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6th Social Science Lesson 1 

1] வரலாறு என்றால் என்ன?

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வரலாறு என்பது கடந்ெ கால நிகழ்வுகளின் காலவரிசைப் பதிவு.  

வரலாறு என்ற தைால் கிரரக்கச் தைால்லான “இஸ்ரடாரியா” (Istoria) என்பதிலிருந்து தபறப்பட்டது. இென் 

தபாருள் “விைாரிப்பென் மூலம் கற்றல்” என்பொகும்.  

நாணயவியல் - நாணயங்கள் பற்றிய படிப்பு, கல்தவட்டியல் - எழுத்துப்தபாறிப்புகள் பற்றிய படிப்பு 

வலிசமமிக்க ரபரரைர் அரைாகர்: பண்சடய இந்திய அரைர்களில் ரபரும் புகழும் தபற்ற அரைர் அரைாகர் 

ஆவார். இவரது ஆட்சியில் ொன் புத்ெ மெம் ஆசியாவின் பல்ரவறு பகுதிகளுக்குப் பரவியது. கலிங்கப் 

ரபாருக்குப் பின் பல உயிர்கள் மடிவசெக் கண்டு வருந்தி, ரபார் தொடுப்பசெக் சகவிட்டார். அெற்குப் பிறகு 

புத்ெ ைமயத்செத் ெழுவி, அசமதிசயயும் அறத்செயும் பரப்புவெற்காகத் ென் வாழ்சவரய அர்ப்பணித்ொர். 

தபாதுமக்களுக்கு அவர் ஆற்றிய ரைசவ முன் மாதிரியாக விளங்கியது.  

தவற்றிக்குப் பின் ரபாசரத் துறந்ெ முெல் அரைர் அரைாகர்ொன். உலகிரலரய முென்முெலாக 

விலங்குகளுக்கும் ெனிரய மருத்துவமசன அசமத்துத் ெந்ெவரும் அரைாகரர ஆவார். இன்றும் அவர் 

உருவாக்கிய ைாசலகசள நாம் பயன்படுத்திக்தகாண்டு இருக்கிரறாம். நமது ரெசியக் தகாடியில் இடம் 

தபற்றுள்ள 24 ஆரக்கால் ைக்கரம் அரைாகர் நிறுவிய ைாரநாத் கற்றூணில் உள்ள முத்திசரயிலிருந்ரெ 

தபறப்பட்டது. இதிலிருந்து அரைாகரது முக்கியத்துவத்செ நாம் அறியலாம். ஆனால், இத்ெசகய 

சிறப்புகசளக் தகாண்ட அரைாகர் குறித்ெ ெகவல்கள், வரலாற்றின் பக்கங்களில் 19ஆம் நூற்றாண்டு வசர 

இடம்தபறரவ இல்சல.  

ஆங்கிரலய வரலாற்று ஆய்வாளர்களான வில்லியம் ர ான்ஸ், ர ம்ஸ் பிரின்தைப், அதலக்ஸாண்டர் 

கன்னிங்ஹாம் ரபான்றவர்கள் வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் கண்டுபிடித்ெ வரலாற்றுச் ைான்றுகள்ொன் 

மாமன்னர் அரைாகரின் சிறப்புகசள தவளி உலகிற்குக் தகாண்டு வந்ென. இென் அடிப்பசடயில் ைார்லஸ் 

ஆலன் எனும் ஆங்கிரலய எழுத்ொளர் அரைாகர் குறித்ெ அசனத்து வரலாற்று ஆவணங்கசளயும் 

ரைகரித்துத் தொகுத்து நூலாக தவளியிட்டார். அந்ெ நூலின் தபயர் ‘The Search for the India’s Lost Emperor’ 

அெற்குப் பிறகு பல ஆய்வாளர்கள் ெங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அரைாகரின் தபாற்கால ஆட்சி குறித்ெ 

தைய்திகசள தவளிக்தகாணர்ந்ெனர். இெற்கான ைான்றுகள் ைாஞ்சி ஸ்தூபியிலும், ைாரநாத் கற்றூணிலும் 

காணப்படுகின்றன. இசவ அரைாகரின் தபருசமசய நமக்கு எடுத்துச் தைால்லுகின்றன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பழங்கால மனிென் ெனது உணசவச் ரைகரிக்க ரமற்தகாண்ட நடவடிக்சக 

(அ) வணிகம்  

(ஆ) ரவட்சடயாடுெல் 

(இ) ஓவியம் வசரெல்  

(ஈ) விலங்குகசள வளர்த்ெல் 

கூற்சறயும் காரணத்செயும் தபாருத்துக. ைரியான விசடசயக் குறியிட்டுக் காட்டுக:  

1. கூற்று: பசழய கற்கால மனிெர்கள் ரவட்சடயாடச் தைல்லும்ரபாது நாய்கசள உடன் அசழத்துச் 

தைன்றனர்.  

காரணம்: குசககளில் பசழய கற்கால மனிென் ெங்கியிருந்ெ ரபாது, விலங்குகள் வருவசெ நாய்கள் ெமது 

ரமாப்ப ைக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்த்தின.  
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(அ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு.  

(ஆ) கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் கரி 

(ஈ) கூற்று ெவறு, காரணமும் ெவறு 

2. பண்சடய காலத்தில் வாழ்ந்ெ மனிெர்கள் பயன்படுத்திய தபாருள்கள் அகழாய்வுகள் மூலமாகத் 

ரொண்டிதயடுக்கப்பட்டுள்ளன. அப்தபாருள்கள் அக்கால மக்களின் வாழ்க்சக முசற பற்றி அறிந்து 

தகாள்ளப்ப பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்கூற்றுடன் தொடர்புசடயது எது? 

(அ) அருங்காட்சியகங்கள்  

(ஆ) புசெதபாருள்படிமங்கள் 

(இ) கற்கருவிகள்  

(ஈ) எலும்புகள் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறி:  

1. பசழய கற்காலம் - அ. கற்கருவிகள் 

2. பாசற ஓவியங்கள் - ஆ. குசகச் சுவர்கள் 

3. தைப்புத் ெகடுகள் - இ. ஒரு வரலாற்று ஆொரம் 

4. பூசனகள் - ஈ. முெலில் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட விலங்கு 

மற்ற தொடர்களிலிருந்து ரவறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி:  

(அ) பாசறகள் மற்றும் குசககளில் ஓவியங்கள் வசரயப்பட்டிருந்ென.  

(ஆ) ரவட்சடயாடுெசல குறிப்பொக ஓவியங்கள் இருந்ென.  

(இ) பழங்கால மனிென் ெனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ரவட்சடயாடுெசல எடுத்துசரப்பெற்காக 

வசரந்திருக்கலாம்.  

(ஈ) பல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வசரயப்பட்டிருந்ென.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. பசழய கற்கால மனிென் தபரும்பாலும் வாழ்ந்ெ இடங்கள் __________ 

2. வரலாற்றின் ெந்செ ___________ 

3. பசழய கற்கால மனிென் பழக்கிய முெல் விலங்கு __________ 

4. கல்தவட்டுகள் __________ ஆொரங்கள் ஆகும்.  

5. அரைாகச் ைக்கரத்தில் ___________ ஆரக்கால்கள் உள்ளன.  

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. பசழய கற்காலத்செச் ரைர்ந்ெ கற்கருவிகள் தைன்சனக்கு அருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில் 

கிசடத்துள்ளன.  

2. பழங்கால மனிெர்கள் பயன்படுத்திய தபாருள்கள் தொல்லியல் துசறயினரால் அருங்காட்சியத்தில் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  

3. அரைாகரது காலத்தில் புத்ெ ைமயம் நாடு முழுவதும் பரவியது.  
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தபாருத்துக:  

1. பாசற ஓவியங்கள் - அ. தைப்ரபடுகள் 

2. எழுெப்பட்டப் பதிவுகள் - ஆ. மிகவும் புகழ்தபற்ற அரைர்  

3. அரைாகர் - இ. ரெவாரம் 

4. மெச் ைார்புள்ள இலக்கியம் - ஈ. வாழ்க்சக முசறசயப் புரிந்து தகாள்வெற்கு உெவுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 

1. ரவட்சடயாடுெல் 

கூற்சறயும் காரணத்செயும் தபாருத்துக. ைரியான விசடசயக் குறியிட்டுக் காட்டுக:  

1. கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி  

2. அருங்காட்சியகங்கள் 

ெவறான இசணசயக் கண்டுபிடி:  

ஈ) பூசனகள் - iv) முெலில் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட விலங்கு 

மற்ற தொடர்களிலிருந்து ரவறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி:  

இ) பழங்கால மனிென் ெனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ரவட்சடயாடுெசல எடுத்துசரப்பெற்காக 

வசரந்திருக்கலாம்.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. குசககள் 2. தஹரராரடாடஸ் 3. நாய் 4. தொல்தபாருள் 5. (24) 

ைரியா? ெவறா? (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பாசற ஓவியங்கள் - வாழ்க்சக முசறசயப் புரிந்து தகாள்வெற்கு உெவுகிறது 

2. எழுெப்பட்டப் பதிவுகள் - தைப்ரபடுகள் 

3. அரைாகர் - மிகவும் புகழ்தபற்ற அரைர் 

4. மெச் ைார்புள்ள இலக்கியம் - ரெவாரம் 

 

6th Social Science Lesson 2 

2] மனிெர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மனிெர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அசடந்ெ கசெசயத் தொல்லியல், மானுடவியல் ஆகியவற்றின் உெவியுடன் 

நாம் அறிவியல் ரநாக்கில் பயில முடியும்.  
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வரலாற்றுக்கு முந்செய கால மனிெர்கசளயும் அவர்கள் பயன்படுத்திய தபாருள்கசளயும் பற்றிப் படிப்பது 

தொல்லியல் ஆகும். தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கிய ஆொரமாக அகழ்வாராய்ச்சிப் தபாருள்கள் 

உெவுகின்றன.  

குசகயில் வாழ கற்றுக் தகாண்ட குரராரமக்னான்ஸ் மனிெர்கள் பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் 

என்னுமிடத்தில் உள்ள குசககளில் வாழ்ந்ெெற்கான தொல்லியல் ைான்றுகள் கிசடத்துள்ளன. 

இவர்களிடம் இறந்ெவர்கசள புசெக்கும் பழக்கம் இருந்ெது.  

மானுடவியல் (anthropology) மனிெர்கள் மற்றும் அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சிசயப் பற்றி படிப்பது 

மானுடவியல் ஆகும்.  

மானுடவியல் என்னும் தைால் இரண்டு கிரரக்க வார்த்செயிலிருந்து தபறப்பட்டது. Anthropology என்பென் 

தபாருள் மனிென். Logos என்பென் தபாருள் எண்ணங்கள் அல்லது காரணம். மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள், 

மனிெ குலத்தின் வளர்ச்சிசயயும், நடத்செசயயும் ஆராய்ந்து மனிெனின் கலாச்ைார மற்றும் ைமூக 

நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு விளக்கத்செயும் அசடவெற்கு முயல்கின்றனர்.  

மனிெர்களும் அவர்களது வாழ்விடங்களும்:  

1. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் - கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா 

2. ரஹாரமா ரஹபிலிஸ் - தென் ஆப்பிரிக்கா 

3. ரஹாரமா எரக்டஸ் - ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா 

4. நியாண்டர்ொல் - யூரரசியா (ஐரராப்பா மற்றும் ஆசியா) 

5. குரராரமக்னான்ஸ் - பிரான்ஸ் 

6. பீகிங் மனிென் - சீனா 

7. ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ் - ஆப்பிரிக்கா 

8. சஹடல்பர்க் மனிென் - லண்டன் 

தைதுக்கும் கசல: ஒரு கல்லிசன அடியில் சவத்துக் கூர்சமயான மற்தறாரு கல்லினால் அெசனத் ெட்டிச் 

தைதுக்குெல். ஒரு கற்கருவிசய உருவாக்க இரு கற்கள் எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டன. ஒரு கல்லில் உள்ள 

சீரற்ற பகுதிகசள நீக்கவும் அசெக் கூர்சமயான கருவியாக்கவும் இன்தனாரு கல் சுத்தியல் ரபால 

பயன்படுத்ெப்பட்டது. தீப்தபட்டிசயப் பயன்படுத்ொமல் தநருப்சப உருவாக்கும் பழக்கம் நீலகிரி 

மாவட்டத்தில் உள்ள சில கிராமங்களில் இன்சறக்கும் உள்ளது. வரலாற்றுக்கு முந்செய காலத்தில் 

மனிெர்கள் குசககளில் வசித்ொர்கள். அவர்கள் அன்றாட நிகழ்வுகசள ஓவியங்களில் சித்ெரித்ொர்கள். 

தபரும்பாலும் விலங்குகளின் ஓவியங்கரள வசரயப்பட்டன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பரிணாமத்தின் வழிமுசற __________ 

(அ) ரநரடியானது  

(ஆ) மசறமுகமானது  

(இ) படிப்படியானது  

(ஈ) விசரவானது 

2. ொன்ைானியா ___________ கண்டத்தில் உள்ளது.  

(அ) ஆசியா  
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(ஆ) ஆப்பிரிக்கா  

(இ) அதமரிக்கா  

(ஈ) ஐரராப்பா 

கூற்றுக்கான காரணத்செப் தபாருத்துக. ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்று: உலகின் தவவ்ரவறு பகுதிகளுக்கு இடம் தபயர்ந்ெ மனிெர்களின் உடலசமப்பிலும் நிறத்திலும் 

காலப்ரபாக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.  

காரணம்: ெட்பதவப்ப நிசல மாற்றரம.  

(அ) கூற்று ைரி.  

(ஆ) காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறானசவ.  

ைரியான இசணசயக் கண்டறி:  

அ. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் - இரு கால்களால் நடப்பது 

ஆ. ரஹாரமா ரஹபிலிஸ் - நிமிர்ந்து நின்ற மனிென் 

இ. ரஹாரமா எரக்டஸ் - சிந்திக்கும் மனிென் 

ஈ. ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ் - முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி குசறந்து காணப்படுவது 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ொன்ைானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால மனிெர்களின் காலடித்ெடங்கசள _________ உலகின் 

பார்சவக்குக் தகாண்டு வந்ொர்கள்.  

2. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நம் முன்ரனார்கள் __________ வாழ்க்சக வாழ்ந்ொர்கள்.  

3. பழங்கால மனிெர்களின் முென்சமயான தொழில்கள் ___________ மற்றும் ___________ ஆகும்.  

4. ____________ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு விவைாயத்செ எளிொக்கியது.  

5. பாசற ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள ____________ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.  

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. நாணயங்கசள ஆராய்வெற்கான துசற மானுடவியல் ஆகும்.  

2. ரஹாரமா எரக்டஸ் மனிெர்களுக்கு தநருப்பு குறித்ெ அறிவு இருந்ெது.  

3. மனிெர்களின் முெல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ைக்கரம் ஆகும்.  

4. மனிெர்களால் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட முெல் விலங்கு ஆடு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 

1. படிப்படியானது 2. ஆப்பிரிக்கா 

கூற்றுக்கான காரணத்செப் தபாருத்துக. ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு: (விசட) 

1. கூற்றுக்குப் தபாருத்ெமான காரணம் ெரப்பட்டுள்ளது.  

ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி: (விசட) 
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அ) ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் 2. நாரடாடி  

3. ரவட்சடயாடுெல், உணசவச் ரைகரித்ெல்  

4. கலப்சப 5. கரிக்சகயூர் 

ைரியா? ெவறா? (விசட) 

1. ெவறு  

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு  

ைரியான விசட: மனிெர்களால் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட முெல் விலங்கு நாய்.  

 

6th Social Science Lesson 3 

3] சிந்துதவளி நாகரிகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

நாகரிகம் என்ற தைால் பண்சடய லத்தீன் தமாழிச் தைால்லான “சிவிஸ்” (CIVICS) என்பதிலிருந்து வந்ெது. 

இென் தபாருள் “நகரம்” ஆகும்.  

தொல்லியலாளர்கள் எவ்வாறு புசெயுண்ட நகரத்செக் கண்டு பிடிக்கிறார்கள்? 

அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் தைங்கற்கள், கற்கள், உசடந்ெ பாசன ஓடுகள் ரபான்றவற்சற ஆராய்ந்து அசவ 

பயன்படுத்ெப்பட்ட காலத்செ அறிந்து தகாள்கிறார்கள். பண்சடய இலக்கிய ஆொரங்கசளப் 

பயன்படுத்துகின்றனர். வான் வழிப் புசகப்படங்கள் மூலம் புசெயுண்ட நகரங்கள் மற்றும் இடங்களின் 

ரமற்பரப்சபக் கண்டறிந்து தகாள்கிறார்கள். நிலத்ெடிசய ஆய்வு தைய்ய காந்ெப்புல வருடிசய (Magnetic 

scanner) பயன்படுத்துகின்றனர். எஞ்சிய தொல்தபாருள்கள் புசெயுண்டு இருக்கின்றனவா இல்சலயா 

என்பசெ ரரடார் கருவி மூலம் அறிய முடியும். (தொசல நுண்ணுணர்வு முசற) 

இந்தியத் தொல்லியல் துசற – ASI (Archaelogical Survey of India) 

1861ஆம் ஆண்டு அதலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற நிலஅளசவயாளர் உெவியுடன் நிறுவப்பட்டது. 

