிளல

கோலநிளல

ஒரு ோளில் குறிப்பிட்டப் பகுதி

நீண்ட கோல பரந்த நிலப்பரப்பின் வோனிளல

வளிமண்டல மோற்றம்

சரோசரி

2

ஒவ்நவோரு மணிக்கும் மோறக்கூடியது

மோறுதலுக்கு உட்படோது

3

ஒநர ோளில் வோனிளல மோறுபடும்

ஒநர ோளில் வோனிளல மோறோது.

4

ஒவ்நவோரு ோறும் கணக்கிடப்படும்

வோனிளலத் தகவலின் சரோசரி

5

வோனிளலப் பற்றிய படிப்பு வோனிளலயில்

கோலநிளலப் பற்றிய படிப்பு கோலநிளலயில்

1

19. தவறுபடுத்துக – நிலக்காற்று மற்றும் கைற்காற்று
நிலக்கோற்று
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1

இரவு நவளை வீசும்.

பகல் நவளை வீசும்.

2

நிலத்திலிருந்து கோற்று கடளல ந ோக்கி

கடலிலிருந்து நிலத்ளத ந ோக்கி வீசும்.

வீசும்.
3

இரவில், கடளல விட நிலம் விளரவோக

பகலில், கடளல விட நிலம் விளரவோக

குளிர்வதோல் வீசுகிறது.

சூடோவதோல் கடலிலிருந்து நிலத்ளத ந ோக்கி
வீசுகிறது.

20. தவறுபடுத்துக – தவயிற்காய்வு மற்றும் தவப்பம்
தவயிற்காய்வு


சூரியனிடமிருந்து நவப்பம் குறுகிற அளலகைோக புவிளய வந்தளடவது நவயிற்கோய்வு எனப்படும் அல்லது
சூரியக்கதிர் வீச்சு எனப்படும்.

தவப்பம்


ஒரு நபோருளைச் சூடோக்கும் ஆற்றநல நவப்ப ஆற்றல் எனப்படுகிறது. நவப்பநிளல என்பது ஒரு
நபோருளின் நவப்பத்தின் அைவு ஆகும்.

21. தவறுபடுத்துக – காற்று தமாதும் பக்கம் மற்றும் காற்று தமாதாப்பக்கம்
கோற்று நமோதும் பக்கம்
1

கோற்று நமோதோப்பக்கம்

வீசும் கோற்றின் எதிர்திளசயிலுள்ை

கோற்று வீசும் திளசக்கு மளறவோக

மளலப்பகுதி கோற்று நமோதும் பக்கம்

உள்ை பகுதிளய “கோற்று

எனப்படும்.

நமோதோப்பக்கம்” என்று
அளழக்கின்நறோம்.

2

இங்கு அதிக மளழப்நபோழிவு

இங்கு மிகவும் குளறவோக மளழ

கிளடக்கின்றது.

கிளடக்கிறது.

22. தவப்பச் சூைாவளி மற்றும் மிததவப்பச் சூைாவளி
நவப்பச் சூறோவளி
1

2

மிதநவப்பச் சூறோவளி

நவப்பமண்டலங்களுக்கு

35 – 36 வடக்கு மற்றும் நதற்கு அட்ச

இளடநயயோன கோற்ளற ஒரு

பகுதிகளில் நவப்ப மற்றும் குளிர்

முகப்படுத்தும் பகுதிகளில்

கோற்றுத் திரள்கள் சந்திக்கும்

உருவோகின்றன.

பகுதிகளில் உருவோகின்றன.

நிலமும் நீரும் நவவ்நவறு

மித நவப்பச் சூறோவளிகள் நவப்பச்

விகிதங்களில் நவப்பமளடவதோல்

சூறோவளிகள் நபோல நிலத்ளத

உருவோகின்றன.

அளடந்தவுடன் வலுவிழக்கோது.

IV. காரணம் கூறுக
1. நில டுக்தகாட்டு தாழ்வழுத்த மண்ைலம் ஒரு அதமதிப்பகுதி
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நில டுக்நகோட்டுப் பகுதிகளில் சூரியனின் நசங்குத்தோன கதிர்கள் அப்பகுதிளய நவப்பமளடயச் நசய்கிறது
இதனோல் கோற்று விரிவளடந்து நமல்ந ோக்கிச் நசல்வதோல் தோழ்வழுத்தம் உருவோகிறது.



இதனோல் இம்மண்டலம் அளமதி மண்டலம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.

2. சூைாவளிகள் அதிக உயிர் தசதத்ததயும் தபாருட்தசதத்ததயும் ஏற்படுத்துகிைது?


அதிக அழுத்தப் பகுதியிலிருந்து கோற்று குளறந்த அழுத்தப் பகுதிளய ந ோக்கி சூழல் வடிவில் வீசும் கோற்று
சூறோவளி ஆகும்.



கோற்று 250 கி.மீ நவகத்திலும், கடலளல 20 கி.மீ வளர கடல்நீர் நிலத்திற்குள் உட்புகுவதோல் நபரிய அைவில்
உயிர்நசதம் மற்றும் நபோருட்நசதத்ளத ஏற்படுத்துகிறது.

3. தமக மூட்ைத்துைன் இருக்கும் ாள்கதள விை தமகமில்லாத ாள்கள் தவப்பமாக இருக்கிைது.


நமகம் என்பது வளிமண்டலத்தில் கண்களுக்குப் புலப்படும் படியோக மிதந்து நகோண்டிருக்கும்
நீர்த்திவளலகநை நமகங்கைோகும். நீர்த்திவளலகள் அதிகம் உள்ை ோளில் நமகமூட்டம் இருப்பதோல் சூரிய
நவப்பத்தின் தோக்கம் அதிகம் நதரிவதில்ளல.
எனநவ நமகமில்லோத ோட்கள் நவப்பமோக இருக்கிறது.

4. மூடுபனி தபாக்குவரத்துக்கு ஆபத்தாக உள்ளது.


மூடுபனி என்பது கோற்று, தூசியுடன் கூடிய அடர்த்தியோன பனி ஆகும். இதன் வழிநய நவளிச்சம் ஊடுருவிச்
நசல்லோது ஆளகயோல் நபோக்குவரத்திற்கு ஆபத்தோக அளமகிறது.

5. தவப்பச்சலன மதழ 4 மணி மதழ என்று அதழக்கப்படுகிைது.


நவப்பச்சலன மளழ புவியில் நில டுக்நகோட்டுப் பகுதியில் மோளல நவளையில் 4 மணி அைவில் அடிக்கடி
நிகழ்கிறது.



எனநவ நவப்பச்சலன மளழ 4 மணி மளழ என்று அளழக்கப்படுகிறது.