இென் ெசலசமயகம் புது தில்லியில் உள்ளது.  

தவண்கலக் காலம் என்பது, மக்கள் தவண்கலத்ொலான தபாருள்கசளப் பயன்படுத்திய காலம் ஆகும்.  

தமஹர்கர் - சிந்து தவளி நாகரிகத்துக்கு முன்ரனாடி: தமஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ெ ஓர் இடம் 

ஆகும். இது பாகிஸ்ொன் நாட்டில் பலுச்சிஸ்ொன் மாநிலத்தில் ரபாலன் ஆற்றுப் பள்ளத்ொக்கில் 

அசமந்துள்ளது. இது தொடக்க கால மனிெர்கள் வாழ்ந்ெொகக் கண்டறியப்பட்ட இடங்களுள் ஒன்று. மக்கள் 

ரவளாண்சமயிலும், கால்நசட வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டெற்கான ைான்று இங்கு கிசடத்துள்ளது. கி. மு. (தபா. 

ஆ. மு) 7000-ஐ ஒட்டிய காலத்திரலரய தமதஹர்கரில் நாகரிகத்துக்கு முந்செய வாழ்க்சக 

நிலவியெற்கான தொல்லியல் ைான்றுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  

தைங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்கசளக் தகாண்ட ொனியக் களஞ்சியம் ஒன்று ஹரியானா மாநிலத்தில் 

உள்ள ராகிகர்கியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது முதிர்ச்சியசடந்ெ ஹரப்பா காலத்செச் ைார்ந்ெது.  
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மனிெர்களால் முென் முெலில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட மற்றும் பயன்படுத்ெப்பட்ட உரலாகம் - தைம்பு.  

தமாகஞ்ை-ொரராவில் தவண்கலத்ொல் ஆன இந்ெ சிறிய தபண் சிசல கிசடத்ெது. “நடன மாது” என்று 

குறிப்பிடப்படுகிற இந்ெச் சிசலசயப் பார்த்ெ ைர்  ான் மார்ஷல் “முெலில் இந்ெச் சிசலசய நான் பார்த்ெ 

தபாழுது இரு வரலாற்றிற்கு முந்செய காலத்தின் உருவாக்க முசறசயச் ைார்ந்ெது என்று நம்புவெற்குக் 

கடினமாக இருந்ெது. ஏதனனில் இதுரபான்று உருவாக்கம் பண்சடய மக்களுக்கு கிரரக்க காலம் வசர 

தெரியவில்சல. இசவ ஏறத்ொழ 3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டொக இருக்கலாம் என நிசனத்ரென். 

இச்சிசலகள் அக்காலகட்டத்துக்கு உரியொகரவ இருந்ென” என்றார் 

ரக. வி. டி (தகாற்சக-வஞ்சி-தொண்டி) வளாகம்: பாகிஸ்ொனில் இன்றும் தகாற்சக, வஞ்சி, தொண்டி, 

மத்சர, உசற, கூடல்கர் என்ற தபயர் தகாண்ட இடங்கள் உள்ளன. தகாற்சக, பூம்புகார் ரபான்ற ைங்க 

கால நகரங்கள் மற்றும் துசறமுகங்களின் தபயர்களுடன் உள்ள இடங்கள் ஆப்கானிஸ்ொனில் உள்ளன 

ஆறுகளான காவ்ரி, தபாருண்ஸ் மற்றும் பாகிஸ்ொனில் உள்ள ஆறுகளான காவிரி வாலா மற்றும் 

தபாருசன ஆகிய தபயர்கள் ெமிழ்ச்தைாற்கசள முழுசமயாகப் பிரதிபலிக்கின்றன.  

சிந்துதவளி நாகரிகத்தின் மசறந்ெ தபாக்கிஷங்கள்: பழங்கால எழுத்துக்கசளப் படிப்பென் மூலம் அக்கால 

நாகரிகத்செ நாம் அறிந்துதகாள்ளலாம். ஆனால் சிந்துதவளி எழுத்துகசள இன்று வசர நம்மால் புரிந்து 

தகாள்ள முடியவில்சல. எனரவ, சிந்துதவளி மக்களின் வாழ்க்சக முசறசய அறிவெற்கு ரவறு ஏொவது 

ைான்றுகசளரய நாம் ரநாக்க ரவண்டி உள்ளது.  

உசட: தபாதுவாக பருத்தி ஆசடகரள பயன்பாட்டில் இருந்ென. அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நூசலச் சுற்றி 

சவப்பெற்கான சுழல் அச்சுக்கள் மூலம் அவர்கள் நூற்கவும் தைய்திருக்கின்றனர் என்று தெரிகிறது. கம்பளி 

ஆசடகளும் உபரயாகப்படுத்ெப்பட்டன.  

அன்பும் அசமதியும்: குடியிருப்புகள் ெசரமட்டத்திலிருந்து நன்கு உயர்த்ெப்பட்ட ெளங்களில் 

கட்டப்பட்டிருந்ென. சிந்துதவளி மக்கள் அசமதியான வாழ்க்சக வாழ்ந்திருப்பொகரவ ரொன்றுகிறது. 

ஏதனன்றால் அவர்களிடம் பசட இருந்ெெற்கான எந்ெ ஆொரமும் இல்சல. ரமலும் சில ஆயுெங்கள் மட்டுரம 

அங்கிருந்து கிசடத்துள்ளன. அவர்கள் ெங்களின் ரமம்பட்ட நிசலசய அவர்களுசடய ஆசடகள், 

விசலமதிப்பற்ற நசககள் மற்றும் ரமம்பட்ட நகர வாழ்க்சக மூலம் தவளிப்படுத்தினர்.  

அணிகலன்கள்: ஆண், தபண் இருபாலரும் ஆபரணங்கசள விரும்பி அணிந்திருக்கின்றனர். 

கழுத்ெணிகள், சகயணிகள், வசளயல்கள், ரமாதிரங்கள், காெணிகள் மற்றும் காலணிகள் 

முெலியவற்சறயும் அணிந்ெனர். ெங்கம், தவள்ளி, ெந்ெம், ைங்கு, தைம்பு, சுடுமண் மற்றும் விசலயுயர்ந்ெ 

கற்களால் அணிகலன்கள் தைய்யப்பட்டிருந்ென.  

சிந்துதவளி மக்கள் இரும்பு மற்றும் குதிசரசய அறிந்திருக்கவில்சல.  

சிந்துதவளி மக்கள் ஆபரணம் தைய்ய சிவப்பு நிற மணிக்கற்கசளப் (carnelian) பயன்படுத்தினர்.  

கசலத்திறன்: தபாம்சம வண்டிகள், ெசலசயயும், கால்கசளயும் அசைக்கக்கூடிய பசுதபாம்சமகள், 

களிமண் பந்துகள், சிறிய தபாம்சமகள், சிறிய களிமண் குரங்கு, சுடுமண் தபாம்சமகள், தகாட்சடகசளக் 

தகாறிக்கும் அணில் தபாம்சமகள், மண்ணால் ஆன நாய்கள், நடனமாடும் ஆண் தபாம்சம 

ரபான்றசவயும் கிசடத்துள்ளன. சுடுமண்ணால் தைய்யப்பட்ட பல்ரவறு வசகயான தபாம்சமகள் 

மக்களின் விசளயாட்டு மற்றும் தபாழுதுரபாக்கு ஆர்வத்செக் காட்டுகின்றன.  

தமாகஞ்ை-ொரராவில் தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சி நசடதபறும் இடம் உலகப் பாரம்பரியத் ெளமாக 

யுதனஸ்ரகா அசமப்பால் ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

முெல் எழுத்து வடிவம் சுரமரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.  
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கதிரியக்க கார்பன் வயதுக்கணிப்பு முசற - தொல்லியல் ஆய்வாளர்களுக்கான ெரப்படுத்ெப்பட்ட முசற: 

கார்பனின் கதிரியக்க ஐரைாரடாப் ஆன கார்பன்14 ஐப் பயனப்டுத்தி, ஒரு தபாருளின் வயசெ அறியும் முசற 

கதிரியக்க கார்பன் முசற அல்லது கார்பன்14(c14) முசற என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. சிந்துதவளி மக்கள் எந்ெ உரலாகங்கசளப் பற்றி அறிந்திருந்ெனர்? 

(அ) தைம்பு, தவண்கலம், தவள்ளி, ெங்கம்  

(ஆ) தைம்பு, தவள்ளி, இரும்பு, தவண்கலம் 

(இ) தைம்பு, ெங்கம், இரும்பு, தவள்ளி  

(ஈ) தைம்பு, தவள்ளி, இரும்பு, ெங்கம் 

2. சிந்து தவளி நாகரிகம் எக்காலத்செச் ைார்ந்ெது 

(அ) பசழய கற்காலம்  

(ஆ) இசடக்கற்காலம் 

(இ) புதிய கற்காலம்  

(ஈ) உரலாக காலம் 

3. ஆற்றங்கசரகள் “நாகரிகத்தொட்டில்கள்” என அசழக்கப்படக் காரணம் 

(அ) மண் மிகவும் வளமானொல்  

(ஆ) சீரான கால நிசல நிலவுவொல் 

(இ) ரபாக்குவரத்திற்குப் பயனுள்ளொக இருப்பொல்  

(ஈ) தபரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கசரகளில் ரொன்றியொல் 

கூற்சறக் காரணத்ரொடு தபாருத்துக. ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு.  

1. கூற்று: ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம்.  

காரணம்: திட்டமிடப்பட்ட நகர அசமப்பு, ரமம்பட்ட கழிவு நீர் அசமப்பு.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறு 

2. கூற்று - ஹரப்பா நாகரிகம் தவண்கல காலத்செச் ைார்ந்ெது.  

காரணம்: ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறானது  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ 

3. கூற்று: ஹரப்பா மக்களின் தபாறியியல் திறன் குறிப்பிடத் ெக்கது.  
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காரணம்: கடலின் அசலகள், ஓெங்கள் நீரராட்டத்செக் கணித்ெ பின் கப்பல் கட்டும் ெளத்செக் 

கட்டியிருப்பது.  

அ. கூற்றும் காரணமும். சுரி 

ஆ. கூற்று ெவறானது, காரணம் ைரியானது.  

இ. கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறானது 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ.  

கீரழ கூறப்பட்டுள்ள தமாகஞ்ை-ொரராசவ பற்றிய கூற்றுகளில் எசவ ைரியானசவ? 

அ. ெங்க ஆபரணங்கள் பற்றித் தெரியவில்சல.  

ஆ. வீடுகள் சுட்ட தைங்கற்களால் கட்டப்பட்டன.  

இ. கருவிகள் இரும்பினால் தைய்யப்பட்டன.  

ஈ. தபருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பெற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்சக ொர் தகாண்டு பூைப்பட்டன.  

கீழ்காணும் கூற்சற ஆராய்க:  

அ. நகரங்கள், தெருக்களின் வடிவசமப்பு மற்றும் தைங்கல் அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான ென்சம.  

ஆ. ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவசமக்கப்பட்ட வடிகால் அசமப்பு 

இ. ொனியக் களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான பகுதியாக விளங்கியது.  

ரமரல கூறப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எசவ ைரியானசவ? 

(அ) 1 & 2  

(ஆ) 1 & 3  

(இ) 2 & 3  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு:  

காசளகள், ஆடுகள், எருதுகள், பன்றிகள், குதிசரகள்.  

ெவறான இசணசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. ASI - அ.  ான் மார்ஷல் 

2. ரகாட்சட - ஆ. ொனியக்களஞ்சியம் 

3. ரலாத்ெல் - இ. கப்பல் கட்டும் ெளம் 

4. ஹரப்பா நாகரிகம் - ஈ. காவிரி ஆறு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. _________ மிகப் பழசமயான நாகரிகம்.  

2. இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத் துசற ___________ என்ற நில அளசவயாளர் உெவியுடன் 

தொடங்கப்பட்டது.  

3. ___________ ொனியங்கள் ரைகரித்து சவக்கப் பயன்பட்டது.  

4. மக்கள் குழுக்களாகச் ரைர்ந்து __________ செ உருவாக்குகிறார்கள்.  
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ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. தமஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ெ ஓர் இடமாகும்.  

2. இந்தியாவின் தொல்தபாருள் ஆய்வியல் துசற தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சிக்கும், நாட்டின் கலாச்ைார 

நிசனவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் தபாறுப்பானது.  

3. ொனியக் களஞ்சியம் ொனியங்கசளச் ரைகரித்து சவப்பெற்காகப் பயன்படுத்ெப்பட்டது.  

4. முெல் எழுத்துவடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.  

தபாருத்துக:  

1. தமாகஞ்ை-ொரரா - அ. ரமடான பகுதி 

2. தவண்கலம் - ஆ. சிவப்பு மணிக்கல் 

3. ரகாட்சட - இ. உரலாகக் கலசவ 

4. கார்னிலியன் - ஈ. இறந்ரொர் ரமடு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 

1. தைம்பு, தவண்கலம், தவள்ளி, ெங்கம் 2. உரலாக காலம்  

3. தபரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கசரகளில் ரொன்றியொல் 

கூற்சறக் காரணத்ரொடு தபாருத்துக. ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்றும் காரணமும் ைரி 

2. கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறானது.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ 

4. தபருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பெற்காக பல அடுக்குகளால் இயற்சக ொர் தகாண்டு பூைப்பட்டன.  

5. அசனத்தும் ைரி 

6. குதிசரகள் 

7. ஹரப்பா நாகரிகம் - காவிரி ஆறு 

ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஹரப்பா 2. அதலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 3. ொனிய களஞ்சியம் 4. ைமுொயம் 

ைரியா? ெவறா? (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: முெல் எழுத்து வடிவம் சுரமரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தமாஹஞ்ை-ொரரா - இறந்ரொர் ரமடு 

2. தவண்கலம் - உரலாகக் கலசவ 
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3. ரகாட்சட - ரமடான பகுதி 

4. கார்னிலியன் - சிவப்பு மணிக்கல் 

 

6th Social Science Lesson 4 

4] ெமிழ்நாட்டின் பண்சடய நகரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உலகின் மிகத் தொன்சமயான நாகரிகம் தமைபரடாமியா நாகரிகம். இது 6500 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டது.  

தூங்கா நகரம்: நாளங்காடி, அல்லங்காடி என்ற இரண்டு வசக அங்காடிகள் மதுசரயில் இருந்ென. 

நாளங்காடி என்பது பகல் தபாழுதியலான அங்காடியாகும். அல்லங்காடி என்பது இரவு ரநரத்து 

அங்காடியாகும். இரவு-பகல் ரவறுபாடு இல்லாமல் உயிர்ப்புள்ள நகரமாக மதுசர விளங்கியொல் தூங்கா 

நகரம் என்று அசழக்கப்பட்டது.  

தபண்கள் எந்ெ விெப் பயமும் இன்றி இரவு ரநரத்தில் அல்லங்காடியில் தபாருள்கசள வாங்கிச் தைன்றனர். 

அந்ெ அளவிற்குப் பாதுகாப்பானொக மதுசர நகர் விளங்கியது.  

புகார்- துசறமுக நகரம், மதுசர-வணிக நகரம், காஞ்சி-கல்வி நகரம் ஆகும்.  

ரைர நாடு-ரகாசவ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியாகுமரி மற்றும் இன்சறய ரகரள மாநிலத்தின் பகுதிகள்.  

ரைாழநாடு-ெஞ்சை, திருவாரூர், நாசக, திருச்சி, புதுக்ரகாட்சட மாவட்டங்கள்.  

பாண்டிய நாடு-மதுசர, இராமநாெபுரம், சிவகங்சக, தூத்துக்குடி, திருதநல்ரவலி உள்ளிட்ட தென் 

மாவட்டங்கள்.  

தொண்சட நாடு-காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர், ெருமபுரி, திருவண்ணாமசல, ரவலூர், மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தின் வடக்குப்பகுதி.  

ரைாழ நாடு-ரைாறுசடத்து, பாண்டிய நாடு-முத்துசடத்து, ரைர நாடு-ரவழமுசடத்து, தொண்சட நாடு-

ைான்ரறாருசடத்து.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. 6500 ஆண்டுகளுக்கும் பழசமயான நாகரிகத்தின் நகரம் 

(அ) ஈராக்  

(ஆ) சிந்துதவளி  

(இ) ெமிழகம்  

(ஈ) தொண்சட மண்டலம் 

2. இவற்றுள் எது ெமிழக நகரம்? 

(அ) ஈராக்  

(ஆ) ஹரப்பா  

(இ) தமாகஞ்ை-ொரரா  

(ஈ) காஞ்சிபுரம் 

3. வங்காள விரிகுடாவுடன் தொடர்பில்லாெ நகரம் 
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(அ) பூம்புகார்  

(ஆ) தொண்டி  

(இ) தகாற்சக  

(ஈ) காஞ்சிபுரம் 

4. ெமிழர்களின் நீர்ரமலாண்சமசய விளக்குவது.  

i) கல்லசண ii) காஞ்சிபுர ஏரிகள் iii) பராக்கிரம பாண்டியன் ஏரி iv) காவிரி ஆறு 

(அ) i மட்டும் ைரி  

(ஆ) ii மட்டும் ைரி  

(இ) iii மட்டும் ைரி  

(ஈ) i மற்றும் ii ைரி 

5. பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்சமயான நகரமல்ல? 

(அ) மதுசர  

(ஆ) காஞ்சிபுரம்  

(இ) பூம்புகார்  

(ஈ) தைன்சன 

6. கீழடி அகழாய்வுகளுடன் தொடர்புசடய நகரம் 

(அ) மதுசர  

(ஆ) காஞ்சிபுரம்  

(இ) பூம்புகார்  

(ஈ) ஹரப்பா 

கூற்றுக்கான காரணத்செ ஆராய்ந்து ைரியான விசடசயத்ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்று: பூம்புகார் நகரத்திலிருந்து அண்சட நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதியும், இறக்குமதியும் நசடதபற்றது.  

காரணம்: வங்காள விரிகுடா கடல் ரபாக்குவரத்திற்கு ஏதுவாக அசமந்ெொல் அண்சடய நாடுகளுடன் 

வணிகம் சிறப்புற்றிருந்ெது.  

(அ) கூற்று ைரி; காரணம் ெவறு.  

(ஆ) கூற்று ைரி; கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி.  

(இ) கூற்று ெவறு; காரணம் ைரி  

(ஈ) கூற்று ெவறு; காரணம் ெவறு 

2. i) திருநாவுக்கரைர், “கல்வியில் கசரயில” எனக் குறிப்பிட்ட நகரம் காஞ்சிபுரம்.  

ii) இந்தியாவின் ஏழு புனிெத் ெலங்களுள் ஒன்று என யுவான்சுவாங் குறிப்பிட்டது காஞ்சிபுரம்.  

iii) நகரங்களுள் சிறந்ெது காஞ்சிபுரம் என காளிொைர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

(அ) i மட்டும் ைரி  

(ஆ) ii மட்டும் ைரி  
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(இ) iii மட்டும் ைரி  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

3. ைரியான தொடசரக் கண்டறிக:  

(அ) நாளங்காடி என்பது இரவு ரநரக் கசட.  

(ஆ) அல்லங்காடி என்பது பகல் ரநரக் கசட 

(இ) ரராமானிய நாட்டு நாணயம் ெயாரித்ெ தொழிற்ைாசல கிசடத்ெது பூம்புகார்.  

(ஈ) தகாற்சக அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி தைய்யப்பட்டது.  

4. ெவறான தொடசரக் கண்டறிக:  

(அ) தமகஸ்ெனிஸ் ென்னுசடய பயணக் குறிப்புகளில் மதுசரசயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

(ஆ) யுவான் சுவாங் ெமிழ்நாட்டு நகரான காஞ்சிபுரத்திற்கு வந்ொர்.  

(இ) ரகாவலனும், கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்ெனர்.  

(ஈ) ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாசலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

5. ைரியான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) கூடல் நகர் - பூம்புகார் 

(ஆ) தூங்கா நகரம் - ஹரப்பா 

(இ) கல்வி நகரம் - மதுசர 

(ஈ) ரகாயில்களின் நகரம் - காஞ்சிபுரம் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) வட மசல - ெங்கம் 

(ஆ) ரமற்கு மசல - ைந்ெனம் 

(இ) தென்கடல் - முத்து 

(ஈ) கீழ்கடல் - அகில் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. சகலாைநாெர் ஆலயத்செக் கட்டியவர் ___________ 

2. ரகாயில்களின் நகரம் என அசழக்கப்படுவது ____________ 

3. மாைாத்துவன் எனும் தபயர் ெரும் தபாருள் ___________ 

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. பூம்புகாரில் நசடதபற்ற அண்சடநாட்டு வணிகத்தின் மூலமாகப் பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் நசடதபற்றது.  

2. மதுசரயில் அல்லங்காடியில் தபண்கள் பயமின்றி இரவு ரநரங்களில் தபாருட்கள் வாங்கிச் தைன்றனர்.  

3. பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குசடவசரக் ரகாயில்கள் அசமக்கப்பட்டன.  

4. ரபாதிெர்மர் காஞ்சிபுரத்செச் ைார்ந்ெவர்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஈராக் 2. காஞ்சிபுரம் 3. மதுசர  
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4. அ மற்றும் ஆ ைரி 5. தைன்சன 6. மதுசர 

கூற்றுக்கான காரணத்செ ஆராய்ந்து ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி 

2. அசனத்தும் ைரி 

3. தகாற்சக அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து ஏற்றுமதி தைய்யப்பட்டது.  

4. ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாசலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

5. ைரியான இசண:  

ஈ) ரகாயில் நகரம் - காஞ்சிபுரம் 

6. ெவறான இசண:  

ஈ) கீழ்கடல் - அகில் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. இரா சிம்மன் 2. காஞ்சிபுரம் 3. தபருவணிகன் 

ைரியா? ெவறா? (விசட) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ைரி 

 

6th Social Science Lesson 5 

5] ரபரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரபரண்டத்செப் பற்றிய படிப்பிற்கு “பிரபஞ்ைவியல்” (Cosmology) என்று தபயர். காஸ்மாஸ் என்பது ஒரு 

கிரரக்கச் தைால்லாகும்.  

ஓர் ஒளியாண்டு என்பது ஒளி ஓர் ஆண்டில் பயணிக்கக்கூடிய தொசலவு ஆகும். ஒளியின் திசைரவகம் 

வினாடிக்கு 3, 00, 000 கி. மீ ஆகும். ஆனால், ஒலியானது வினாடிக்கு 330 மீட்டர் என்ற ரவகத்தில் 

பயணிக்கும்.  

கற்பசன தைய்து பார்க்கவும். சூரியன் 1. 3 மில்லியன் புவிகசள ெனக்குள்ரள அடக்கக்கூடிய வசகயில் 

மிகப்தபரியொகும்.  

ரகாள்களின் வரிசைசய நிசனவிற் தகாள்ள (Mnemonics): புது தவள்ளம் புவியில் தைலுத்தினால் விவாெம், 

ைண்சட, யுத்ெம் தநருங்காது.  

பண்சடத் ெமிழர்கள் சூரியன் மற்றும் பிற ரகாள்கசளப் பற்றி அறிந்திருந்ெனர் என்பது ைங்க 

இலக்கியங்கள் வாயிலாக நமக்குப் புலனாகிறது. உொரணமாக, சிறுபாணாற்றுப்பசடயில் காணப்படும் 

“வாள் நிற விசும்பின் ரகாள் மீன் சூழ்ந்ெ இளங்கதிர் ஞாயிறு” என்று பாடல் வரிகளிலிருந்து நாம் 

தெரிந்துதகாள்ரவாம்.  
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சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இசடரய உள்ள தொசலவு 150 மில்லியன் கிரலா மீட்டராகும். மணிக்கு 800 கி. 

மீ ரவகத்தில் தைல்லும் வானூர்தி சூரியசன தைன்றசடய 21 வருடங்கள் ஆகும்.  

இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) தைவ்வாய்க் ரகாளின் வளிமண்டலம் மற்றும் 

ெசரப்பகுதிசய ஆராய்வெற்காக 24. 09. 2014 அன்று மங்கள்யான் (Mars Orbiter Mission) எனப்படும் 

விண்கலத்செ அனுப்பியது. இெனால் இந்திய தைவ்வாய்க் ரகாளிசன ஆராயும் நாடுகளின் பட்டியலில் 

ரஷ்யா விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நாஸா (USA), ஐரராப்பிய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு 

அடுத்ெொக நான்காம் இடத்தில் உள்ளது.  

நிலசவப் பற்றி ஆராய்வெற்காக இந்தியாவால் அனுப்பப்பட்ட முெல் விண்கலம் ைந்திராயன்-1 ஆகும். இது 

2008 ஆம் ஆண்டு விண்ணில் தைலுத்ெப்பட்டது.  

புவியின் சுழலும் ரவகம் நிலநடுக்ரகாட்டுப் பகுதியில் 1670 கி. மீ/மணி ஆகவும், 60o வடக்கு 

அட்ைரரசகயில் 845 கி. மீ/மணி ஆகவும், துருவப் பகுதியில் சுழலும் ரவகம் சுழியமாகவும் இருக்கும்.  

நள்ளிரவு சூரியன் என்பது இரு அசரக்ரகாளங்களிலும் ரகாசடக்காலத்தில் ஆர்க்டிக் வட்டத்திற்கு 

வடக்கிலும், அண்டார்க்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் 24 மணி ரநரமும் சூரியன் ெசலக்குரமல் தெரியும் 

நிகழ்வாகும்.  

“சூரிய அண்சம புள்ளி (Perihelion)” என்பது புவி ென் சுற்றுப்பாசெயில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் 

நிகழ்வாகும். “சூரிய தொசலதூர புள்ளி” (Aphelion) என்பது புவி ென் சுற்றுப்பாசெயில் சூரியனுக்குத் 

தொசலவில் காணப்படும் நிகழ்வாகும்.  

மன்னார் வசளகுடா உயிர்க்ரகாள் தபட்டகம் இந்திய தபருங்கடலில் 10, 500 ைதுர கி. மீ. பரப்பளவில் 

அசமந்துள்ளது.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரபரண்டம் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு __________ 

2. இரு வான்தபாருள்களுக்கு இசடயிலான தொசலசவ அளக்க உெவும் அளவு _________ ஆகும்.  

3. சூரியக் குடும்பத்தின் சமயம் ___________ 

4. ரகாள் என்ற வார்த்செயின் தபாருள் ___________ 

5. அதிக துசணக்ரகாள்கசளக் தகாண்ட ரகாள் ___________ 

6. நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முெல் இந்திய விண்கலம் ___________ 

7. புவியின் ைாய்வுக் ரகாணம் ___________ 

8. நிலநடுக்ரகாடு சூரியசன ரநராகச் ைந்திக்கும் நாள்கள் ___________ மற்றும் __________ 

9. சூரிய அண்சம நிகழ்வின் ரபாது புவி சூரியனுக்கு ___________ ல் காணப்படும் 

10. புவியின் ரமற்பரப்பின் மீது ஒளிபடும் பகுதிசயயும், ஒளிபடாெ பகுதிசயயும் பிரிக்கும் ரகாட்டிற்கு 

__________ என்று தபயர்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. புவி ென் அச்சில் சுழல்வசெ இவ்வாறு அசழக்கிரறாம்.  

(அ) சுற்றுெல்  

(ஆ) பருவகாலங்கள்  

(இ) சுழல்ெல்  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            16 

(ஈ) ஓட்டம் 

2. மகர ரரசகயில் சூரியக்கதிர்கள் தைங்குத்ொக விழும் நாள் 

(அ) மார்ச் 21  

(ஆ) ஜீன் 21  

(இ) தைப்டம்பர் 23  

(ஈ) டிைம்பர் 22 

3. சூரியக்குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் 

(அ) ஆண்டிரராதமடா  

(ஆ) தமகலனிக் கிளவுட் (Magellanic Clouds) 

(இ) பால்தவளி  

(ஈ) ஸ்டார்பர்ஸ்ட் 

4. மனிென் ென் காலடிசயப் பதித்துள்ள ஒரர விண்தபாருள் 

(அ) தைவ்வாய்  

(ஆ) ைந்திரன்  

(இ) புென்  

(ஈ) தவள்ளி 

5. எந்ெ ரகாளால் ெண்ணீரில் மிெக்க இயலும்? 

(அ) வியாழன்  

(ஆ) ைனி  

(இ) யுரரனஸ்  

(ஈ) தநப்டியூன் 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. தவள்ளி, வியாழன், தநப்டியூன், ைனி 

2. சிரியஸ், ஆண்டிரராதமடா, பால்தவளி தமகலனிக்கிளவுட் 

3. புளுட்ரடா, ஏரிஸ், தைரஸ், அரயா 

4. வால்விண்மீன், சிறுரகாள், விண்வீழ்கல், குறுசளக் ரகாள்கள்.  

5. ெசர ஊர்தி, சுற்றுக்கலம், வானூர்தி, விண்கலம்.  

தபாருத்துக:  

1. தவப்பமான ரகாள் - தைவ்வாய் 

2. வசளயம் உள்ள ரகாள் - தநப்டியூன் 

3. தைந்நிறக்ரகாள் - தவள்ளி 

4. உருளும் ரகாள் - ைனி 

5. குளிர்ந்ெ ரகாள் - யுரரனஸ் 
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தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

1. தவள்ளிக் ரகாள் கிழக்கிலிருந்து ரமற்காகச் சுற்றுகிறது.  

2. ஜீன் 21ஆம் நாளன்று கடகரரசகயில் சூரியக் கதிர் தைங்குத்ொக விழும்.  

3. தைவ்வாய்க் ரகாளுக்கு வசளயங்கள் உண்டு.  

ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சறக் கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக் 

கண்டறிக.  

(அ) 1 மற்றும் 2  

(ஆ) 2 மற்றும் 3  

(இ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஈ) 2 மட்டும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

கூற்று 1: புவி, நீர்க்ரகாளம் என அசழக்கப்படுகிறது.  

கூற்று 2: புவி ென் அச்சில் சுழலுவொல் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகின்றன.  

ைரியான கூற்றிசன ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

(அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ைரி.  

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு 

தபயரிடுக:  

1. விண்மீன்களின் தொகுப்பு ___________ 

2. சூரியக் குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் ___________ 

3. பிரகாைமான ரகாள் __________ 

4. உயிரினங்கசள உள்ளடக்கிய ரகாளம் ___________ 

5. 366 நாட்கசள உசடய ஆண்டு ___________ 

ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபருதவடிப்பு 2. ஒளி ஆண்டு 3. சூரியன்  

4. சுற்றிவருபவர் 5. வியாழன்  

6. ைந்திராயன்-1 7. 23 ½ 8. (மார்ச் 21, தைப்டம்பர் 23)  

9. அருகில் 10. ஒளிர்வு வட்டம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்க: (விசடகள்) 

1. சுழல்ெல் 2. (டிைம்பர் 22) 3. பால்தவளி  

4. ைந்திரம் 5. ைனி  

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  
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1. தநப்டியூன் 2. சிரியஸ் 3. அரயா  

4. குறுசளக் ரகாள்கள் 5. வானுர்தி 

தபாருத்துக:  

1. தவப்பமான ரகாள் - தவள்ளி 

2. வசளயம் உள்ள ரகாள் - ைனி 

3. தைந்நிறக் ரகாள் - தைவ்வாய் 

4. உருளும் ரகாள் - யுரரனஸ் 

5. குளிர்ந்ெ ரகாள் - தநப்டியூன் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க: (விசட) 

1. 1 மற்றும் 2 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 

தபயரிடுக:  

1. விண்மீன்கள் 2. ஆண்ட்ரராதமடா தமகலனிங்  

3. தவள்ளி 4. புவி 5. லீப்  

 

6th Social Science Lesson 6 

6] நிலப்பரப்பும் தபருங்கடல்களும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இலக்கியத்தில் ைங்க இலக்கியத்தில் நிலவசகப்பாடு: குறிஞ்சி-மசலயும், மசலைார்ந்ெ நிலமும்; முல்சல-

காடும் காடு ைார்ந்ெ நிலமும்; மருெம்-வயலும் வயல் ைார்ந்ெ நிலமும்; தநய்ெல்-கடலும் கடல் ைார்ந்ெ நிலமும்; 

பாசல-மணலும் மணல் ைார்ந்ெ நிலமும்.  

நிலச்ைந்தி: இரண்டு தபரிய நிலப்பரப்புகசள இசணக்கக் கூடியதும் அல்லது இரண்டு தபரிய 

நீர்ப்பரப்புகசள பிரிக்கக்கூடியதுமான மிக குறுகிய நிலப்பகுதி நிலச்ைந்தி ஆகும்.  

ெருமபுரி பீடபூமி, ரகாயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் மதுசர பீடபூமி ஆகியன ெமிழ்நாட்டில் காணப்படும் 

பீடபூமிகளாகும்.  

ஆற்றுச் ைமதவளிகள் பண்சடய நாகரிகங்களின் தொட்டிலாக விளங்கின. இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் 

எகிப்தின் சநல் நதி ரபான்ற ஆற்றுச் ைமதவளிகளில் நாகரிகங்கள் ரொன்றி தைழித்ரொங்கி வளர்ந்ென.  

புவியின் ரமற்பரப்பிலுள்ள தபாருள்கசள (பாசறகள்) அரித்து அகற்றுெரல அரித்ெல் எனப்படுகிறது. 

இவ்வாறு அரிக்கப்பட்ட பாசற துகள்கள் கடத்ெப்பட்டு ொழ்நிலப் பகுதிகளில் படிய சவக்கப்படுகின்றன. 

இச்தையல் படியசவத்ெல் எனப்படுகிறது.  

உலகின் உயரமான எவதரஸ்ட் சிகரம் (8, 848 மீ) மரியானா அகழியில் (10, 994 மீ) மூழ்கிவிடும் என்றால் 

அென் ஆழத்செ உணர்ந்ெறிவாயாக. கடலின் ஆழத்செ மீ- என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிட ரவண்டும்.  