6. துருவக் கீதழக்காற்றுகள் மிகக் குளிச்சியாகவும் வைண்டும் காணப்படுகின்ைன.


துருவ கீளழக் கோற்றுகள் துருவ உயர் அழுத்த மண்டலத்திலிருந்து துளண துருவ தோழ்வழுத்த மண்டலத்ளத
ந ோக்கி வீசுவதோல் குளிர்ந்த வறண்ட கோற்றோகக் கோணப்படுகிறது.
குடிதமயியல்
1. அரசாங்க அதமப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி

I. சரியான விதையிதன ததர்வு தசய்க.
1. ஒரு பநரோ, அரசநரோ அல்லது அரசிநயோ ஆட்சி நசய்யும் முளற
அ) தனி பரோட்சி

ஆ) முடியாட்சி

இ) மக்கைோட்சி

ஈ) குடியரசு
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2. முழு அதிகோரத்துடன் நகோண்ட ஒரு பர் அரசோங்க முளற
அ) சிறுகுழு அட்சி

ஆ) மதகுருமோர்களின் ஆட்சி

இ) மக்கைோட்சி

ஈ) தனி பராட்சி

3. முன்னுரிளம நபற்ற சிலரோல் டத்தப்படும் ஆட்சிமுளற
அ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஆ) ோடோளுமன்றம்

இ) மக்கைோட்சி

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளல

4. முன்னோள் நசோவியத் யூனியன் …………………க்கு எடுத்துக்கோட்டு.
அ) உயர்குடியோட்சி

ஆ) மத குருமோர்களின் ஆட்சி

இ) சிறுகுழு ஆட்சி

ஈ) குடியரசு

5. நபோருந்தோத ஒன்ளறத் நதந்நதடுக்கவும்
அ) இந்தியோ

ஆ) அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

இ) பிரோன்ஸ்

ஈ) வாட்டிகன்

6. ஆயிரகோம் லிங்கன் …………………. ோட்டின் ஜனோதிபதியோக இருந்தோர்.
அ) அதமரிக்க ஐக்கிய ாடுகள்

ஆ) இங்கிலோந்து

இ) நசோவியத் ரஷ்யோ

ஈ) இந்தியோ

7. குடநவோளல முளறளய பின்பற்றியவர்கள்
அ) நசரர்கள்

ஆ) போண்டியர்கள்

இ) தசாழர்கள்

ஈ) கைப்பிரர்கள்

8. பழங்கோலத்தில் ந ரடி மக்கைோட்சி முளற பின்பற்றப்பட்ட பகுதி
அ) பண்ளடய இந்தியோவின் குடியோரசுகள்

ஆ) அநமரிக்கோ

இ) பண்தைய ஏததன்ஸ் கர அரசுகள்

ஈ) பிரிட்டன்

9. எந்த ோட்டில் மக்கைோட்சித் நதோன்றியது?
அ) இந்தியோ

ஆ) சுவிட்சர்லோந்து

இ) அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

ஈ) ஏததன்ஸ்

10. எந்த நமோழியிலிருந்து “நடமோகிரஸி” என்ற வோர்ந்ளதப் நபறப்பட்டது?
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அ) கிதரக்கம்

ஆ) லத்தீன்

இ) போரசீகம்

ஈ) அரபு

11. மக்கைோட்சியில் இறும அதிகோரம் நபற்றவர்கள்
அ) ோடோளுமன்றம்

ஆ) மக்கள்

இ) அளமச்சர் அளவ

ஈ) குடியரசு தளலவர்

12. கீழ்க்கண்ட எந்த ஒரு ோடோனது அதிபர் அரசோங்க முளறயிளனக் நகோண்டுள்ைது.
அ) இந்தியோ

ஆ) பிரிட்டன்

இ) கனடோ

ஈ) அதமரிக்க ஐக்கிய ாடுகள்

13. உலகிநலநய மிகப்நபரிய மக்கைோட்சி ோடு
அ) கனடோ

ஆ) இந்தியா

இ) அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

ஈ) சீனோ

14. கூற்று (A) : ந ரடி மக்கைோட்சி சுவிட்சர்லோந்தில் ளடமுளறயில் உள்ைது.
காரணம் (R) : மக்கள் ந ரடியோக முடிநவடுப்பத்தில் பங்கு நபறுகிறோர்கள்.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது
15. கூற்று (A) : இந்தியோவில் ோடோளுமன்ற அரசோங்க முளற பின்பற்றப்படுகிறது.
காரணம் (R) : இந்திய ோடோளுமன்றம் இரு சளபகளை உள்ைடக்கியது.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது
16. வோக்குரிளமயின் நபோருள்:
அ) நதர்ந்நதடுப்பதற்கோன உரிளம
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இ) வாக்களிக்கும் உரிதம

ஈ) பணக்கோரர்களுக்கு வோக்களிக்க உரிளம

17. அளனவருக்கும் வோக்குரிளம வழங்குவது
அ) சமூகச் சமத்துவம்

ஆ) நபோருைோதோர சமத்துவம்

இ) அரசியல் சமத்துவம்

ஈ) சட்ட சமத்துவம்

18. பிரதமளர நியமிப்பவர்/நியமிப்பது
அ) மக்கைளவ

ஆ) மோநிலங்கைளவ

இ) சபோ ோயகர்

ஈ) குடியரசுத்ததலவர்

19. குடியரசுத் தளலவரோல் நியமிக்கப்பட்டவர்கள்
அ) நலோக்சளபக்கு 12 உறுப்பினர்கள்

ஆ) ரோஜ்ய சளபக்கு 2 உறுப்பினர்கள்

இ) ராஜ்ய சதபக்கு 12 உறுப்பினர்கள்

ஈ) ரோஜ்ய சளபக்கு 14 உறுப்பினர்கள்

20. இந்தியோவில் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதல் நபோதுத்நதர்தல் ளடநபற்ற ஆண்டு
அ) 1948

ஆ) 1952

இ) 1957

ஈ) 1947

II. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. இந்திய அரசியலளமப்பு இறுதியோக ஏற்றுக் நகோள்ைப்பட்ட ஆண்டு 1949
2. இரண்டு வளகயோன மக்கைோட்சி த ரடி மக்களாட்சி மற்றும் மதைமுக மக்களாட்சி ஆகும்.
3. ந ரடி மக்கைோட்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்கோட்டு சுவிட்சர்லாந்து
4. இந்தியோ மதைமுக மக்கைோட்சி முளறயிளனக் நகோண்டுள்ை ோடோகும்.
5. சுதந்திர இந்தியோவின் முதல் பிரதர் ஜவ