ஸ்தபயின் நாட்டின் மாலுமி தபர்டினாண்டு தமகல்லன் பசிபிக் என தபயரிட்டார். பசிபிக் என்பென் தபாருள் 

அசமதி என்பொகும்.  
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6o கால்வாய் - இந்திரா முசனசயயும் இந்ரொரனசியாசவயும் பிரிக்கிறது. 8o கால்வாய் மாலத் தீசவயும் 

மினிக்காய் தீசவயும் பிரிக்கிறது. 9o கால்வாய் லட்ை தீசவயும் மினிக்காய் தீசவயும் பிரிக்கிறது. 10o 

கால்வாய் அந்ெமான் தீசவயும் நிக்ரகாபார் தீசவயும் பிரிக்கிறது.  

பாக் நீர்ச்ைந்தி வங்காள விரிகுடாசவயும் பாக் வசளகுடாசவயும் இசணக்கிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. மிகச்சிறிய தபருங்கடல் 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல்  

(ஆ) இந்தியப் தபருங்கடல் 

(இ) அட்லாண்டிக் தபருங்கடல்  

(ஈ) ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

2. மலாக்கா நீர்ச்ைந்திசய இசணப்பது 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

(ஆ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் தென் தபருங்கடல் 

(இ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் தபருங்கடல் 

(ஈ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

3. அதிகமான கப்பல் ரபாக்குவரத்து நசடதபறும் தபருங்கடல் 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல்  

(ஆ) அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

(இ) இந்தியப்தபருங்கடல்  

(ஈ) ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

4. உசறந்ெ கண்டம் 

(அ) வட அதமரிக்கா  

(ஆ) ஆஸ்திரரலியா  

(இ) அண்டார்டிகா  

(ஈ) ஆசியா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. உலகின் மிகப்தபரிய கண்டம் _________ 

2. இந்தியாவில் கனிம வளம் நிசறந்ெ பீடபூமி ____________ 

3. தபருங்கடல்களில் மிகப்தபரியது ___________ 

4. தடல்டா ___________ நிசல நிலத்ரொற்றம்.  

5. தீவுக்கண்டம் என அசழக்கப்படுவது ___________ 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. ஆப்பிரிக்கா, ஐரராப்பா, ஆஸ்திரரலியா, இலங்சக 
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2. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல், மத்திய ெசரக் கடல், இந்தியப் தபருங்கடல், அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

3. பீடபூமி, பள்ளத்ொக்கு, ைமதவளி, மசல 

4. வங்காள விரிகுடா, ரபரிங் கடல், சீனக் கடல், ொஸ்மானியா கடல்.  

5. ஆண்டிஸ், ராக்கி, எவதரஸ்ட், இமயமசல.  

தபாருத்துக:  

1. தென்ைான்ட்விச் அகழி - அ. அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

2. மில்வாக்கி அகழி - ஆ. தென் தபருங்கடல் 

3. மரியானா அகழி - இ. இந்தியப் தபருங்கடல் 

4. யுரரஷியன் படுசக - ஈ. பசிபிக் தபருங்கடல் 

5.  ாவா அகழி - உ. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

1. ைமதவளிகள் ஆறுகளால் ரொற்றுவிக்கப்படுகின்றன.  

2. இந்தியப் தபருங்கடலின் ஆழமான பகுதி “ைான்ட்விச்” அகழி.  

3. பீடபூமிகள் வன்ைரிசவக் தகாண்டிருக்கும்.  

ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சறக் கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக் 

கண்டறிக:  

(அ) 1 மற்றும் 3  

(ஆ) 2 மற்றும் 3  

(இ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஈ) 2 மட்டும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

கூற்று 1: மசலகள் இரண்டாம் நிசல நிலத்ரொற்றங்கள் ஆகும்.  

கூற்று 2: உலகிரலரய மிகவும் ஆழமான அகழி மரியானா அகழி.  

(அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 2. பசிபிக்தபருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் தபருங்கடல்  

3. அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 4. அண்டார்டிகா 

ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஆசியா 2. ரைாட்டாநாகபுர் 3. பசுபிக் 4. (3) 5. ஆஸ்திரரலியா  

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக: (விசட) 
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1. இலங்சக 

2. மத்திய ெசரக்கடல் 

3. பள்ளத்ொக்கு 

4. வங்காள விரிகுடா 

5. எவதரஸ்ட் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தென்ைான்ட்விச் அகழி - தென் தபருங்கடல் 

2. மில்வாக்கி அகழி - அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

3. மரியான அகழி - பசிபிக் தபருங்கடல் 

4. யுரரஷியன் படுசக - ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

5.  ாவா அகழி - இந்தியப் தபருங்கடல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க: (விசட) 

1. (1 மற்றும் 3) 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 

 

6th Social Science Lesson 7 

7] பன்முகத் ென்சமயிசன அறிரவாம்

உங்களுக்கு தெரியுமா? 

ரமகாலயாவில் உள்ள தமௌசின்ராம் அதிக மசழ தபாழியும் பகுதி ஆகும். ரா ஸ்ொனில் உள்ள த ய்ைால்மர் 

குசறவான மசழப்தபாழியும் பகுதி ஆகும்.  

இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவசணயின்படி 22 தமாழிகள் அலுவலக தமாழிகளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2004 ஆம் ஆண்டு இந்திய அரைால் முெல் தைம்தமாழியாக “ெமிழ் தமாழி” 

அறிவிக்கப்பட்டது. ெற்ரபாது 6 தமாழிகள் தைம்தமாழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைமஸ்கிருெம் 2005 ஆம் 

ஆண்டும் தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் 2008 ஆம் ஆண்டும் மசலயாளம் 2013 ஆம் ஆண்டும் ஒரியா 2016 

ஆம் ஆண்டும் தைம்தமாழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டன.  

இந்திய தொல்லியல் துசற இதுவசர கண்டுபிடித்ெ கல்தவட்டுச் ைான்றுகளில் 60% ெமிழ்நாட்டில் இருந்து 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டசவ ஆகும். அவற்றில் தபரும்பாலானசவ ெமிழ் தமாழியிரலரய எழுெப்படுள்ளன.  

இந்திய நாட்டுப்புற நடனங்கள்:  

மாநிலம் புகழ்தபற்ற நடனம் 

ெமிழ்நாடு கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், கும்மி, தெருக்கூத்து, தபாம்மலாட்டம், புலியாட்டம், 

ரகாலாட்டம், ெப்பாட்டம் 

ரகரளா தெய்யம், ரமாகினியாட்டம் 

பஞ்ைாப் பாங்க்ரா 

கு ராத் கார்பா, ொண்டியா 
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ரா ஸ்ொன் கல்ரபலியா, கூமர் 

உத்திரப்பிரரெைம் ராைலீலா 

உத்ெரகண்ட் ரைாலியா 

ஆைாம் பிஹீ 

 

இந்தியா “ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம” உள்ள நாடாக விளங்குகிறது. இச்தைாற்தறாடரானது நமது சுெந்திர 

இந்தியாவின் முெல் பிரெமரான  வஹர்லால் ரநருவின் “டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலில் 

இடம்தபற்றுள்ளது.  

இந்தியாவில் பல்ரவறு இன மக்கள் காணப்படுவொல், இந்தியாசவ “இனங்களின் அருங்காட்சியம்” என 

வரலாற்றாசிரியர் வி. ஏ. ஸ்மித் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. இந்தியாவில் _________ மாநிலங்களும், _________ யூனியன் பிரரெைங்களும் உள்ளன.  

(அ) 27, 9  

(ஆ) 29, 7  

(இ) 28, 7  

(ஈ) 28, 9 

2. இந்தியா ஒரு __________ என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

(அ) கண்டம்  

(ஆ) துசணக்கண்டம்  

(இ) தீவு  

(ஈ) இவற்றில் எதுமில்சல 

3. மிக அதிக மசழப்தபாழிவுள்ள தமௌசின்ராம் __________ மாநிலத்தில் உள்ளது.  

(அ) மணிப்பூர்  

(ஆ) சிக்கிம்  

(இ) நாகலாந்து  

(ஈ) ரமகாலயா 

4. கீழ்கண்டவற்றில் எந்ெ மெம் இந்தியாவில் நசடமுசறயில் இல்சல? 

(அ) சீக்கிய மெம்  

(ஆ) இஸ்லாமிய மெம் 

(இ) த ாராஸ்ட்ரிய மெம்  

(ஈ) கன்ஃபூசிய மெம் 

5. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் எட்டாவது அட்டவசணயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக 

தமாழிகளின் எண்ணிக்சக ___________ 

(அ) 25  
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(ஆ) 23  

(இ) 22  

(ஈ) 26 

6. ___________ மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிசக தகாண்டாடப்படுகிறது.  

(அ) ரகரளா  

(ஆ) ெமிழ்நாடு  

(இ) பஞ்ைாப்  

(ஈ) கர்நாடகா 

7. ரமாகினியாட்டம் _________ மாநிலத்தின் தைவ்வியல் நடனம் ஆகும்.  

(அ) ரகரளா  

(ஆ) ெமிழ்நாடு  

(இ) மணிப்பூர்  

(ஈ) கர்நாடகா 

8. “டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலிசன எழுதியவர் _________ 

(அ) இரா ாஜி  

(ஆ) வ. உ. சி.  

(இ) ரநொஜி  

(ஈ)  வஹர்லால் ரநரு 

9. “ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம” என்ற தைாற்தறாடசர உருவாக்கியவர் _________ 

(அ)  வஹர்லால் ரநரு  

(ஆ) மகாத்மா காந்தி  

(இ) அம்ரபத்கார்  

(ஈ) இரா ாஜி 

10. வி. ஏ. ஸ்மித் இந்தியாசவ __________ என்று அசழத்ொர்.  

(அ) தபரிய  னநாயகம்  

(ஆ) ெனித்துவமான பன்முகத்ென்சம தகாண்ட நிலம் 

(இ) இனங்களின் அருங்காட்சியம்  

(ஈ) மெச்ைார்பற்ற நாடு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஒரு பகுதியின் _________ நடவடிக்சககசள அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் காலநிசலகளும் 

தபரிதும் தீர்மானிக்கின்றன.  

2. மிகவும் குசறந்ெ மசழப்தபாழிவுள்ள த ய்ைால்மர் __________ மாநிலத்தில் உள்ளது.  

3. ெமிழ் தைம்தமாழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ___________ 
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4. பிஹீ திருவிழா __________ மாநிலத்தில் தகாண்டாடப்படுகிறது.  

தபாருத்துக:  

1. நீக்ரிட்ரடாக்கள் - அ. மெம் 

2. கடற்கசர பகுதிகள் - ஆ. இந்தியா 

3. த ாராஸ்ட்ரியம் - இ. மீன்பிடித்தொழில் 

4. ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம - ஈ. இந்திய இனம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுடக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ெற்ரபாது 28 மாநிலங்களும் 8 யூனியன் பிரரெைங்களும் உள்ளன 2. துசணக்கண்டம்  

3. ரமகாலயா 4. கன்ஃபூசிய மெம் 5. (22) 6. ரகரளா 7. ரகரளா  

8.  வஹர்லால் ரநரு 9.  வஹர்லால் ரநரு 10. இனங்களின் அருங்காட்சியகம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபாருளாொர 2. இரா ஸ்ொன் 3. (2004) 4. அஸ்ஸாம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. நீக்ரிட்ரடாக்கள் - இந்திய இனம் 

2. கடற்கசர பகுதிகள் - மீன்பிடித்தொழில் 

3. த ாராஸ்டிரியம் - மெம் 

4. ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம - இந்தியா 

 

6th Social Science Lesson 8 

8] ைமத்துவம் தபறுெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இனநிறதவறிக்கு முடிவு: தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் அதிபரான தநல்ைன் மண்ரடலா அவர்கள், 27 

ஆண்டுகள் சிசறவாழ்க்சகக்குப்பின் 1990 ஆம் ஆண்டு விடுெசலயானார். இவர் 

தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்ெ இனநிறதவறிக்கு முடிவு கட்டினார். தென்னாப்பிரிக்காவில் உலகளவில் 

அசமதி நிலவவும், மனிெ உரிசமகளுக்கான ரபாராட்டத்தில் முன்ரனாடியாகவும் திகழ்ந்ொர்.  

டாக்டர். பி. ஆர். அம்ரபத்கார்: இவர் பாபா ைாரஹப் என பிரபலமாக அசழக்கப்படுகிறார். இவர் இந்திய ைட்ட 

நிபுணராகவும், தபாருளாொர நிபுணராகவும், அரசியல்வாதியாகவும், ைமூகச் சீர்திருத்ெவாதியாகவும் 

திகழ்ந்ொர். இவர் 1915 இல் எம். ஏ. பட்டத்செ தபற்றார். பின்னர் 1927 இல் தகாலம்பியா 

பல்கசலக்கழகத்தில் பி. எச். டி பட்டத்செ தபற்றார். அெற்கு முன்னர் இலண்டன் தபாருளாொரப் பள்ளியில் 

D. Sc பட்டத்செயும் தபற்றிருந்ொர். இவர் அரசியலசமப்பு நிர்ணய ைசபயின் வசரவு குழுவின் ெசலவராக 

இருந்ொர். எனரவ, இவர் இந்திய அரசியலசமப்பின் ெந்செயாகக் கருெப்படுகிறார். இவர் சுெந்திர 

இந்தியாவின் முெல் ைட்ட அசமச்ைராகப் பணியாற்றினார். இவரது மசறவுக்குப் பின்னர், 1990 ஆம் ஆண்டு 

பாரெ ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது.  

எழுத்ெறிவு விகிெம் - 2011ஆம் ஆண்டு 

கணக்தகடுப்பு 
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அதிகம் குசறவு 

வ. 

எ

ண் 

மாவட்ட

த்தின் 

தபயர் 

விகி

ெம் 

வ. 

எ

ண் 

மாவட்ட

த்தின் 

தபயர் 

விகி

ெம் 

1 கன்னி

யாகுமரி 

92. 

14% 

1 ெருமபுரி 64. 

71% 

2 தைன்

சன 

90. 

33% 

2 அரியலூ

ர் 

71. 

99% 

3 தூத்துக்

குடி 

86. 

52% 

3 விழுப்புர

ம் 

72. 

08% 

4 நீலகிரி 85. 

65% 

4 கிருஷ்

ணகிரி 

72. 

41% 

 

 

பாலின விகிெம் - 2011ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பு ெலா ஆயிரம் ஆண்களுக்கு நிகரான தபண்களின் 

எண்ணிக்சக 

அதிகம் குசறவு 

வ. எண் மாவட்டத்தின் 

தபயர் 

பாலின 

விகிெம் 

வ. எண் மாவட்டத்தின் 

தபயர் 

பாலின 

விகிெம் 

1 நீலகிரி 1041 1 ெருமபுரி 946 

2 ெஞ்ைாவூர் 1031 2 ரைலம் 954 

3 நாகப்பட்டிணம் 1025 3 கிருஷ்ணகிரி 956 

4 தூத்துக்குடி, 

திருதநல்ரவலி 

1024 4 இராமநாெபுரம் 

 

977 

 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பின்வருவனவற்றில் எது பாரபட்ைத்திற்கான காரணம் அல்ல 

(அ) ைமூகமயமாக்கல்  

(ஆ) தபாருளாொர நன்சமகள்  

(இ) அதிகாரத்துவ ஆளுசம  

(ஈ) புவியியல் 

2. பாலின அடிப்பசடயில் நடத்ெப்படும் பாகுபாடு 

(அ) பாலின பாகுபாடு  

(ஆ) ைாதி பாகுபாடு  
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(இ) மெ பாகுபாடு  

(ஈ) ைமத்துவமின்சம 

3. பாலின அடிப்பசடயிலான ஒத்ெக் கருத்து உருவாெல் தபரும்பாலும் சித்ெரிக்கப்படுவது  

(அ) திசரப்படங்கள்  

(ஆ) விளம்பரங்கள்  

(இ) தொசலகாட்சி தொடர்கள்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

4. ஏ. பி. ர . அப்துல்கலாம் அவர்கள் எழுதிய புத்ெகம்/கள் 

(அ) இந்தியா 2020  

(ஆ) அக்கினிச்சிறகுகள்  

(இ) எழுச்சி தீபங்கள்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

5. ஏ. பி. ர  அப்துல்கலாம் அவர்களுக்கு பாரெ ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1997  

(ஆ) 1996  

(இ) 1995  

(ஈ) 1994 

6. விஸ்வநாத் ஆனந்த் முென்முெலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான ஆண்டு 

(அ) 1985  

(ஆ) 1986  

(இ) 1987  

(ஈ) 1988 

7. இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விசளயாட்டு  

(அ) தைஸ்  

(ஆ) மல்யுத்ெம்  

(இ) ரகரம்  

(ஈ) தடன்னிஸ் 

8. அரசியலசமப்பின் எந்ெப்பிரிவின் கீழ், எந்ெதவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மெம், இனம், ைாதி, பாலினம், 

பிறந்ெ இடம் ஆகிய அடிப்பசடயில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எனக்கூறுகிறது? 