ர்லால் த ரு

6. ஆங்கிநலயர் ஆட்சிக் கோலத்தில் முதல் நபோதுத் நதர்தல் டத்தப்பட்ட ஆண்டு 1920
7. இந்தியோவில் ோடோளுமன்ற கட்டிடத்ளத வடிவளமத்தவர்கள் எட்வின் லுட்டியன்ஸ் மற்றும் த

ர்பர்ட் தபக்கர்

III. தபாருத்துக
1. தனி பரோட்சி

-

அ) 18

2. வோக்குரிளம

-

ஆ) அர்த்தசோஸ்திரம்

3. சோணக்கியர்

-

இ) வோடிகன்
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4. மதகுருமோர்கள் ஆட்சி

-

ஈ) வடநகோரியோ

விதை: 1 – ஈ, 2 – அ, 3 – ஆ, 4 - இ
IV. சிறுவினாக்கள்
1. ஆபிரகாம் லிங்கனின் மக்களாட்சிக்கான வதரயதைதயக் கூறு
“மக்கைோல் மக்களுக்கோக மக்கநை டத்தும் ஆட்சி மக்கைோட்சி” என ஆபிரகோம் லிங்கன் கூறியுள்ைோர்.
2. மக்களாட்சி அரசாங்க அதமப்பிதனப் பற்றிக் கூறுக.


மக்கைோட்சி அரசோங்க அளமப்பு முளற இரண்டு வளககைோகப் பிரிக்கப்படுகின்றது. அளவ ோடோளுமன்ற
அரசோங்க முளற மற்றும் அதிபர் அரசோங்க முளற என இருவளகப்படும்.



இந்தியோ, இங்கிலோந்து நபோன்ற ோடுகளில் ோடோளுமன்ற அரசோங்க முளறயும், அநமரிக்கோ பிரோன்சு நபோன்ற
ோடுகளில் அதிபர் அரசோங்க முளறயும் நசயல்படுகிறது.

3. த ரடி மக்களாட்சி மற்றும் மதைமுக மக்களாட்சியிதன தவறுபடுத்துக.
ந ரடி மக்கைோட்சி
1

மளறமுக மக்கைோட்சி

நபோது விவகோரங்களில் மக்கநை ந ரடியோக

நபோது விவகோரங்களில் மக்கள் தங்கைது

முடிநவடுக்கக் கூடிய அரசுமுளற ந ரடி

விருப்பத்ளதக் நதர்ந்நதடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளின்

மக்கைோட்சி எனப்படுகிறது.

மூலம் நவளிப்படுத்தும் அரசுமுளற மளறமுக
மக்கைோட்சி எனப்படுகிறது.

எ.கோ: பண்ளடய கிநரக்க அரசுகள்

2

சுவிட்சர்லோந்து

எ.கோ: இந்தியோ, இங்கிலோந்து, அநமரிக்க ஐக்கிய
ோடுகள்

4. மக்களாட்சியில் உள்ள சவால்கள் யாதவ?


கல்வியறிவின்ளம

வறுளம



போலினப் போகுபோடு

பிரோந்தியவோதம்



சோதி, வகுப்பு, சமய வோதங்கள்

ஊழல்



அரசியல் குற்றமயமோதல்

அரசியல் வன்முளற

2. ததர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள்
I. சரியான விதைதயத் ததர்ந்ததடுத்து எழுதுக.
1. கீழ்க்கண்ட ோட்டின் நதர்தல் முளறயிளன இந்தியோ ஏற்றுக் நகோண்டுள்ைது.
அ) அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

ஆ) இங்கிலாந்து

இ) கனடோ

ஈ) ரஷ்யோ

2. இந்திய நதர்தல் ஆளணயம் ஒரு

Learning Leads To Ruling

Page 44 of 57

Social Science

Prepared By www.winmeen.com

அ) சுதந்திரமான அதமப்பு

ஆ) சட்டபூர்வ அளமப்பு

இ) தனியோர் அளமப்பு

ஈ) நபோது நிறுவனம்

3. இந்திய நதர்தல் ஆளணயம் அளமக்க வழிவளக நசய்யும் அரசியலளமப்பு பிரிவு
அ) பிரிவு 280

ஆ) பிரிவு 315

இ) பிரிவு 314

ஈ) பிரிவு 325

4. இந்திய அரசியலளமப்பின் எந்த பகுதி நதர்தல் ஆளணயத்ளதப் பற்றி கூறுகிறது?
அ) பகுதி III

ஆ) பகுதி XV

இ) பகுதி XX

ஈ) பகுதி XXII

5. பல்நவறு அரசியல் கட்சிகளைத் நதசியக் கட்சியோகநவோ அல்லது மோநிலக் கட்சியோகநவோ
அங்கீகரிப்பவர்/அங்கீகரிப்பது.
அ) குடியரசுத் தளலவர்
ஆ) ததர்தல் ஆதணயம்
இ) ோடோளுமன்றம்
ஈ) நதர்தல் ஆளணயத்தின் ஆநலோசளனயின் நபரில் குடியரசுத்தளலவர்
6. கூற்று (A) : இந்திய அரசியலளமப்புச் சுதந்திரமோக நசயல்படும் நதர்தல் ஆளணயத்திற்கு வழிவளகச் நசய்கிறது.
கோரணம் (R) : இது ோட்டின் சுதந்திரமோன நியோயமோன நதர்தளல டத்த உறுதி நசய்கிறது.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
7. ந ோட்ட (NOTA) முளற அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு
அ) 2012

ஆ) 2013

இ) 2014

ஈ) 2015

8. அழுத்தக்குழுக்கள் எனும் நசோல்லிளன உருவோக்கிய ோடு
அ) அதமரிக்க ஐக்கிய ாடுகள்
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இ) முன்னோள் நசோவியத் யூனியன்

ஈ) இந்தியோ

9. கூற்று (A) : இந்தியோவில் அதிக எண்ணிக்ளகயிலோன அழுத்தக்குழுக்கள் கோணப்படுகின்றன.
காரணம் (R) : அநமரிக்க ஐக்கிய ோட்டில் இருப்பளத நபோல இந்தியோவில் அழுத்தக் குழுக்கள்
வைர்ச்சியளடயவில்ளல.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது மற்றும் (R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A) தவ விளக்கவில்தல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
III. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. இந்திய நதர்தல் ஆளணயம் மூன்று உறுப்பினர்களை உள்ைடக்கியுள்ைது.
2. நதசிய வோக்கோைர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்படும் ோள் ஜனவரி 25
3. இந்தியோவில் பல கட்சி முளற பின்பற்றப்படுகிறது.
4. 2017 ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட நதசியக் கட்சிகளின் எண்ணிக்ளக 7
5. ர்மதோ பச்நசோநவோ அந்நதோலன் என்பது ஒரு அழுத்தக்குழுக்கள்
III. தபாருத்துக
1. நதசியக் கட்சி

-

அ) வணிகக் குழுக்கள்

2. ஒரு கட்சி ஆட்சி முளற

-

ஆ) அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள்

3. இரு கட்சி ஆட்சி முளற

-

இ) சீனோ

4. அழுத்தக் குழுக்கள்

-

ஈ) ஏழு

விதை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 – அ
IV. சிறுவினாக்கள்
1. இந்தியாவிலுள்ள ததர்தல் முதைப்பற்றி விவரி


ோட்டின் சுதந்திரமோன, நியோயமோன நதர்தளல உறுதி நசய்திட தன்னிச்ளசயோன நதர்தல் ஆளணயம்
அளமக்கப்பட்டுள்ைது.