(அ) 14 (1)  

(ஆ) 15 (1)  

(இ) 16 (1)  

(ஈ) 17 (1) 
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9. பி. ஆர். அம்ரபத்கார் அவர்களுக்கு பாரெ ரத்னா விருது வழங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1990  

(ஆ) 1989  

(இ) 1988  

(ஈ) 1987 

10. 2011ஆம் ஆண்டின் கணக்தகடுப்பின்படி ெமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு தபற்றுள்ள மாவட்டம் 

(அ) நாமக்கல்  

(ஆ) ரைலம்  

(இ) கன்னியாகுமரி  

(ஈ) சிவகங்சக 

தபாருத்துக:  

1. பாரபட்ைம் - அ. தீண்டாசம ஒழிப்பு 

2. மாறாக்கருத்து உருவாெல் - ஆ. மற்றவர்கசள காட்டிலும் சிலசர ொழ்வாக நடத்துவது 

3. பாகுபாடு - இ. ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம் 

4. பிரிவு 14 - ஈ. ெவறான பார்சவ அல்லது ெவறான கருத்து 

5. பிரிவு 17 - உ. பிறசர பற்றி எதிர்மசறயாக மதிப்பிடுெல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. __________ என்பது மற்றவர்கசளப் பற்றி எதிர்மசறயாக அல்லது ொழ்வான முசறயில் 

கருதுவொகும்.  

2. _________ ஆம் ஆண்டு ஏ. பி. ர . அப்துல்கலாம் பிறந்ொர் 

3. இந்தியாவில் மிக உயர்ந்ெ விசளயாட்டு விருொன ராஜீவ்காந்தி ரகல் ரத்னா விருதிசன முென் 

முெலில் தபற்றவர் __________ 

4. சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் ைட்ட அசமச்ைர்__________ 

5. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொசக கணக்தகடுப்பின்படி குசறந்ெ பாலின விகிெம் உள்ள மாவட்டம் 

_________ 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. புவியியல் 2. பாலின பாகுபாடு 3. இசவ அசனத்தும்  

4. இசவ அசனத்தும் 5. (1997) 6. (1988) 7. ரகரம் 8. 15(1) 9. (1990)  

10. கன்னியாகுமரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பாரபட்ைம் - பிறசர பற்றி எதிர்மசறயாக மதிப்பிடுெல் 

2. ஒத்ெக் கருத்து உருவாெல் - ெவறான பார்சவ அல்லது ெவறான கருத்து 

3. பாகுபாடு - மற்றவர்கசள காட்டிலும் சிலசர ொழ்வாக நடத்துவது 
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4. பிரிவு 14 - ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம் 

5. பிரிவு 17 - தீண்டாசம ஒழிப்பு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஒத்ெ கருத்து 2. 1931 3. விஸ்வநாென் ஆனந்த் 4. Dr B. R. அம்ரபத்கர் 5. ெர்மபுரி 

 

6th Social Science Lesson 9 

9] வடஇந்தியாவில் ரவெகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் தபருங்கற்காலப் பண்பாடும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரவெகாலம்: இந்திய வரலாற்றில் கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 1500-600 காலகட்டம். "ரவெங்கள்" என்பதில் இருந்து 

இப்தபயசரப் தபற்றது.  

அழிந்து எரித்து ைாகுபடி தைய்யும் ரவளாண்முசற (Slash and Burn Agriculture): இம்முசறயில் நிலத்தின் 

மீதுள்ள மரங்கள் மற்றும் தைடி, தகாடிகள் அசனத்தும் தவட்டப்பட்டு எரிக்கப்படும். அந்நிலத்தில் குறுகிய 

காலகட்டத்திற்கு ரவளாண்சம தைய்து அென் பின் அந்நிலம் சகவிடப்படும். பின்னர் மக்கள் மற்தறாரு 

இடத்தில் இரெ ரபான்று ரவளாண்சம தைய்யத் தொடங்குவர்.  

நான்கு ரவெங்கள்: ரிக், ய ூர், ைாம, அெர்வன.  

இந்தியாவின் ரெசிய குறிக்ரகாள்: “ைத்யரமவ த யரெ” (“வாய்சமரய தவல்லும்”) என்ற வாக்கியம் 

முண்டக உபநிடெத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.  

ரவெகாலத்தின் இரு கட்டங்கள்: தொடக்க ரவெ காலம்-கி. மு (தபா. ஆ. மு) 1500-1000; பின் ரவெகாலம் 

கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 1000-600.  

ைபா - மூத்ரொர்கசள தகாண்ட மன்றம்; ைமிதி - மக்கள் அசனவசரயும் தகாண்ட தபாதுக்குழு.  

பாலி - இது ஒரு வரி ஆகும். ஒருவர் ெனது விவைாய மகசூலில் அல்லது கால்நசடகளில் 1/6 பங்சக 

இவ்வரியாகச் தைலுத்ெ ரவண்டும்.  

ரிக்ரவெ கால மக்கள் அறிந்திருந்ெ உரலாகங்கள்: ெங்கம் (ஹிரண்யா), இரும்பு (சியாமா), ொமிரம்/தைம்பு 

(அயாஸ்).  

ெமிழ்நாட்டின் தபருங்கற்காலம்/இரும்புக்காலம்: தபருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் Megalithic Age என்று 

அசழக்கப்படுகிறது. Megalith என்பது கிரரக்கச் தைால்லாகும். ‘Mega’ என்றால் தபரிய, lith என்றால் “கல்” 

என்று தபாருள். இறந்ெவர்கசளப் புசெத்ெ இடங்கசளக் கற்பலசககசளக் தகாண்டு மூடியொல் 

இக்காலம் தபருங்கற்காலம் என அசழக்கப்படுகிறது.  

தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து எஃகு ரராம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி தைய்யப்பட்டது குறித்தும் அதலக்ஸாண்டிரியா 

துசறமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்தும் தபரிப்பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார்.  

ெமிழ்நாட்டில் தபருங்கற்கால நிசனவுச் சின்னங்கள்: புதிய கற்காலத்தின் கசடப்பகுதியில் வாழ்ந்ெ மக்கள் 

தபருங்கற்காலப் புசெப்பு முசறகசளப் பின்பற்றத் தொடங்கினர். இம்முசறயின்படி இறந்ெவர்களின் 

உடல் தபரிய மட்பாண்டத்தில் சவக்கப்படும். ஏசனய சில தபாருட்களும் அெனுடன் சவக்கப்படும். இந்ெ 
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தபருங்கற்கால நிசனவுச் சின்னங்கள் இரும்சபக் குறித்ெ அறிசவப் தபற்றிருந்ெ, ைமூகமாக கூடி வாழத் 

தெரிந்திருந்ெ மிகவும் முன்ரனறிய ெமிழ் நாகரிகத்திற்கான ைாட்சிகளாகும்.  

கற்திட்சடகள் (Dolmens): இறந்ெவர்கசளப் புசெத்ெ இடத்தில் இடபுறம் இரண்டு கற்பலசககள் 

தைங்குத்ொக நடப்பட்டு அவற்றின் மீது மற்தறாரு கற்பலசக படுக்சக வைத்தில் சவக்கப்படும். 

இக்கற்திட்சடகள் வீரராகவபுரம் (காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்) கும்மாளமருதுபட்டி (திண்டுக்கல் மாவட்டம்) 

நரசிங்கம்பட்டி (மதுசர மாவட்டம்) ஆகிய இடங்களில் காணப்படுகின்றன.  

நிசனவு கற்கள் (Menhir): பிரிட்டானிய (Breton) தமாழியில் “தமன்” என்றால் கல், “கிர்” என்றால் “நீளமான” 

என்று தபாருள். ஒரர கல்லிலான இத்தூண்கள் இறந்ரொரின் நிசனவாக தைங்குத்ொக நடப்படும். திருப்பூர் 

மாவட்டம் சிங்கரிபாசளயம், ரெனி மாவட்டம் தவம்பூர் ஆகிய இடங்களில் இவ்வாறான நிசனவுத் 

தூண்கள் உள்ளன. இசவ உப்பாற்றின் இரு கசரகளிலும் பழங்கால வாழ்விடங்கள் இருந்ெசெச் 

சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மதுசர மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டியிலும், ஈரராடு மாவட்டம் குமரிக்கல் 

பாசளயத்திலும், தகாடு மணலிலும் இது ரபான்ற நிசனவுத் தூண்கள் உள்ளன.  

நடுகற்கள்: இறந்துரபான வீரனின் நிசனசவப் ரபாற்றும் வசகயில் நடப்படும் கல் நடுகல்லாகும் ெனது 

கிராமத்செ தகாடிய விலங்குகளிடமிருந்து அல்லது எதிரிகளிடம் இருந்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் மதிப்பு 

வாய்ந்ெ மரணத்செத் ெழுவிய வீரர்களின் நிசனவாக நடப்படுவது ஆகும். திண்டுக்கல் மாவட்டம் 

பழனிக்கு அருரகயுள்ள மானூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் தவள்ளாளன் ரகாட்சட, திண்டுக்கல் மாவட்டம் 

புலிமான் ரகாம்சப ஆகிய இடங்களில் நடுகற்கள் காணப்படுகின்றன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆரியர்கள் முெலில் __________ பகுதியில் குடியமர்ந்ெனர்.  

(அ) பஞ்ைாப்  

(ஆ) கங்சகச் ைமதவளியின் மத்தியப் பகுதி 

(இ) காஷ்மீர்  

(ஈ) வடகிழக்கு 

2. ஆரியர்கள் __________ லிருந்து வந்ெனர் 

(அ) சீனா  

(ஆ) வடக்கு ஆசியா  

(இ) மத்திய ஆசியா  

(ஈ) ஐரராப்பா 

3. நம் நாட்டின் ரெசிய குறிக்ரகாள் “வாய்சமரய தவல்லும்”__________ லிருந்து எடுக்கப்பட்டது.  

(அ) பிராமணா  

(ஆ) ஆரண்யகா  

(இ) ரவெம்  

(ஈ) உபநிடெம் 
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4. ரவெகாலத்தில் என்ன விகிெத்தில் நிலவரி வசூலிக்கப்பட்டது? 

(அ) 1/3  

(ஆ) 1/6  

(இ) 1/8  

(ஈ) 1/9 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: ரவெகாலம் குறித்து கற்க அதிக அளவு இலக்கியச் ைான்றுகள் மற்றும் பயன்பாட்டு தபாருள் 

ைான்றுகள் கிசடத்துள்ளன.  

காரணம்: நான்கு ரவெங்கள், பிராமணங்கள், ஆரண்யங்கள் மற்றும் உபநிடெங்கசள உள்ளடக்கியரெ 

சுருதிகளாகும்.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரியானசவ, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கரம.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ைரியானசவ, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு.  

(ஈ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி.  

2. கூற்று 1: தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரராம் நாட்டிற்கு எஃகு ஏற்றுமதி தைய்யபட்டது என்றும் அென் மீது 

அதலக்ஸாண்டிரியா துசறமுகத்தில் வரி விதிக்கப்பட்டது என்றும் தபரிப்பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார்.  

கூற்று 2: இரும்பு உருக்கப்பட்டெற்கான ைான்றுகள் சபயம்பள்ளியில் கிசடத்துள்ளன.  

(அ) கூற்று 1 ெவறானது  

(ஆ) கூற்று 2 ெவறானது 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரியானசவ  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறானசவ 

3. ரவெகால ைமூகம் தொடர்பான கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளில் எது ெவறானது.  

(அ) ஒரு சகம்தபண் மறுமணம் தைய்து தகாள்ளலாம் 

(ஆ) குழந்செத் திருமணம் பழக்கத்தில் இருந்ெது.  

(இ) ெந்செயின் தைாத்துக்கசள மகன் மரபுரிசமயாகப் தபற்றான்.  

(ஈ) உடன்கட்சட ஏறுெல் தெரியாது.  

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்ெ ஏறுவரிசை ரிக்ரவெ ைமூகத்செப் தபாறுத்ெமட்டில் ைரியானது? 

(அ) கிராமா < குலா < விஷ் < ராஸ்டிரா <  னா  

(ஆ) குலா < கிராமா < விஷ் <  னா < ராஸ்டிரா 

(இ) ராஸ்டிரா <  னா < கிராமா < குலா < விஷ்  
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(ஈ)  னா < கிராம < குலா < விஷ் < ராஸ்டிரா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரவெப்பண்பாடு _________ இயல்சபக் தகாண்டிருந்ெது 

2. ரவெகாலத்தில் மக்களிடமிருந்து _________ என்ற வரி வசூலிக்கப்பட்டது.  

3. _________ முசறயானது பண்சடய கால கல்வி கற்கும் முசறயாகும்.  

4. ஆதிச்ைநல்லூர் _________ மாவட்டத்தில் அசமந்துள்ளது.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. பல இடங்களில் கிசடத்துள்ள ரராமானியத் தொல் தபாருட்கள் இந்திய-ரராமானிய வணிக 

உறவுகளுக்குச் ைான்றுகளாய் உள்ளன.  

2. நடுகல் என்பது மதிப்பு வாய்ந்ெ மரணத்செத் ெழுவிய ஒரு வீரனின் நிசனவாக நடப்படுவொகும்.  

3. பசடத்ெளபதி “கிராமணி” என அசழக்கப்பட்டார்.  

4. கருப்பு மற்றும் சிகப்பு மட்பாண்டங்கள் தபருங்கற்காலத்தின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும்.  

5. சபயம்பள்ளியில் இரும்பு உருக்கப்பட்டெற்கான ைான்றுகள் கிசடத்துள்ளன.  

தபாருத்துக:  

அ. கீழடி - 1. பகசட 

ஆ. தபாருந்ெல் - 2. தகாழு முசனகள் 

இ) தகாடுமணல் - 3. சுழல் அச்சுக்கள் 

ஈ) ஆதிச்ைநல்லூர் - 4. ெங்க ஆபரணங்கள் 

அ) 4 3 2 1 

ஆ) 3 4 1 2 

இ) 1 3 4 2 

ஈ) 1 2 3 4 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. பஞ்ைாப் 2. மத்திய ஆசியா 3. உபநிடெம் 4. (1/6) 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரியானசவ 

3. குழந்செத் திருமணம் பழக்கத்தில் இருந்ெது 

4. குலா < கிராமா < விஷ் <  னா < ராஸ்டிரா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
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1. இரத்ெ உறவு 2. பாலி 3. குருகுல 4. தூத்துக்குடி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு 

ைரியான விசட: கிராமத்தின் ெளபதி கிராமணி ஆவார்.  

4. ைரி 

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. கீழடி - பகசட 

2. தபாருந்ெல் - தகாழு முசனகள் 

3. தகாடுமணல் - சுழல் அச்சுக்கள் 

4. ஆதிச்ைநல்லூர் - ெங்க ஆபரணங்கள் 

 

6th Social Science Lesson 10 

10] மாதபரும் சிந்ெசனயாளர்களும் புதிய நம்பிக்சககளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ைமணம் (Jain) என்னும் தைால் ஜினா (Jina) என்ற ைமஸ்கிருெ தைால்லில் இருந்து தபறப்பட்டொகும். அென் 

தபாருள் ென்சனயும், தவளியுலகத்செயும் தவல்வது என்பொகும்.  

இயற்தபயர் – வர்த்ெமானர்; பிறப்பு - சவைாலிக்கு அருரகயுள்ள குந்ெ கிராமம், பீகார்; தபற்ரறார் - 

சித்ொர்த்ெர், திரிைலா; இறப்பு - பவபுரி-பீகார்.  

மகாவீரரின் ெசலசமச் சீடரான தகௌெமசுவாமி, மகாவீரரின் ரபாெசனகசளத் தொகுத்ொர். அென் தபயர் 

ஆகம சித்ொந்ெம் எனப்படும்.  

கர்மா அல்லது கர்மவிசன என்றால் என்ன? இப்பிறவியில் ஒருவர் தைய்யும் தையல்கரள 

அவருசடய/அவளுசடய இப்பிறவியின் பிற்பகுதி வாழ்கசகசயயும், அடுத்ெ பிறவியில் அவர் 

வாழப்ரபாகும் வாழ்க்சகசயயும் தீர்மானிக்கிறது என்ற நம்பிக்சக ஆகும்.  

ரமாட்ைம் என்பது பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுழற்சியில் இருந்து விடுெசல தபறுெல் ஆகும்.  

இயற்தபயர் – சித்ொர்த்ொ; பிறப்பு - லும்பினி ரொட்டம் ரநபாளம்; தபற்ரறார் - சுத்ரொெனா, மாயாரெவி; 

இறப்பு - குசி நகரம், உ. பி.  
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சைத்தியம் - ஒரு தபௌத்ெக் ரகாவில் அல்லது தியானக் கூடம்; விகாசரகள் – மடாலயங்கள்/துறவிகள் 

வாழும் இடங்கள்; ஸ்தூபி - புத்ெருசடய உடல் உறுப்புகளின் எஞ்சிய பாகங்கள் மீது கட்டப்பட்டிருக்கும் 

கட்டடம். இசவ கசலத்திறசம வாய்ந்ெ நிசனவுச் சின்னங்கள் ஆகும்.  

சுவரராவியங்கள்: மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒளரங்காபாத்தில் உள்ள அ ந்ொ குசககளின் சுவர்களிலும் 

ரமற்கூசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள்  ாெக கசெகசள சித்ெரிக்கின்றன.  

இசட வழி (நடுவு நிசல வழி): உலக சுகங்களின் மீது தீவிரமான பற்றும் இல்லாமல், அரெ ைமயம் 

கடுசமயான ெவ வாழ்சவயும் ரமற்தகாள்ளாமல் இருப்பசெக் குறிக்கிறது.  

தபௌத்ெ மாநாடுகள்: முெலாவது – இரா கிருெம்; இரண்டாவது – சவைாலி; மூன்றாவது – பாடலிபுத்திரம்; 

நான்காவது - காஷ்மீர்.  