தற்நபோது நதர்தல் ஆளணயமோனது ஒரு தளலளம நதர்தல் ஆளணயர் மற்றும் இரண்டு நதர்தல்
ஆளணயர்களை உள்ைடக்கியுள்ைது.
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போரோளுமன்ற நதர்தல் சம்மந்தமோன வோக்கோைர்களின் பட்டியல் தயோரித்தல், நதோகுதிகளை வளரயளற
நசய்தல் நபோன்ற அளனத்து விவகோரங்களைப் நபறுவதற்கோன சட்டங்களை ோடோளுமன்றம் இயற்றலோம்.



மோநில சட்டசளபத் நதர்தல் சம்மந்தமோன வோக்கோைர்களின் பட்டியல் தயோரித்தல், நதோகுதிகளை வளரயளற
நசய்தல் நபோன்றவற்ளற அரசியலளமப்பிற்குட்பட்டு நதளவயோன மோற்றங்களை மோநில சட்ட சளப
சட்டங்களை இயற்றலோம்.

2. அரசியல் கட்சி என்பதன் தபாருதள விளக்குக.
ஓர் அரசியல் கட்சி என்பது அரசோங்கத்தில் ஆதிக்கம் நசலுத்துவதற்கோகத் நதர்தலில் நபோட்டியிடுவதற்கோன நிகழ்ச்சி
நிரல்களையும், குறிப்பிட்டக் நகோள்ளககளையும் நகோண்ட, மக்கள் குழுவின் அளமப்போகக் கோணப்படும்.
3. இரு கட்சி ஆட்சி முதை மற்றும் பல கட்சி ஆட்சி முதையிதன தவறுபடுத்துக.
இரு கட்சி ஆட்சி

பல கட்சி ஆட்சி

இரு கட்சி ஆட்சி முளறயில் இரு முக்கிய கட்சிகள்

பல கட்சி ஆட்சி முளறயில் இரண்டிற்கும் நமற்பட்ட

மட்டுநம பங்கு நபறுகின்றன.

பல கட்சிகள் பங்கு நபறுகின்றன.

எ.கோ: அநமரிக்க ஐக்கிய ோடுகள், இங்கிலோந்து

எ.கோ: இந்தியோ, இலங்ளக, பிரோன்ஸ்

4. த ரடித் ததர்தலின் நிதைகள் யாதவ?


வோக்கோைர்கள் தங்கைது பிரதிநிதிகளை ந ரடியோகத் நதர்ந்நதடுப்பதோல், ந ரடித் நதர்தல் முளறயோனது
வலுவோன மக்கைோட்சி நகோண்டதோகக் கருதப்படுகிறது.



அரசோங்க டவடிக்ளககள் பற்றிய விழுப்புணர்வும், தகுதியோன பிரதிநிதிகளைத் நதர்ந்நதடுக்கவும்
மக்களுக்குக் கற்பிக்கிறது. நமலும் மக்கள் அரசியலில் முக்கிய பங்கு வகிக்க ஊக்கமளிக்கிறது.



மக்களைத் தீவிரமோன அரசியல் டவடிக்ளககளில் ஈடுபடத் தூண்டுகிறது.

5. த ரடித் ததர்தலின் குதைகள் யாதவ?


ந ரடித் நதர்தல் முளற அதிக நசலவு நகோண்டதோக உள்ைது.



எழுத்தறிவற்ற வோக்கோைர்கள், நபோய்யோனப் பரப்புளரகைோல் தவறோக வழி டத்தப்படுகிறோர். சில
ந ரங்களின் சோதி, மதம் மற்றும் இன்ன பிற பிரிவுகளை அடிப்பளடயோகக் நகோண்டு டத்தப்படும்
பிரச்சோரங்கள் மற்றும் நபோய்யோனப் பரப்புளரகைோலும் தவறோக வழி டத்தப்படுகிறோர்கள்.



ந ரடித் நதர்தல் டத்துவது மிகப்நபரும் பணியோக இருப்பதோல், ஒவ்நவோரு வோக்கு ளமயங்களிலும்
சுதந்திரமோன, நியோயமோன நதர்தல் முளறளய உறுதி நசய்வது என்பது ஒரு நபரும் சவோலோகும்.



சில அரசியல் கட்சி நவட்போைர்கள், வோக்கோைர்கள் மீது பணம், நபோருள் (அ) பணிகள் மூலமோன தங்கைது
நசல்வோக்ளகச் நசலுத்துவது என்பது ஒரு மற்நறோரு சவோலோகும்.



நதர்தல் பரப்புளரகளின் நபோது சில ந ரங்களில் வன்முளறகள், பதற்றங்கள், சட்டம் – ஒழுங்கு
பிரச்சளனகள் ஏற்பட்டு மக்களின் அன்றோட வோழ்க்ளக முளற போதிக்கப்படுகிறது.
தபாருளியல்
1. தமம்பாட்தை அறிதவாம் : ததாதலத ாக்கு, அளவீடு மற்றும் நிதலத் தன்தம

I. சரியான விதைதயத் ததர்வு தசய்க.
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1. கூற்று (A) : நமம்போடு வோழ்க்ளகத் தரத்ளத உயர்த்துகிறது.
கோரணம் (R) : மக்கள் அதிக வருவோய், சிறந்த கல்வி, உடல் லம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து, குளறந்த வறுளம நபறுவோர்கள்.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
2. மனித வைம் எனும் நசோல் குறிப்பிடுவது
அ) ஏளழ மக்கள் மீதோன முதலீடு

ஆ) நவைோண்ளம மீதோன நசலவு

இ) நசோத்துக்கள் மீதோன முதலீடு

ஈ) ஒட்டு தமாத்த மக்களின் திைதம

3. ோடுகளுக்கு இளடநயயோன நமம்போட்ளட ஒப்பிட அவர்களின் மிக முக்கிய பண்புகளில் ஒன்றோக கருதப்படுவது.
அ) வைர்ச்சி

ஆ) வருமானம்

இ) நசலவீனம்

ஈ) நசமிப்புகள்

4. நதசிய வருமோனத்தின் உண்ளம மதிப்பீடோக இளவ கருதப்படுகிறது.
அ) நமோத்த நதசிய உற்பத்தி

ஆ) நமோத்த உள் ோட்டு உற்பத்தி

இ) நிகர ததசிய உற்பத்தி

ஈ) நிகர உள் ோட்டு உற்பத்தி

5. …………………… வருவோளய தலோ வருமோனம் என்றும் அளழக்கிநறோம்.
அ) சராசரி

ஆ) நமோத்த

இ) மக்கள்

ஈ) மோத

6. ஜி – 8 ோடுகளின் கூட்டளமப்பின் உறுப்பு ோடுகளில் இல்லோத ஒன்று
அ) ஜப்போன்

ஆ) கனடோ

இ) ரஷ்யா

ஈ) இந்தியோ

7. சோர்க் கூட்டளமப்பின் உறுப்பு ோடுகளில் இல்லோத ஒன்று
அ) இந்தியோ

ஆ) போகிஸ்தோன்

இ) சீனா

ஈ) பூடோன்

8. கூற்று (A) : நிகர நதசிய உற்பத்தி என்பது நதசிய உற்பத்தி அைவின் உண்ளம மதிப்பீடோக கருதப்படுகிறது.
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கோரணம் (R) : இது நதசிய வருமோனம் என்று அளழக்கப்படுகிறது.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
9. கூற்று (A) : எந்த ஒரு ோட்டின் நமம்போட்டிற்கும் மனித வைம் அத்தியோவசியமோக இருக்கிறது.
கோரணம் (R) : கல்வி மற்றும் மக்கள் லத்தில் முதலீடு நசய்வதன் விளைவோக அவர்களின் எதிர்கோலத்தில் அதிக
அைவு பலன் கிளடக்கும்.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A) தவ விளக்குகிைது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது (R), (A) ளவ விைக்கவில்ளல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
10. மனிதவை நமம்போட்டு குறியீடு (HDI) கணக்கில் நதசிய கல்வியறிவு எந்தப் பரிமோணத்ளத எடுத்துக்
நகோள்ைவில்ளல?
அ) பாலினம்

ஆ) உடல் லம்

இ) கல்வி

ஈ) வருமோனம்

11. பின்வரும் எம்மோநிலத்தின் கல்வியறிவு நதசிய கல்வியறிவு விகிதத்ளத கோட்டிலும் அதிகமோக உள்ைது?
அ) ஆந்திரபிரநதசம்

ஆ) உத்திரபிரநதசம்

இ) தமிழ் ாடு

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்ளல

12. போலின விகிதம் என்பது
அ) வயதோன ஆண் மற்றும் வயதோன நபண் விகிதம்
ஆ) ஆண்கள் மற்றும் நபண்கள் விகிதம்
இ) ஆணுக்கும் நபண்ணுக்கும் இளடநய நிலவும் சமூக நதோடர்பு
ஈ) ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்ததன தபண்கள் என்ை விகிதம்
13. பரம்பளர ரீதியோன சமத்துவம் எந்த ளடமுளறயில் உறுதி நசய்யப்படுகிறது?
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அ) நதோழிற்சோளல

ஆ) நபோருைோதோர நமம்போடு

இ) நிதலயான தமம்பாடு

ஈ) நபோருைோதோர வைர்ச்சி

14. நபோருந்தோத ஒன்ளற கண்டறி
அ) சூரிய ஆற்றல்

ஆ) கோற்று ஆற்றல்

இ) காகிதம்

ஈ) இயற்ளக வோயு

15. இந்தியோவில் அதிகபட்ச சூரிய ஆற்றல் உற்பத்திளயச் நசய்யும் மோநிலம்
அ) தமிழ் ாடு

ஆ) நமற்கு வங்கோைம்

இ) நகரைோ

ஈ) ஆந்திரப்பிரநதசம்

16. பல ஆண்டுகளின் உபநயோகத்திற்குப் பிறகு தீர்ந்து நபோகும் வைம்
அ) இயற்ளக

ஆ) புதுப்பிக்க இயலும்

இ) புதுப்பிக்க இயலாது

ஈ) புதியளவ

17. அனல் மின் நிளலயம் அதிக அைவிலோன …………………. நவளியிடுவதோல் சுற்றுச்சூழல் மோசுபடுகிறது.
அ) ஆக்சிஜன்

ஆ) ள ட்ரஜன்

இ) கோர்பன்

ஈ) கார்பன் – தை – ஆக்தசடு

II. தகாடிட்ை இைத்தத நிரப்புக
1. எந்த ஒரு ோட்டின் நபோருைோதோர நமம்போடு தபாருளாதார தமம்பாடு என்று அறியப்படும்.
2. மனிதவை நமம்போட்டு அளமச்சகத்தின் தளலளமயகம் புது தைல்லியில் சாஸ்திரி பவன்
3. இந்தியோவில் அதிக கல்வியறிவு நபற்றுள்ை மோநிலம் தகரளா
4. உலகைவில் மனிதவை நமம்போட்டு அறிக்ளகளயத் தயோரித்து நவளியிடுகின்ற நிறுவனம் ஐக்கிய ாடுகளின்
வளர்ச்சித் திட்ைம்
5. An Uncertain Glory என்ற புத்தகத்ளத எழுதியவர் அமர்த்தியா தசன்
II. தபாருத்துக
1. நமம்போடு

-

அ) வனவிலங்குகள் போதுகோப்புச் சட்டம்

2. மனித வைம்

-

ஆ) புதுப்பிக்க தக்க வைங்கள்

3. சூரிய சக்தி

-

இ) தினசரி வோழ்க்ளகயின் ஒரு பகுதி
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-

ஈ) கல்வி

விதை: 1 – இ, 2 – ஈ, 3 – ஆ, 4 – அ
III. சிறுவினாக்கள்
1. தமம்பாடு என்பதற்கு நீங்கள் என்ன தபாருள் தகாள்கிறீர்கள்?


நபோருைோதோர நமம்போடு என்பது நபோருைோதோரத்தின் அளனத்துத் துளறகளின் ஒட்டு நமோத்த
வைர்ச்சிளயயும், புதிய நதோழில் நுட்பங்களையும் ஏற்றுக் நகோள்வதோகும்.



“நபோருைோதோர நமம்போடு” என்பது மக்களின் வோழ்க்ளகத் தரத்ளதயும் நிளலயோன வைர்ச்சிளயயும்
குறிக்கிறது.

2. தபாருளாதார தமம்பாட்டின் குறியீடுகள் என்ன?