 ாெகக் கசெகள்:  ாெகக் கசெகள் புகழ் தபற்றசவ. புத்ெர் முந்செய பிறவிகளில் மனிெராகவும், 

விலங்காகவும் இருந்ெசெக் குறித்ெ கசெகளாகும். இசவ அறதநறிகசளக் கூறுவன ஆகும்.  

மரங்தகாத்திப் பறசவயும் சிங்கமும் ( ாெகக் கசெ): முன்தனாரு காலத்தில் ஒரு மரங்தகாத்திப் பறசவயும் 

ஒரு சிங்கமும் வாழ்ந்து வந்ென. ஒரு நாள் சிங்கம் ஒரு காட்டு எருசமசய ரவட்சடயாடி உண்ணத் 

தொடங்கியது. அவ்வாறு உண்ணும்ரபாது ஒரு தபரிய எலும்பு சிங்கத்தின் தொண்சடயில் சிக்கிக் 

தகாண்டது. சிங்கத்ொல் அந்ெ எலும்சப எடுக்க முடியவில்சல. சிங்கத்திற்குக் கடுசமயாக வலித்ெது. 

இரக்க மனம் தகாண்ட மரங்தகாத்திப் பறசவ சிங்கத்திற்கு எலும்சப எடுக்க உெவி தைய்வொகக் கூறியது. 

இருந்ெ ரபாதிலும் எலும்சப எடுக்கும் ரபாது ென்சன சிங்கம் விழுங்கிவிட மாட்ரடன் என்று ைத்தியம் 

தைய்து தகாடுத்ொல் மட்டுரம எலும்சப எடுக்க முடியும் என்று மரங்தகாத்தி கூறியது. சிங்கமும் மகிழ்ச்சியாக 

ஒத்துக்தகாண்டு மரங்தகாத்தியின் முன்னால் ெனது வாசயத் திறந்ெது. சிங்கத்தின் வாய்க்குள் நுசழந்ெ 

மரங்தகாத்தி எளிொக அந்ெ எலும்சப தவளிரய எடுத்துவிட்டது.  

சிங்கமும் ெனது வாக்குறுதிசயக் காப்பாற்றியது மரங்தகாத்திப் பறசவ பறந்து தைன்றது. பிறிதொருநாள் 

அரெ சிங்கம் மற்தறாரு காட்தடருசமசயக் தகான்றது. சிங்கத்ரொடு ரைர்ந்து உண்ணலாம் என்று 

நிசனப்பில் மரங்தகாத்தி ெனக்கும் சிறிது மாமிைம் ெருமாறு சிங்கத்செக் ரகட்டது. மரங்தகாத்தி ஏமாற்றம் 

அசடயும் வசகயில் சிங்கம் ெனது உணவில் மரங்தகாத்திக்குப் பங்குெர அப்பட்டமாக மறுத்ெரொடு, 

எவ்வளவு துணிச்ைல் இருந்ொல் என்னிடம் மறுபடியும் ைகாயம் தைய்யும்படி ரகட்பாய்? உனக்கு நான் 

ஏற்கனரவ நிசறயச் தைய்ொயிற்று என்றது. சிங்கம் எசெப்பற்றிப் ரபசுகின்றது என்று மரங்தகாத்திக்குப் 

புரியவில்சல. பின்னர் சிங்கம் தெளிவு படுத்தியது. “நீ எனது தொண்சடயிலிருந்து எலும்சப 

எடுக்கிறரபாது, உன்சன விழுங்காமல் விட்டுவிட்ரடன். அெற்காக நீ எனக்கு நன்றி தைால்ல ரவண்டும். 

இப்ரபாது என்னிடமிருந்து எசெயும் எதிர்பார்க்காரெ ரபாய்விடு” என்றது. “நன்றியில்லாெ இந்ெ 

த ன்மத்திற்கு உெவி தைய்ெது என்னுசடய ெவறு” என மரங்தகாத்தி ெனக்குத்ொரன 

தைால்லிக்தகாண்டது. ரமலும் இசெப்ரபாலத் ெகுதியற்ற ஒருவரின் ரமல் ரகாபம் தகாள்வதில் அல்லது 

வருத்ெம் அசடவதில் எப்பயனுமில்சல என்று கூறிப்பறந்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. தபௌத்ெ நூல்களின் தபயர் என்ன? 

(அ) அங்கங்கள்  
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(ஆ) திரிபிடகங்கள்  

(இ) திருக்குறள்  

(ஈ) நாலடியார் 

2. ைமணத்தின் முெல் தீர்த்ெங்கரர் யார்? 

(அ) ரிஷபா  

(ஆ) பார்ைவ  

(இ) வர்ெமான  

(ஈ) புத்ெர் 

3. ைமணத்தின் எத்ெசன தீர்த்ெங்கரர்கள் இருந்ெனர்? 

(அ) 23  

(ஆ) 24  

(இ) 25  

(ஈ) 26 

4. மூன்றாம் தபௌத்ெ ைசப எங்குக் கூட்டப்பட்டது? 

(அ) ரா கிரகம்  

(ஆ) சவைாலி  

(இ) பாடலிபுத்திரம்  

(ஈ) காஷ்மீர் 

5. புத்ெர் ெனது முெல் ரபாெசன உசரசய எங்கு நிகழ்த்தினார்? 

(அ) லும்பினி  

(ஆ) ைாரநாத்  

(இ) ெட்ைசீலம்  

(ஈ) புத்ெகயா 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: ஒரு ைாொரண மனிெரால் உபநிடெங்கசளப் புரிந்து தகாள்ள இயலாது.  

காரணம்: உபநிடெங்கள் மிகவும் ெத்துவம் ைார்ந்ெசவ.  

(அ) கூற்றும் அென் காரணமும் ைரியானசவ 

(ஆ) கூற்று ெவறானது 

(இ) கூற்று ைரியானது; ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறானது 
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(ஈ) கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டுரம ெவறு 

2. கூற்று:  ாெகங்கள் புகழ் தபற்ற கசெகளாகும்.  

காரணம்: அ ந்ொ குசகயின் சுவர்களிலும் ரமற்கூசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள்  ாெகக் 

கசெகசளச் சித்ெரிக்கின்றன.  

(அ) கூற்றும் அெற்கான காரணமும் ைரி 

(ஆ) கூற்று ெவறு 

(இ) கூற்று ைரி; ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்றும் அெற்கான காரணம் ஆகிய இரண்டும் ெவறு 

3. ைரியான விசடசயக் கண்டறியவும்: விகாசரகள் எெற்காகப் பயன்படுத்ெப்பட்டன? 

1. கல்விக் கூடமாக 2. தபௌத்ெத் துறவிகளின் ெங்குமிடம் 

3. புனிெப் பயணிகள் ெங்குவெற்காக 4. வழிபாட்டுக் கூடம் 

(அ) 2 ைரி  

(ஆ) 1 மற்றும் 3 ைரி  

(இ) 1, 2, 4 ஆகியசவ ைரி  

(ஈ) 1 மற்றும் 4 ைரி 

4. ைமணமும் தபௌத்ெமும் உருவாவெற்கு கீழ்க்கண்டக் கூற்றுகசளக் காரணமாகக் கருெலாமா? 

1. ரவள்விச்ைடங்குகள் தபருஞ்தைலவு மிக்கொக இருந்ென.  

2. மூடநம்பிக்சககளும் பழக்கவழக்கங்களும் ைாொரண மனிெர்கசளக் குழப்பமுறச் தைய்ென.  

ரமற்தைால்லப்பட்ட கூற்றில்/கூற்றுகளில், எது/எசவ ைரியானது/ைரியானசவ:  

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 2 மட்டும்  

(இ) 1 மற்றும் 2  

(இ) 1 மற்றும் 2ம் இல்சல 

5. ைமணம் குறித்ெ கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ைரியானது? 

(அ) உலசகக் கடவுள் ரொற்றுவித்ெவர் கடவுள் என்பசெச் ைமணம் மறுக்கிறது.  

(ஆ) உலசகத் ரொற்றுவித்ெவர் கடவுள் என்பசெ ைமணம் ஒத்துக் தகாள்கிறது.  

(இ) ைமணத்தின் அடிப்பசடத் ெத்துவம் சிசல வழிபாடாகும்.  

(ஈ) இறுதித் தீர்ப்பு எனும் நம்பிக்சகசயச் ைமணம் ஒத்துக் தகாள்கிறது.  

6. சித்ொர்த்ெ தகௌெமர் குறித்து கீரழ காண்பனவற்றுள் ஒன்சறத் ெவிர மற்ற அசனத்தும் ைரி.  

(அ) இந்து மெத்செ நிறுவியவர் அவரர  
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(ஆ) அவர் ரநபாளத்தில் பிறந்ொர் 

(இ) அவர் நிர்வாணம் அசடந்ொர்  

(ஈ) அவர் ைாக்கியமுனி என்று அறியப்பட்டார் 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு:  

பார்ைவா, மகாவீரர், புத்ெர், ரிஷபர் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) அகிம்சை - காயப்படுத்ொமல் இருத்ெல் 

(ஆ) ைத்யா - உண்சமரபசுெல் 

(இ) அஸ்ரெய - திருடாசம 

(ஈ) பிரம்மச்ைரியா - திருமண நிசல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. மகாவீரரின் ரகாட்பாடு _________ என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

2. __________ என்பது துன்பங்களிலிருந்தும் மறுபிறவியிலிருந்தும் விடுெசல தபற்ற ஒரு நிசல.  

3. தபௌத்ெத்செ நிறுவியவர் __________ ஆவார்.  

4. காஞ்சிபுரத்திலுள்ள, திருப்பருத்திக்குன்றம் என்னும் கிராமம் ஒரு காலத்தில் _________ என்று 

அசழக்கப்பட்டது.  

5. _________ என்பது புத்ெரின் உடல் எச்ைங்கள் மீது கட்டப்பட்டனவாகும்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. புத்ெர் கர்மாசவ நம்பினார் 

2. புத்ெருக்குச் ைாதி முசற ரமல் நம்பிக்சக இருந்ெது.  

3. தகௌெம சுவாமி, மகாவீரரின் ரபாெசனகசளத் தொகுத்ொர்.  

4. விகாசரகள் என்பன ரகாவில்களாகும்.  

5. அரைாகர் தபௌத்ெ மெத்செப் பின்பற்றினார்.  

தபாருத்துக:  

1. அங்கங்கள் - வர்ெமானா 

2. மகாவீரர் - துறவிகள் 

3. புத்ெர் - தபௌத்ெக் ரகாவில்கள் 

4. சைத்யா - ைாக்கியமுனி 

5. பிட்சுக்கள் - ைமண நூல் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 
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1. திரிபிடகங்கள் 2. ரிஷபா 3. (24) 4. பாடலிபுத்திரம் 5. ைாரநாத் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்றும் அென் காரணமும் ைரியானசவ.  

2. கூற்றும் அெற்;கான காரணமும் ைரி.  

3. (2 ைரி) 

4. (1 மற்றும் 2) 

5. உலசகக் கடவுள் ரொற்றுவித்ொர் என்பசெச் ைமணம் மறுக்கிறது.  

6. தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு: (விசட)  

புத்ெர் 

7. ெவறான இசணசயக் கண்டுபிடி: (விசட) 

பிரம்மச்ைரியா - திருமண நிசல 

8. இந்து மெத்செ நிறுவியவர் அவரர 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. திரிரத்தினங்கள் 2. நிர்வானம் (அ) முக்தி  

3. தகௌெம புத்ெர் 4. ச னக் காஞ்சி  

5. ஸ்தூபி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு 

ைரியான விசட: புத்ெருக்குச் ைாதி முசற ரமல் நம்பிக்சக இல்சல.  

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: விகாசரகள் என்பது கல்விக் கூடங்களாகவும்இ துரவிகள் ெங்குமிடமாகவும் இருந்ெது.  

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. அங்கங்கள் - ைமண நூல் 

2. மகாவீரர் - வர்ெமானா 

3. புத்ெர் - ைாக்கியமுனி 

4. சைத்யா - தபௌத்ெக் ரகாவில்கள் 
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5. பிட்சுக்கள் - துறவிகள் 

 

6th Social Science Lesson 11 

11] குடித்ெசலசமயில் இருந்து ரபரரசு வசர 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

“கணா” என்னும் தைால் “ைரிைமமான ைமூக அந்ெஸ்செக் தகாண்ட மக்கசள”க் குறிக்கும். ”ைங்கா” என்றால் 

“மன்றம்” என்று தபாருள். கண ைங்கங்கள் சிறிய நிலப்பகுதியில் ரமட்டுக்குடி மக்கசளக் தகாண்ட 

குழுவால் ஆளப்பட்டது. கண ைங்கங்கள் ைமத்துவ மரபுகசளப் பின்பற்றின.  

“முடியாட்சி” அரசு என்பது ஒரு நிலப்பகுதிசய அரைரனா அல்லது அரசிரயா ஆள்வொகும். முடியாட்சி முசற 

அரசில் ஒரு குடும்பம் நீண்ட காலம் ஆட்சி தைய்யும் ரபாது அது அரை வம்ைமாக மாறுகிறது. இந்ெ அரசுகள் 

சவதீக ரவெ மரபுகசளப் பின்பற்றின.  

16 மகா னபெங்கள்: அங்கம், மகெம், வஜ்ஜி, காசி, மல்லம், குரு, ரகாைலம், அவந்தி, ரைதி, வத்ைம், பாஞ்ைாலம், 

மத்ையம், சூரரைனம், அஸ்மகம், காந்ொரம் மற்றும் காம்ரபா ம்.  

நாளந்ெ-யுதனஸ்ரகாவின் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னம்: நாளந்ொ பண்சடய மகெ நாட்டில் இருந்ெ தபௌத்ெ 

மடாலயம் ஆகம். குப்ெர்களின் காலத்தில் அது மிகப் புகழ் தபற்ற கல்வி சமயமாகத் திகழ்ந்ெது. நாளந்ொ 

என்னும் ைமஸ்கிருெச் தைால் நா+அலம்+ொ என்ற மூன்று ைமஸ்கிருெ தைாற்களின் இசணப்பில் 

உருவானது. இென் தபாருள் “வற்றாெ அறிசவ அளிப்பவர்” என்பொகும்.  

தமகஸ்ெனிஸ்: கிரரக்க ஆட்சியாளர் தைலுக்கஸ் நிரகட்டரின் தூதுவராக, ைந்திரகுப்ெ தமௌரிய அரைசவயில் 

இருந்ெவர். பதினான்கு ஆண்டுகள் இந்தியாவில் இருந்ொர். அவர் எழுதிய நூலின் தபயர் இண்டிகா. 

தமரியப் ரபரரசைப் பற்றி நாம் தெரிந்து தகாள்ள இந்நூல் ஒரு முக்கியச் ைான்றாகும்.  

பாடலிபுத்திரத்தின் பிரம்மாண்டம்: தமௌரியப் ரபரரசின் மாதபரும் ெசலநகரான பாடலிபுத்திர நகருக்கு 64 

நுசழவு வாயில்களும் 570 கண்காணிப்பு ரகாபுரங்களும் இருந்ென.  

“அரைாகர் ஒரு பிரகாைமான நட்ைத்திரம் ரபால இன்று வசர ஒளிர்கிறார்” – H. G. தவல்ஸ் (வரலாற்றறிஞர்).  

சிங்கமுகத் தூண்: ைாரநாத்திலுள்ள அரைாகருசடய தூணின் சிகரப் பகுதியில் அசமந்துள்ள சிங்க 

உருவங்கள் இந்திய ரெசிய சின்னமாகவும், வட்ட வடிவ அடிப்பகுதியில் இடம் தபற்றுள்ள ைக்கரம் 

இந்தியாவின் ரெசியக் தகாடியின் சமயச் ைக்கரமாகவும் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்டுள்ளது.  

அரைாகர் கல்தவட்டுகளில் எழுத்து முசற: ைாஞ்சி – பிராமி; காந்ெகார் - கிரரக்கம் மற்றும் அராமிக்; 

வடரமற்குப் பகுதிகள் - கரராஸ்தி.  

ரபராசண: அரைரால் அல்லது உயர் பெவியில் இருப்பவரால் தவளியிடப்பட்ட ஆசண அல்லது பிரகடனம் 

ஆகும்.  

ருத்ரொமனின் ஜீனாகத்/கிர்னார் கல்தவட்டு சுெர்ைனா ஏரி எனும் நீர்நிசல உருவாக்கப்பட்டசெப் பதிவு 

தைய்துள்ளது. இெற்கான பணிகள் ைந்திரகுப்ெ தமௌரியரின் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது. அரைாகரின் 

காலத்தில் பணிகள் நிசறவு தபற்றன.  
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முக்கிய ஏற்றுமதிப் தபாருட்கள்: நறுமணப் தபாருள்கள், முத்துக்கள், சவரங்கள், பருத்தி இசழ துணி, 

ெந்ெத்திலான தபாருட்கள், ைங்குகள், சிப்பிகள்.  

முக்கிய இறக்குமதிப் தபாருட்கள்: குதிசரகள், ெங்கம், கண்ணாடிப் தபாருட்கள், பட்டு (லினன்).  

யக்ஷன் என்பது நீர், வளம், மரங்கள், காடுகள், காட்டுச் சூழல் ஆகியவற்ரறாடு தொடர்புசடய கடவுள் ஆவார். 