நிகர ோட்டு உற்பத்தி



தனி பர் வருமோனம்



வோங்கும் திறன் சமநிளல



மனிதவை நமம்போட்டுக் குறியீடு

3. ஒரு ாட்டின் வளர்ச்சிதயப் பிை ாடுகளுைன் ஒப்பிடுவதற்கு நிகர ாட்டு உற்பத்தி பயனுள்ள அளவீைாகக்
கருதப்பைாதது ஏன்?


ஏநனனில் ஒவ்நவோரு ோடுகளிலும் மக்கள் நதோளக நவறுபடுகிறது.



எனநவ ஒரு ோட்டின் நமோத்த வருவோளயக் நகோண்டு அந் ோட்டின் வைர்ச்சிளயக் கணக்கிடுவது
பயனுள்ைதோக இருக்கோது.

4. எந்த ஒரு ாட்டினுதைய முதன்தம வளமாக மனிதவளம் கருதப்படுவது ஏன்?


எந்த ஒரு ோட்டின் முன்நனற்றத்திற்கும் மனிதவைம் அவசியமோகும்.



மனித வைத்தில் கல்வி மற்றும் உடல் லத்தில் நசய்யப்படும் முதலீடு எதிர்கோலத்தில் உயர்ந்த
வருமோனத்ளத அளிக்கலோம்.



உதோரணமோக ஒரு குழந்ளதயின் கல்விக்கு அளிக்கப்படும் முதலீடு உற்பத்தியின் மூலம் சமூகத்திற்குப்
நபரும் பங்களிப்ளபத் தந்து அதிக வருமோனம் அளிக்க முடியும்.

5. பின்வருவனவற்தை விரிவாக்கம் தசய்க
1. PPP = Purchasing power Parity (வோங்கும் திறன் சமநிளல)
2. HDI = Human Development Index (மனித நமம்போட்டு குறியீட்நடண்)
6. பின்வருவனவற்தை விரிவாக்கம் தசய்க
1. NNP = Net National Product (நிகர ோட்டு உற்பத்தி)
2. PCI = Per Capita Income (தலோ வருமோனம்)
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7. சூரிய சக்தி என்ைால் என்ன?
சூரிய சக்தி என்பது சூரிய ஒளி மூலம் மின்சக்திளய ந ரடியோக சூரிய ஒளியின் மின்னழுத்த நசல்கள் மூலம்
உற்பத்தி நசய்து பயன்படுத்துவதோகும்.
8. நிதலயான தமம்பாட்டிற்கான தகாள்தககதளப் பற்றி விவரி


நிளலயோன நபோருைோதோர நமம்போடு என்பது, தற்நபோதுள்ை சுற்றுச் சூழளல நசதப்படுத்தோமல் நமம்போடு
அளடய நவண்டும்.



எதிர்கோல சந்ததியினரின் நதளவகளுக்கோக எவ்வித சமரசமும் நசய்து நகோள்ைக் கூடோது.



நிளலயோன நமம்போட்ளட அளடவதற்கு நபோருைோதோர சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தன்ளமளய சமநிளலயில்
ளவத்திருக்க நவண்டும்.



மரபுசோரோ வைங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் சுற்றுச் சூழளல மோசு படுத்துவதிலிருந்து போதுகோக்கலோம்.
தமிழ் ோடு அதிக அைவில் சூரியசக்தி மூலம் மின்உற்பத்தி நசய்யும் மோநிலமோக உள்ைது.

9. புதுப்பிக்கத் தக்க வளங்கள் மற்றும் புதுப்பிக்கத்தகாத வளங்கள் – தவறுபடுத்துக
புதுப்பிக்கத்தக்க வைங்கள்
1
2
3

புதுப்பிக்கத்தகோத வைங்கள்

மீண்டும் மீண்டும் எளிதோக உற்பத்தி நசய்யக்கூடிய

பயன்போட்டிற்குப் பிறகு மீண்டும் கிளடக்க இயலோத

வைங்கள் புதுப்பிக்கக்கூடிய வைங்கைோகும்.

வைங்கள் புதுப்பிக்க இயலோத வைங்கள் ஆகும்.

இந்த வைங்கள் புதுப்பிப்பதற்கோன ஒரு குறுகிய

இந்த வைங்கள் ருவோக்குவதற்குப்

ந ரத்ளத எடுத்துக் நகோள்கிறது.

பலநூற்றோண்டுகள் நதளவப்படுகின்றன.

எடுத்துக்கோட்டு, சூரியசக்தி, கோற்று சக்தி, நீர், மரம்,

எடுத்துக்கோட்டு, உநலோகங்கள், கண்ணோடி,

கோகிதம்

புளதப்படிவ எரிநபோருட்கள் (நிலக்கரி, நபட்நரோல்,
இயற்ளக எரிவோயு டீசல்)

4

புதுப்பிக்கத் தக்க வைங்கள் மோசற்ற மற்றும்

புதுப்பிக்கத் தகோத வைங்கள் சூழளல

சுற்றுச்சூழல் லம் கோக்கிறது.

மோசுப்படுத்தவும் நசதப்படுத்தவும் நசய்கின்றன.

10. ஏததனும் ஐந்து சுற்றுச்சூழல் சட்ைங்கதளயும் அவற்றின் தசயல்கதளயும் விவரி
வ.எண்
1

சட்டம்
நதசியப் பசுளம தீர்ப்போய சட்டம், 2010

நசயல்போடு
சுற்றுச்சூழல் போதுகோப்பு, கோடுகள் மற்றும் இயற்ளக
வைங்களைப் போதுகோக்கிறது.

2

பல்லுயிர்ளம போதுகோப்புச் சட்டம், 2002

பல்லுயிர்ளமகளைப் போதுகோத்தல்

3

சுற்றுச்சூழல் (போதுகோப்பு) சட்டம், 1986

சுற்றுச்சூழளல போதுகோத்தல் மற்றும்
நமம்படுத்தலுக்கோன அதிகோரம் வழங்குதல்

4

வன (போதுகோப்பு) சட்டம், (1980)

கோடுகளை அழித்தளல தளடநசய்தல் மற்றும்
கோடுகள் அல்லோத பகுதிகளில் மரம் வைர்த்தளல
ஊக்கப்படுத்துதல்.

5

நீர் (நீர் போதுகோப்பு மற்றும் மோசுபடுத்துதல் தடுப்பு

அளனத்து வளகயோன ஆறுகள், ஏரிகள்,

சட்டம், 1974)

குைங்களை மீட்டு பரோமரித்தல்
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2. இந்தியா மற்றும் தமிழ் ாட்டில் தவதலவாய்ப்பு

நிதனவில் தகாள்க
1. நபோருளியல் வருவோய் ஈட்டும் துளறகள் மூன்றோக வளகப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
2. அளமப்பு ரீதியோக ஒழுங்களமப்பட்ட துளறயில் ஊழியர்களுக்கு பணிப் போதுகோப்பு உண்டு.
3. நபோதுத் துளறகள் என்பளவ அரசு நிர்வோகம் நசய்யும் நிறுவனங்கைோகும்
4. ஒழுங்களமக்கப்படோத துளறகளில் குளறந்த கூலிநய நகோடுக்கப்படுகிறது.
5. இந்தியோவில் மிக அதிகமோநனோருக்கு நவளல வோய்ப்ளப வழங்குவது விவசோயம் ஆகும்.
I. சரியான விதைதயத் ததர்ந்ததடுக்கவும்
1. பணியிடத்ளதக் கணக்கிடுவதற்கு ……………………. வயது வளரயிலோன வயளத கணக்கிடலோம்.
அ) 12 – 60

ஆ) 15 - 60

இ) 21 – 65

ஈ) 5 – 14

2. இந்தியோவின் நமோத்த உள் ோட்டு உற்பத்தியில் பல்நவறு துளறகளில் எந்த இறங்கு வரிளச சரியோனது?
அ) முதன்ளம துளற, இரண்டோம் துளற, சோர்புத்துளற
ஆ) முதன்தமத் துதை, சார்புத்துதை, இரண்ைாம் துதை
இ) சோர்புத் துளற, இரண்டோம் துளற, முதன்ளமத் துளற
ஈ) இரண்டோம் துளற, சோர்புத் துளற, முதன்ளமத் துளற
3. பின்வரும் துளறகளில் இந்தியோவில் மிகப்நபரிய நவளலவோய்புத் துளற எது?
அ) முதன்தமத் துதை

ஆ) இரண்டோம் துளற

இ) சோர்புத்துளற

ஈ) நபோதுத்துளற

4. பின்வருவனவற்றுள் எது முதன்ளமத் துளற சோர்ந்ததல்ல?
அ) நவைோண்ளம

ஆ) உற்பத்தி

இ) சுரங்கத்நதோழில்

ஈ) மீன்பிடித்நதோழில்

5. பின்வருவனவற்றுள் எது இரண்டோம் துளறளய சோர்ந்ததல்ல?
அ) கட்டுமோனம்

ஆ) உற்பத்தி

இ) சிறு நதோழில்

ஈ) காடுகள்
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6. மூன்றோம் துளறயில் அடங்குவது
அ) நபோக்குவரத்து

ஆ) கோப்பீடு

இ) வங்கியல்

ஈ) அதனத்தும்

7. பட்டியல் – I ஐ பட்டியல் – II உடன் நபோருத்தி கீநழ நகோடுக்கப்பட்டுள்ை குறியீடுகளைக் நகோண்டு சரியோன
விளடளய நதர்ந்நதடு
பட்டியல் - I

பட்டியல் – II

அ

நவைோண்ளம கோடுகள், மீன்பிடிப்பு மற்றும் சுரங்கம்

1

ஒழுங்களமக்கப்படோத துளற

ஆ

உற்பத்தி, மின் உற்பத்தி, எரிவோயு மற்றும் குடிநீர்

2

சோர்புத்துளற

3

இரண்டோம் துளற

4

முதன்ளமத் துளற

விநிநயோகம்
இ

வோணிபம், நபோக்குவரத்து மற்றும்
நதோளலத்நதோடர்பு

ஈ

குழுமப் பதிவற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டுத்
நதோழில்கள்

(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

அ)

1

2

3

4

ஆ)

4

3

2

1

(அ)

(ஆ)

(இ)

(ஈ)

இ)

2

3

1

4

ஈ)

3

2

4

1

8. எந்த துளறயில் நதோழிலளமப்பு முளற நசர்க்கப்படவில்ளல?
அ) முதன்ளமத்துளற

ஆ) இரண்டோம் துளற

இ) சோர்புத்துளற

ஈ) தனியார் துதை

9. எந்த நடல்லி சுல்தோன் நவளலயின்ளம பிரச்சளனளய தீர்கக “நவளல வோய்ப்பு அலுவலகத்ளத” அளமத்தோர்?
அ) முகமது பின் துக்ைக்

ஆ) அலோவுதீன் கில்ஜி

இ) ஃதபதராஷ் ஷா துக்ளக்

ஈ) போல்பன்

10. ……………………… துளற பதிவு நசய்யப்பட்டு மற்றும் அரசு விதிகளை பின்பற்றுகிறது.
அ) நவைோண்ளம

ஆ) ஒழுங்கதமக்கப்பட்ை

இ) ஒழுங்களமக்கப்படோத

ஈ) தனியோர்

11. …………………….. துளற நவளல போதுகோப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் வழங்குகிறது.
அ) நபோதுத்துளற
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ஈ) தனியோர் துளற

12. நபோருந்தோத ஒன்ளறக் கண்டறிக
அ) வங்கியியல்

ஆ) ரயில்நவ

இ) கோப்பீடு

ஈ) சிறு ததாழில்

13. நபோதுத் துளற மற்றும் தனியோர் துளற என்று எதன் அடிப்பளடயில் வளகப்படுத்தபடுகிறது?
அ) பணியாளர்களின் எண்ணிக்தக

ஆ) இயற்ளக வைங்கள்

இ) நிறுவனங்களின் உரிளம

ஈ) நவளலவோய்ப்பின் நிளல

14. கூற்று (A) : ஒழுங்குபடுத்தப்படோத துளறயின் நபோருைோதோர பண்பு என்பது வீட்டினுள் உற்பத்தி டவடிக்ளக
மற்றும் சிறுநதோழில் நசய்வதோகும்.
காரணம் (R) : இங்கு குளறவோன ஊதியமும் மற்றும் நவளலகள் முளறயோக வழங்கப்படுவதில்ளல.
அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியோனது மற்றும் (R), (A) ளவ விைக்குகிறது.
ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A) தவ விளக்கவில்தல.
இ) (A) சரியோனது மற்றும் (R) தவறோனது.
ஈ) (A) தவறோனது மற்றும் (R) சரியோனது.
15. நதோழிலோைர்களைப் பணியமர்த்துபவர்கைோகவும், தங்கள் பணிக்கோன நவகுமதிகளைச் நசலுத்தும் பர்கைோகவும்
உள்ைவர்கள்
அ) ஊழியர்

ஆ) முதலாளி

இ) உளழப்போளி

ஈ) போதுகோவலர்

16. தமிழ் ோட்டில் …………………. துளறயில் அதிக பர்கள் நவளலக்கு அமர்த்தப்பட்டுள்ைனர்.
அ) தவளாண்தம