யக்ஷி என்பது யக்ஷாவின் தபண் வடிவமாகும்.  

பண்சடய தபயர் மற்றும் ெற்ரபாசெய தபயர்: ரா கிரகம் - ராஜ்கிர், பாடலிபுத்திரம் - பாட்னா, கலிங்கா - 

ஒடிைா.  

உலகம் அந்நாளில்: சீனப்தபருஞ்சுவர்: இது பழங்காலத்தில் கட்டப்பட்ட தொடர்ச்சியான பல ரகாட்சடச் 

சுவராகும். குன்-சி-ஹங் என்னும் ரபரரைர் ெனது ரபரரசின் வட எல்சலசய பாதுகாப்பெற்காக கி. மு. (தபா. 

ஆ. மு) மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இந்ெச் சுவர்கசள இசணத்ொர்.  

ஒலிம்பியாவின் ஜியஸ் (zeus) ரகாயில்: கிரிஸ்நாட்டில் உள்ள ஒலிம்பியாவில் கி. மு. (தபா. ஆ. மு) ஐந்ொம் 

நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்ட ரகாயில் ஜியஸ் என்ற கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பண்சடய 

உலகின் ஏழு அதிையங்களில் ஒன்றாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. நான்கு மகா னபெங்களில் மிகவும் வலிசமயான அரசு எது? 

(அ) அங்கம்  

(ஆ) மகெம்  

(இ) ரகாைலம்  

(ஈ) வஜ்ஜி 

2. கீழ்க்கண்டவர்களில் தகௌெம புத்ெரின் ைமகாலத்செச் ரைர்ந்ெவர் யார்? 

(அ) அ ாெைத்ரு  

(ஆ) பிந்துைாரா  

(இ) பத்மநாப நந்ொ  

(ஈ) பிரிகத்ரொ 

3. கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது தமௌரியர் காலத்திற்கான ைான்றுகளாகும்? 

(அ) அர்த்ெ ைாஸ்திரம்  

(ஆ) இண்டிகா  

(இ) முத்ராராட்ைஷம்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

4. ைந்திர குப்ெ தமௌரியர் அறியசணசயத் துறந்து __________ என்னும் ைமணத் துறவிரயாடு 

ைரவணதபலரகாலாவுக்குச் தைன்றார்.  
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(அ) பத்ரபாகு  

(ஆ) ஸ்துலபாகு  

(இ) பார்ஸவநாொ  

(ஈ) ரிஷபநாொ 

5. தைல்யூகஸ் நிரகட்டரின் தூதுவர் ___________ 

(அ) டாலமி  

(ஆ) தகௌடில்யர்  

(இ) த ர்ைக்ஸ்  

(ஈ) தமகஸ்ெனிஸ் 

6. தமௌரிய வம்ைத்தின் கசடசி அரைர் யார்? 

(அ) ைந்திர குப்ெ தமௌரியர்  

(ஆ) அரைாகர்  

(இ) பிரிகத்ரொ  

(ஈ) பிந்துைாரர் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: அரைாகர் இந்தியாவின் மாதபரும் ரபரரைர் என கருெப்படுகிறார்.  

காரணம்: ெர்மத்தின் தகாள்சகயின்படி அவர் ஆட்சி புரிந்ொர்.  

(அ) கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் உண்சமயானசவ, ஆனால் காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி 

2. கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளின் எது/எசவ ைரி:  

கூற்று 1: ஒட்டுதமாத்ெ இந்தியாசவ ஒரர ஆட்சியின் கீழ் இசணந்ெ முெல் அரைர் ைந்திரகுப்ெ தமௌரியர் 

ஆவார்.  

கூற்று 2: தமௌரியரின் நிர்வாகம் பற்றிய தைய்திகசள அர்த்ெ ைாஸ்திரம் வழங்குகிறது.  

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 2 மட்டும்  

(இ) 1, 2 ஆகிய இரண்டும்  

(ஈ) 1ம் இல்சல 2ம் இல்சல 
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3. கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசளக் கவனமாக கவனி. அக்கூற்றுகளில் ைரியானது எது/எசவ எனக் 

கண்டுபிடி.  

1. மகெத்தின் முெல் அரைர் ைந்திரகுப்ெ தமௌரியர்.  

2. ரா கிரிகம் மகெத்தின் ெசலநகராய் இருந்ெது.  

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 2 மட்டும்  

(இ) 1 மற்றும் 2  

(ஈ) 1ம் இல்சல 2ம் இல்சல 

4. கீழ்க்காண்பனவற்சறக் காலக்ரகாட்டின்படி வரிசைப்படுத்ெவும்.  

(அ) நந்ொ சிசுநாகா ஹரியங்கா தமௌரியா 

(ஆ) நந்ொ சிசுநாகா தமௌரியா ஹரியங்கா 

(இ) ஹரியங்கா சிசுநாகா நந்ொ தமௌரியா 

(ஈ) சிசுநாகா தமௌரியா நந்ொ ஹரியங்கா 

5. கீழ்க்கண்டசவகளில் எது மகெப் ரபரரசின் எழுச்சிக்குக் காரணமாயிற்று 

1. முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ அசமவிடம் 

2. அடர்ந்ெ காடுகள் மரங்கசளயும், யாசனகசளயும் வழங்கின 

3. கடலின் மீொன ஆதிக்கம் 

4. வளமான இரும்புத் ொது கிசடத்ெசமயால் 

(அ) 1, 2 மற்றும் 3 மட்டும்  

(ஆ) 3 மற்றும் 4 மட்டும் 

(இ) 1, 2 மற்றும் 4 மட்டும்  

(ஈ) இசவயசனத்தும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. _________ மகெத்தின் தொடக்க காலத் ெசலநகராக இருந்ெது.  

2. முத்ரராட்ைைத்செ எழுதியவர் __________ 

3. __________ பிந்துைாரரின் மகனாவார்.  

4. தமௌரியப் ரபரரசை ரொற்றுவித்ெவர் ___________ 

5. நாடு முழுவதிலும் ெர்மத்செப் பரப்புவெற்காக ___________ பணியமர்த்ெப்பட்டனர்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ரெவனாம்பியா எனும் பட்டம் ைந்திரகுப்ெ தமௌரியருக்கு வழங்கப்பட்டது.  
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2. அரைாகர் கலிங்கப் ரபாரில் ரொல்வியசடந்ெ பின்னர் ரபாசரக் சகவிட்டார்.  

3. அரைாகருசடய ெம்மா தபௌத்ெக் தகாள்சககசள அடிப்பசடயாகக் தகாண்டசவ.  

4. நமது காகிெப் பணத்தில் இடம் தபற்றுள்ள சிங்கங்கள் ராம்பூர்வா தூண்களின் காசள சிகரப் 

பகுதியிலிருந்து தபறப்பட்டசவயாகும்.  

5. புத்ெரின் உடல் உறுப்புகளின் எச்ைங்கள் ஸ்தூயின் சமயத்தில் சவக்கப்பட்டுள்ளன.  

தபாருத்துக:  

(அ) கணா - 1. அர்த்ெ ைாஸ்திரம் 

(ஆ) தமகஸ்ெனிஸ் - 2. மெச் சுற்றுப்பயணம் 

(இ) ைாணக்கியா - 3. மக்கள் 

(ஈ) ெர்மயாத்திசர - 4. இண்டிகா 

(அ) 3 4 1 2 

(ஆ) 2 4 3 1 

(இ) 3 1 2 4 

(ஈ) 2 1 4 3 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. மகெம் 2. அ ாெைத்ரு 3. இசவ அசனத்தும்  

4. பத்ரபாகு 5. தமகஸ்ெனிஸ் 6. பிரிகத்ரொ 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

2. (1, 2 ஆகிய இரண்டும்)  

3. (2 மட்டும்) 

4. ஹரியங்கா சிசுநாகா நந்ொ தமௌரியா 

5. (1, 2 மற்றும் 4 மட்டும்) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரா கிருகம் 2. விைாகெத்ெர் 3. அரைாகர்  

4. ைந்திரகுப்ெ தமௌரியர் 5. ெர்ம மகா மாத்திரியர் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு 

ைரியான விசட: ரெவனாம்பியா எனும் பட்டம் அரைாகருக்கு வழங்கப்பட்டது.  

2. ெவறு  
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ைரியான விசட: அரைாகர் கலிங்கப்ரபாரில் தவற்றி அசடந்ொர்.  

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: நமது காகிெப் பணத்தில் இடம் தபற்றுள்ள சிங்கங்கள் அரைாகர் தூண்களின் காசள சிகரப் 

பகுதியிலிருந்து தபறப்பட்டசவயாகும்.  

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. கணா - மக்கள் 

2. தமகஸ்ெனிஸ் - இண்டிகா  

3. ைாணக்கியர் - அர்த்ெைாஸ்திரம் 

4. ெர்மயாத்திசர - மெச் சுற்றுப்பயணம் 

 

6th Social Science Lesson 12 

12] வளங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு தபாருளின் பயன்பாட்டிசனக் கண்டறிந்ெ பின்பு ொன் அப்தபாருள் வளமாக மாறுகிறது. மனிெனின் 

ரெசவகள் நாளுக்கு நாள் மாறுபடும் தபாழுது அசெ நிசறவு தைய்கின்ற வளங்களும் மாறுகிறது. ஒரு 

தபாருசள வளமாக மாற்றுவெற்கான காரணிகள் காலமும் தொழில் நுட்பமும் ஆகும். உொரணமாக 

நிலக்கரியும், தபட்ரராலியமும் குசறந்து தகாண்ரட வரும் இக்கால கட்டத்தில், புதிய கண்டுபிடிப்பான 

சூரியத் ெகடுகள், சூரிய ஆற்றசல மின்னாற்றலாக மாற்ற உெவுகிறது எனரவ ெற்ரபாது இது ஒரு சிறந்ெ 

வளமாகரவ நீடிக்கிறது.  

கடல் ஈஸ்ட்டானது (Marine Yeast) நிலப்பரப்பிலுள்ள ஈஸ்சடவிட (Terrestrial Yeast) மிகுந்ெ ஆற்றல் 

உசடயது. இச்ைத்செ தராட்டி ெயாரித்ெல், மது வடித்ெல், திராட்சை ரைம் ெயாரித்ெல், உயிரி எத்தினால் 

ெயாரித்ெல் மற்றும் மருத்துவப்புரெம் ெயாரித்ெலுக்குப் பயன்படுகிறது.  

தவப்ப மண்டல மசழக்காடுகள் “உலகின் தபரும் மருந்ெகம்” (world’s largest pharmacy) என 

அசழக்கப்படுகிறது. இப்பகுதியில் காணப்படும் ொவரங்களில் 25% ொவரங்கள் மருத்துவ குணம் தகாண்ட 

ொவரங்களாகும் (எ. கா) சின்ரகானா.  

ஸ்தபர்ம் திமிங்கலத்தில் இருந்து தபறப்படும் ஒரு வசக திடப்தபாருரள திமிங்கலப் புனுகு ஆகும். ஒரு 

பவுண்டு (0. 454 கி. கி) திமிங்கலப்புனுகின் விசல 63, 000 அதமரிக்க டாலர் மதிப்புசடயொகும். இது 

வாைசனத் திரவியங்கள் ெயாரிக்கப் பயன்படுகிறது.  

தபாருத்துக:  

1. இயற்சக வளம் - கனிமங்கள் 
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2. பன்னாட்டு வளம் - நிசலயான வளர்ச்சி 

3. குசறத்ெல், மறு பயன்பாடு மறுசுழற்சி - காற்று 

4. புதுப்பிக்க இயலாெது - உற்பத்தி தைய்ெல் 

5. உலகளாவிய வளம் - திமிங்கலப் புனுகு 

6. இரண்டாம் நிசல தையல்பாடுகள் - காடு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. கரும்பிலிருந்து _________ ெயாரிக்கப்படுகிறது.  

2. வளங்கசள __________ சகயாளுெல் வளங்களின் பாதுகாப்பு எனப்படுகிறது.  

3. குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் காணப்படும் வளங்கள் __________ எனப்படுகிறது.  

4. ெற்ரபாது பயன்படுத்ெப்படும் வளங்கள் __________ என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

5. __________ வளம் மிகவும் மதிப்பு மிக்க வளமாகும்.  

6. இயற்சக வளங்கசளச் ரைகரித்ெல் ___________ எனப்படுகிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. வாக்கியம்: தவப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் அனல் மின்னாற்றலுக்குப் பதிலாக சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஒரு 

சிறந்ெ மாற்று ஆகும்.  

புரிெல் 1: நிலக்கரியும் தபட்ரராலியமும் குசறந்து தகாண்ரட வருகிறது.  

புரிெல் 2: சூரிய ஆற்றல் என்றும் குசறயாது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

(அ) புரிெல் 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) புரிெல் 2 மட்டும் ைரி 

(இ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ெவறு  

(ஈ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ைரி 

2. வாக்கியம்: வளங்கசளப் பாதுகாக்காவிடில் மனிெ இனம் அழிந்து விடும்.  

புரிெல் 1: வளங்கசளப் பாதுகாக்க ரவண்டாம்.  

புரிெல் 2: வளங்கசளப் பாதுகாக்க ரவண்டும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

(அ) புரிெல் 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) புரிெல் 2 மட்டும் ைரி 

(இ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ெவறு  

(ஈ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ைரி 
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3. வாக்கியம்: மனிென் விவைாயம் தைய்ய தீர்மானித்ொன்.  

புரிெல் 1: உணவு ரைகரித்து வந்ெ மனிெனுக்கு உணவுத் ெட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது.  

புரிெல் 2: மனிென் ரைகரித்ெ உணவு ஊட்டமிக்கொக இல்சல.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

(அ) புரிெல் 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) புரிெல் 2 மட்டும் ைரி 

(இ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ெவறு  

(ஈ) புரிெல் 1 மற்றும் 2 ைரி 

வளங்கசளப் பாதுகாக்க மூன்று பரிந்துசரகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. குசறத்ெல், மறுபயன்பாடு மற்றும் 

மறுசுழற்சி என்ற தைாற்கசளச் ைரியான இடத்தில் எழுதுக:  

1. நீ இளம் வயதில் பயன்படுத்திய மிதிவண்டிசய உனது பக்கத்து வீட்டு குழந்செக்குக் தகாடுத்ெல் 

__________ 

2. கழிப்பசறயில் குசறவான நீசரப் பயன்படுத்துெல் __________ 

3. பயன்படுத்திய தநகிழிப் தபாருள்கசள உருக்கிச் ைாசல அசமத்ெல் __________ 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. இயற்சக வளம் - காடு 

2. பன்னாட்டு வளம் - திமிங்கலப் புனுகு 

3. குசறத்ெல், மறு பயன்பாடு, மறுசுழற்சி - நிசலயான வளர்ச்சி 

4. புதுப்பிக்க இயலாெது - கனிமங்கள் 

5. உலகளாவிய வளம் - காற்று 

6. இரண்டாம் நிசல தையல்பாடுகள் - உற்த்தி தைய்ெல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ைர்க்கசர 2. கவனமாக 3. உள்ளுர் வளங்கள் 4. கண்டறியப்பட்ட  

5. மனிெ 6. வளத்திட்டமிடல் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. புரிெல் 1 மற்றும் 2 ைரி 

2. புரிெல் 2 மட்டும் ைரி 

3. புரிெல் 1 மற்றும் 2 ெவறு 

வளங்கசள பாதுகாப்பெற்கான மூன்று பரிந்துசரகள்: (விசடகள்) 

1. மறுசுழற்சி 2. குசறத்ெல் 3. மறுபயன்பாடு
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6th Social Science Lesson 13 

13] ரெசியச் சின்னங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ெமிழ்நாட்டில் புதுக்ரகாட்சட மாவட்டத்தில் உள்ள விராலி மசலயில் மயில்களுக்கான ைரணாலயம் 

உள்ளது.  

ெமிழகத்தின் மாநில இயற்சகச் சின்னங்கள்: மாநில விலங்கு – வசரயாடு; மாநிலப் பறசவ - மரகெப் 

புறா; மாநில மலர் - தைங்காந்ெள் மலர்; மாநில மரம் - பசன மரம்.  

இந்திய ரெசியக் தகாடிசய ஆந்திராசவச் ரைர்ந்ெ பிங்காலி தவங்சகயா என்பவர் வடிவசமத்ொர். 

விடுெசல இந்தியாவின் முெல் ரெசியக் தகாடி ெமிழ்நாட்டில் உள்ள குடியாத்ெத்தில் (ரவலூர் மாவட்டம்) 

தநய்யப்பட்டது. இக்தகாடிசயப் பண்டிெ  வஹர்லால் ரநரு அவர்கள் (15. 08. 1947) தைங்ரகாட்சடயில் 

ஏற்றினார். இக்தகாடி ெற்ரபாது தைன்சனயில் உள்ள புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட அருங்காட்சியகத்தில் 

தபாதுமக்கள் பார்சவக்கு சவக்கப்பட்டுள்ளது.  