ஆ) உற்பத்தி

இ) வங்கியல்

ஈ) சிறுநதோழில்

II. தகாடிட்ை இைங்கதள நிரப்புக
1. ஒழுங்கதமக்கப்பைாத துளறயில் நவளலவோய்ப்புகள் நிளலயோன மற்றும் முளறயோனளவ அல்ல.
2. நபோருைோதோர டவடிக்களககள் தபாது மற்றும் தனியார் துளறகைோக வளகப்படுத்துகின்றன.
3. தவதல வாய்ப்பு எப்நபோதும் இந்தியோவின் வைர்ச்சிக் நகோள்ளகயில் ஒரு முக்கிய உறுப்போக இடம் நபற்றுள்ைது.
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4. நவளலவோய்ப்பு முளற மோற்றத்திற்கோன கோரணம் மக்களின் வாழ்க்தக முதை
5. இந்தியோவில் நவளலவோய்ப்பின் தன்ளம பல பரிமாணங்கதளக் தகாண்ைது
6. உதழப்தபார் குழுன் நபோருைோதோரம் என்பது ோட்டு மக்களின் எண்ணிக்ளக, உளழக்கும் மற்றும் நவளல நசய்யும்
திறன் நபற்றவர்களைக் குறிக்கும்.
7. நபோதுத்துளற என்பது அரசு நிர்வாகம் தசய்யும் நிறுவனங்கள் ஆகும்.
III. தபாருத்துக
1. நபோதுத்துளற

-

அ) வங்கியல்

2. தனியோர் துளற

-

ஆ) நகோழி வைர்ப்பு

3. முதன்ளமத் துளற

-

இ) இலோப ந ோக்கம்

4. சோர்புத் துளற

-

ஈ) நசளவ ந ோக்கம்

விதை: 1 – ஈ, 2 – இ, 3 – ஆ, 4 - அ
IV. சிறுவினாக்கள்
1. தபாருளாதாரத்தில் ததாழிலாளர் சக்தி என்ைால் என்ன?
நதோழிலோைர் சக்தி என்பது ோட்டு மக்களில் நவளலயில் இருப்நபோரும், கூடநவ நவளல நசய்யும் திறன் நபற்ற
பர்களும் ஆவர்.
2. குழந்ததகதளயும் 60 வயதுக்கு தமற்பட்ை வதயாதிகர்கதளயும் ஏன் பணிக் குழுக்களாகக் கருதக்கூைாது?


15 வயதுக்குத் குளறந்தவர்கள் குழந்ளதகைோகக் கருதப்படுகின்றனர்.



60 வயளதக் கடந்தவர்கள் உற்பத்தி சோர்ந்த நவளலளய நமற்நகோள்வதற்கு உடல் ரீதியோகத்
தகுதியோனவர்கள் அல்ல. எனநவ இவர்கள் உடல் உளழப்ளபச் நசய்ய முடியோது என கருதப்படுகின்றனர்.

3. தபாருளாதாரத்திலுள்ள மூன்று துதைகள் யாதவ?
(1) முதன்ளமத்துளற – விவசோயம், கோல் ளட வைர்ப்பு, மீன் வைர்ப்பு
(2) இரண்டோம் துளற – உற்பத்தி, நதோழிற்சோளலகள், கட்டுமோனம்
(3) சோர்புத் துளற – நபோக்குவரத்து, கோப்பீடு, வங்கி
4. தமாத்த உள் ாட்டு உற்பத்தியில் கடுதமயான சரிவு ஏற்பட்ைாலும், தமிழ் ாட்டில் ததாைர்ந்து விவசாயத்தில்
அதிகமான ஈடுபடுவதன் காரணத்ததக் கூறுக?
தமிழ் ோட்டில் விவசோயமல்லோத துளறகள், உளழப்போைர்கள் குழு நதோழில்களை மோற்றிக் நகோள்வதற்குப் நபோதுமோன
அைவு நவளல வோய்ப்ளப உருவோக்கவில்ளல. எனநவ நதோடர்ந்து விவசோயத்தில் அதிகமோநனோர் ஈடுபடுகின்றனர்.
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5. தவறுபடுத்துக – ஒழுங்கதமக்கப்பட்ை துதைகள் மற்றும் ஒழுங்கதமக்கப்பைாத துதைகள்
ஒழுங்களமக்கப்பட்ட துளறகள்
1

ஒழுங்களமக்கப்படோத துளறகள்

பதிவு நசய்யப்பட்டதும் அரசோங்க விதிகளையும்

விதிகளும், ஒழுங்குமுளறகளும் இருந்தோலும் அளவ

ஒழுங்குமுளறகளையும் பின்பற்றும்

பின்பற்றப்படுவதில்ளல.

ஊழியர்களைக் நகோண்டது.
2

வங்கிகள், ரயில்நவ, கோப்பீடு உற்பத்தித்

சிறு மற்றும் குடிளசத் நதோழில் நசய்நவோர் மற்றும் வீட்டு

நதோழிற்சோளலகள் அரசு ஊழியர்கள் இதில்

உபநயோகப் நபோருட்கை நசய்நவோர் அடங்கியது.

அடங்குவர்
3

பணிப் போதுகோப்பு உண்டு

பணிப்போதுகோப்பு இல்ளல

4

அதிக ஊதியம் நபறுவர்

குளறந்த ஊதியம் நபறுவர்

5

நிர்ணயிக்கப்பட்ட நவளல ந ரம், ஊதியத்துடன்

ஊதியத்துடன் கூடிய விடுப்பு, விடுமுளற ோட்கள்

கூடிய விடுமுளற, மருத்துவ உதவித் நதோளக,

மருத்துவ விடுப்பு கிளடயோது.

கோப்பீடு நபோன்றளவ வழங்கப்படும்

6. தவறுபடுத்துக – தபாதுத்துதை மற்றும் தனியார் துதை
நபோதுத்துளற

தனியோர் துளற

1

நசளவ ந ோக்கம் நகோண்டது

இலோப ந ோக்கம் நகோண்டது

2

நசோத்துக்கள் அரசோங்கத்துக்குச் நசோந்தம்

நசோத்துக்கள் தனி பர்களுக்குச் நசோந்தம்

3

ஊதியம் அரசோங்கத்தோல் வழங்கப்படுகின்றன.

ஊதியம் உரிளமயோைரோல் வழங்கப்படுகின்றன

4

ோட்டு வைங்கள் போதுகோக்கப்படுகின்றன

கோடுகள், சுரங்கங்கள் நபோன்ற இயற்ளக வைங்கள்
சுரண்டப்படுகின்றன.

5

எ.கோ. ந ய்நவலி பழுப்பு நிலக்கரி நிறுவனம்,

டி.வி.எண் நமோட்டர் நிறுவனம், அநசோக் நலலண்ட், டோடோ

போரத நதோளலநபசி நிறுவனம்

இரும்பு எஃகுத் நதோழிற்சோளல
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