தகாடி காத்ெ குமரன்: திருப்பூர்க் குமரன் ஈரராடு மாவட்டத்தில் உள்ள தைன்னி மசலயில் பிறந்ொர். இள 

வயதிலிருந்ரெ இந்திய விடுெசலப் ரபாராட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார். 1932இல் காந்தியடிகசளக் சகது 

தைய்ெசெக் கண்டித்து நாதடங்கிலும் ரபாராட்டத்தில் நசடதபற்றன. காந்திசய விடுெசல தைய்யக்ரகாரி 

நடந்ெ ரபாராட்டத்தில் திருப்பூர்க் குமரன் கலந்து தகாண்டார். காவல் துசறயினரின் கடுசமயான 

ொக்குெலுக்கு உட்பட்டு உயிர்துறந்ொர். ரபாராட்டக்களத்தில் உயிர் நீத்ெ ரபாதும் மூவர்ணக் தகாடிசயக் 

கீரழ விடவில்சல. இெனால் திருப்பூர்க் குமரன் “தகாடி காத்ெ குமரன்” என அசழக்கப்படுகிறார். அவரது 

தியாகத்செ நிசனவு கூறும் வசகயில் அவரது நூற்றாண்டில் இந்திய அரசு அஞ்ைல் ெசல தவளியிட்டுச் 

சிறப்பித்ெது.  

அரைாகர் காலத்தில் ைாரநாத் தூணின் உச்சியில் அசமந்திருந்ெ நான்முகச் சிங்கம் ெற்ரபாது ைாரநாத் 

அருங்காட்சியகத்தில் பாதுகாக்கப்படுகிறது.  

1911, டிைம்பர் 27ஆம் நாள் தகால்கத்ொவில் நசடதபற்ற இந்திய ரெசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் ரபாது 

இப்பாடல் முென் முெலாகப் பாடப்பட்டது.  

இந்தியக் குடியரசு நாளின் மூன்றாவது நாளான  னவரி 29, அன்று “பாைசறக்கு திரும்புெல்” என்ற விழா 

சிறப்பாக நசடதபறும். அந்நாளில் ெசரப்பசட, கடற்பசட, விமானப்பசடசயச் ரைர்ந்ெ இசைக்குழுவினர் 

நிகழ்ச்சிகசள நடத்துவர். குடியரசு ெசலவர் இந்நிகழ்வின் முென்சம விருந்தினர் ஆவார். இவ்விழாவின் 

ஒரு பகுதியாக மாசல 6 மணிக்கு குடியரசுத் ெசலவர் மாளிசக மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்படும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ரெசியப் பாடலான வந்ரெ மாெரத்செ இயற்றியவர் __________ 

(அ) பிங்காலி தவங்சகயா  

(ஆ) ரவீந்திரநாத் ொகூர் 

(இ) பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி  

(ஈ) காந்திஜி 
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2. இந்தியாவின் ரெசியக் கீெம் ___________ 

(அ)  ன கண மன  

(ஆ) வந்ரெ மாெரம் 

(இ) அமர் ரைானார் பாங்கரல  

(ஈ) நீராடுங் கடலுடுத்ெ 

3. ஆனந்ெ மடம் என்ற புகழ் தபற்ற நாவசல எழுதியவர் ___________ 

(அ) அக்பர்  

(ஆ) ரவீந்திரநாத் ொகூர்  

(இ) பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி  

(ஈ)  வஹர்லால் ரநரு 

4. _________ பிறந்ெ நாசளச் ைர்வரெை அகிம்சை நாளாகக் தகாண்டாடுகிரறாம்.  

(அ) மாகாத்மா காந்தி  

(ஆ) சுபாஷ்ைந்திர ரபாஸ் 

(இ) ைர்ொர் வல்ல பாய்பட்ரடல்  

(ஈ)  வஹர்லால் ரநரு 

5. நம் ரெசியக் தகாடியில் உள்ள அரைாகச் ைக்கரத்தின் நிறம் ___________ 

(அ) தவளிர் நீலம்  

(ஆ) கரு நீலம்  

(இ) நீலம்  

(ஈ) பச்சை 

6. இந்திய விடுெசல நாளில் பறக்கவிடப்பட்ட முெல் ரெசியக்தகாடி _________ அருங்காட்சியத்தில் 

உள்ளது.  

(அ) தைன்சன ரகாட்சட  

(ஆ) தடல்லி  

(இ) ைாரநாத்  

(ஈ) தகால்கத்ொ 

7. ரெசியக் கீெத்செ இயற்றியவர் ___________ 

(அ) ரெரவந்திரநாத் ொகூர்  

(ஆ) பாரதியார் 

(இ) ரவீந்திரநாத் ொகூர்  
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(ஈ) பாலகாங்காெர திலகர் 

8. ரெசியக் கீெம் பாடுவெற்கு எடுத்துக் தகாள்ள ரவண்டிய கால அளவு ___________ 

(அ) 50 வினாடிகள்  

(ஆ) 52 நிமிடங்கள்  

(இ) 52 வினாடிகள்  

(ஈ) 20 வினாடிகள் 

9. 1896 ரெசிய காங்கிரஸ் மாநாட்டின் ரபாது வந்ரெ மாெரம் பாடசலப் பாடியவர் ___________ 

(அ) பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி  

(ஆ) ரவீந்திரநாத் ொகூர் 

(இ) மகாத்மா காந்தி  

(ஈ) ைரராஜினி நாயுடு 

10. விடுெசல நாளின் ரபாது தடல்லியில் தகாடிரயற்றுபவர் ____________ 

(அ) பிரெம அசமச்ைர்  

(ஆ) குடியரசுத்ெசலவர் 

(இ) துசணக்குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஈ) அரசியல் ெசலவர் எவரரனும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்திய ரெசிய இலச்சிசன __________ ல் உள்ள அரைாகத் தூணிலிருந்து ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது.  

2. இந்தியாவின் ரெசியக் கனி __________ 

3. இந்தியாவின் ரெசியப் பறசவ ___________ 

4. இந்தியாவில் ரெசிய மரம் _________ 

5. 1947 விடுெசல நாளின் ரபாது ஏற்றப்பட்டக் தகாடி __________ என்னுமிடத்தில் தநைவு 

தைய்யப்பட்டது.  

6. இந்திய ரெசியக் தகாடிசய வடிவசமத்ெவர் ___________ 

7. ைக ஆண்டு முசறசயத் துவக்கியவர் ___________ 

8. இந்தியாவின் மிக நீளமான ஆறு ___________ 

9. இந்திய நாணயத்தின் குறியீட்சட வடிவசமத்ெவர் __________ 

10. ரெசியக் தகாடியில் உள்ள அரைாகச் ைக்கரம் _________ ஆரங்கசளக் தகாண்டது 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. நான்முகச் சிங்கம் ெற்ரபாது __________ அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது. (தகால்கத்ொ/ைாரநாத்) 
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2. ரெசியக் கீெம் ஏற்றுக் தகாள்ளப்பட்ட ஆண்டு _________ (1950/1947).  

3. ___________ இந்தியாவின் ரெசிய நுண்ணுயிரியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (லாக்ரடா 

ரபசில்லஸ்/சரரைாபியம்) 

நிரப்புக:  

1. காவி – செரியம்; தவள்சள - ___________ 

2. குதிசர – ஆற்றல்; காசள - ___________ 

3. 1947 – விடுெசல நாள்; 1950 - __________ 

தபாருத்துக:  

1. ரவீந்திரநாத் ொகூர் - அ. ரெசியப்பாடல் 

2. பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி - ஆ. ரெசியக்தகாடி 

3. பிங்காலி தவங்சகயா - இ. வான் இயற்பியலாளர் 

4. ரமக்னாத் ைாகா - ஈ. ரெசிய கீெம் 

      1 2 3 4 

(அ) அ ஈ ஆ இ 

(ஆ) ஈ அ இ ஆ 

(இ) ஈ அ ஆ இ 

தபாருத்தியபின் தபாருந்ொெது எது? 

1. ரெசிய ஊர்வன - புலி 

2. ரெசிய நீர்வாழ் விலங்கு - லாக்ரடா ரபசில்லஸ் 

3. ரெசிய பாரம்பரிய விலங்கு - ரா நாகம் 

4. ரெசிய நுண்ணுயிரி - டால்பின் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. அ) ரெசியக் தகாடியின் நீள அகலம் 3: 2 என்ற விகிெத்தில் உள்ளது.  

ஆ) அரைாகச் ைக்கரம் 24 ஆரங்கசளக் தகாண்டது.  

இ) அரைாகச் ைக்கரம் தவளிர் நீல நிறமுசடயது.  

2. அ) பிங்காலி தவங்சகயா ரெசியக் தகாடிசய வடிவசமத்ொர்.  

ஆ) விடுெசல நாளில் ஏற்றப்பட்ட முெல் ரெசியக் தகாடி ெற்ரபாது தகால்கத்ொ அருங்காட்சியகத்தில் 

உள்ளது.  

இ) விடுெசல நாளில் ஏற்றப்பட்ட முெல் ரெசியக்தகாடி குடியாத்ெத்தில் தநைவு தைய்யப்பட்டது.  

ைரியான தைாற்தறாடசரத் ரெர்ந்தெடுக்கவும் 
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1. ஆகஸ்டு 15 அன்று விடுெசல நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது.  

2. நவம்பர் 26 அன்று குடியரசு நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது.  

3. அக்ரடாபர் 12 அன்று காந்தி த யந்தி தகாண்டாடப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி 2.  ன கண மன 3. பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி 4. மகாத்மா காந்தி 

5. கருநீலம் 6. தைன்சன ரகாட்சட 7. ரவீந்திரநாத் ொகூர் 8. (52 வினாடிகள்)  

9. பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி 10. பிரெம அசமச்ைர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ைாரநாத் 2. மாம்பழம் 3. மயில் 4. ஆலமரம் 5. குடியாத்ெம் 6. பிங்காலி தவங்சகயா 

7. கனிஷ்கர் 8. கங்சக 9. டி. உெயகுமார் 10. (24) 

ைரியானசெத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ைாரநாத் 2. (1950) 3. லாக்ரடா ரபசில்லஸ் 

நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரநர்சம (தூய்சம) 

2. உசழப்பு 

3. குடியரசு நாள் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ரவீந்திரநாத் ொகூர் - ரெசியகீெம் 

2. பங்கிம் ைந்திர ைட்டர்ஜி - ரெசியப்பாடல் 

3. பிங்காலி தவங்சகயா - ரெசியக்தகாடி 

4. ரமக்னாத் ைாகா - வான் இயற்பியலாளர் 

தபாருந்தியபின் தபாருந்ொெது எது: (விசடகள்) 

1. ரெசிய ஊர்வன - ரா நாகம் 

2. ரெசிய நீர்வாழ் விலங்கு - டால்பின் 

3. ரெசிய பாரம்பரிய விலங்கு - புலி 

4. ரெசிய நுண்ணுயிரி - லாக்ரடா ரபசில்லஸ் 

ெவறான தைாற்தறாடசரத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசட) 

1. அரைாகர் ைக்கரம் தவளிர் நீல நிறமுசடயது 

2. விடுெசல நாளில் ஏற்றப்பட்ட முெல் ரெசியக் தகாடி ெற்ரபாது தகால்கத்ொ அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            51 

ைரியான தைாற்தறாடசரத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசட) 

1. (ஆகஸ்டு 15 அன்று விடுெசல நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது.)  

 

6th Social Science Lesson 14 

14] இந்திய அரைசமப்புச் ைட்டம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

அண்ணல் அம்ரபத்கர் “இந்திய அரைசமப்புச் ைட்டத்தின் ெந்செ” என அசழக்கப்படுகிறார்.  

அரைசமப்புச் ைட்ட வசரவுக் குழுவில் பி. ஆர். அம்ரபத்கர், என். ரகாபாலைாமி. ரக. எம். முன்ஷி, சையத் 

முஹம்மது ைதுல்லா, பி. எல். மிட்டர், என். மாெவ ராவ், டி. டி. ரக, டி. பி. ரகொன் ஆகிய ைட்ட வல்லுனர்கள் 

இடம் தபற்றிருந்ெனர். அக்குழுவின் ெசலவரான பி. ஆர். அம்ரபத்கர் நமது அரசியல் ைட்டத்செ 

உருவாக்கிய முென்சம வடிவசமப்பாளராகக் கருெப்படுகிறார். நமது அரசியல் ைட்டம் உருவானரபாது, 

395 உறுப்புகள், 22 பகுதிகள் மற்றும் 8 அட்டவசணகள் இடம் தபற்றிருந்ென. ெற்ரபாது 448 உறுப்புகள், 

25 பகுதிகள் மற்றும் 12 அட்டவசணகள் இடம் தபற்றுள்ளன. அரைசமப்புச் ைட்டம் 16. 09. 2016 வசர 101 

முசற திருத்ெப்பட்டுள்ளது.  

இந்திய அரைசமப்புச் ைட்டத்தின் உண்சமப் பிரதிகள் (இந்தி, ஆங்கிலம்) நாடாளுமன்ற நூலகத்தில் 

ஹீலியம் வாயு நிரப்பப்பட்ட ரபசழயில் சவத்து பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. அரைசமப்புத் தினம் தகாண்டாடப்படும் நாள் __________ 

(அ)  னவரி 26  

(ஆ) ஆகஸ்டு 15  

(இ) நவம்பர் 26  

(ஈ) டிைம்பர் 9 

2. அரைசமப்புச் ைட்டத்செ __________ ஆம் ஆண்டு அரசியல் நிர்ணயைசப ஏற்றுக்தகாண்டது.  

(அ) 1946  

(ஆ) 1950  

(இ) 1947  

(ஈ) 1949 

3. அரைசமப்புச் ைட்டத்தில் இதுவசர __________ ைட்டத்திருத்ெங்கள் தைய்யப்பட்டுள்ளன.  

(அ) 101  

(ஆ) 100  

(இ) 78  
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(ஈ) 46 

4. இஃது அடிப்பசட உரிசம அன்று ___________ 

(அ) சுெந்திர உரிசம  

(ஆ) ைமத்துவ உரிசம  

(இ) ஒட்டுரிசம  

(ஈ) கல்வி தபறும் உரிசம 

5. இந்தியக் குடிமக்களின் வாக்குரிசமக்கான வயது ___________ 

(அ) 14  

(ஆ) 18  

(இ) 16  

(ஈ) 21 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. அரசியல் நிர்ணய ைசபயின் ெசலவராக __________ ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.  

2. இந்திய அரைசமப்புச் ைட்டத்தின் ெந்செ என ரபாற்றப்படுபவர் ___________ 

3. நம் அடிப்பசட உரிசமகசள உறுதி தைய்யவும் பாதுகாக்கவும் தைய்வது _________ ஆகும்.  

4. நம் அரைசமப்புச் ைட்டம் நசடமுசறக்கு வந்ெ நாள் ___________ 

தபாருத்துக:  

1. சுெந்திர தினம் - அ. நவம்பர் 26 

2. குடியரசு தினம் - ஆ. ஏப்ரல் 1 

3. இந்திய அரைசமப்பு தினம் - இ. ஆகஸ்டு 15 

4. அசனவருக்கும் கல்வி உரிசம - ஈ.  னவரி 26 

      1 2 3 4 

(அ) இ அ ஈ ஆ 

(ஆ) இ ஈ அ ஆ 

(இ) ஈ ஆ அ இ 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (நவம்பர் 26) 2. (1949) 3. (101) 4. ஓட்டுரிசம 5. (18)  

ரகாடிட்ட இடங்;கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. டாக்டர். ரார ந்திர பிரைாத் 2. அண்ணல் அம்ரபத்கர் 3. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் 
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4. (1950  னவரி 26) 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. சுெந்திர தினம் - ஆகஸ்டு 15 

2. குடியரசு தினம் -  னவரி 26 

3. இந்திய அரைசமப்பு தினம் - நவம்பர் 26 

4. அசனவருக்கும் கல்வி உரிசம - ஏப்ரல் 1 

 

6th Social Science Lesson 15 

15] தபாருளியல் - ஓர் அறிமுகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

“கிராமங்களில் வாரம் அல்லது மாெம் ஒரு முசற தபாதுவான ஓர் இடத்தில் குறிப்பிட்ட ரநரத்திற்கு 

மக்களின் ரெசவக்ரகற்ற குறிப்பிட்ட தபாருள்கசள ஒருங்கிசணத்து விற்பசன தைய்யும் இடம் ொன் 

ைந்செ. ” 

நுகர்ரவார் தபாருட்கள்: அன்றாடத் ரெசவகசளப் பூர்த்தி தைய்ய மக்கள் அங்காடியிலிருந்து வாங்கிப் 

பயன்படுத்தும் தபாருட்கள் நுகர்ரவார் தபாருட்கள் என்று அசழக்கப்படுகின்றன. (எ. கா): அரிசி, துணிகள், 

மிதிவண்டிகள் ரபான்றசவ.  

ரைமிப்பு என்பது சகயில் கிசடக்கும் வருமானத்தில் நுகர்வுக்குச் தைலவு தைய்ெது ரபாக எதிர்காலத் 

ரெசவக்காக ஒதுக்கப்படும் ஒரு தொசகயாகும்.  

அளவறிந்து வாழாொன் வாழ்க்சக யுளரபால 

இல்லாகித் ரொன்றாக் தகடும் – குறள்: 0479.  

விளக்கம்: ென் தைல்வத்தின் அளவு அறிந்து அெற்கு ஏற்ப வாழாெவனுசடய வாழ்க்சக பல வளங்களும் 

இருப்பது ரபாலத் ரொன்றி உண்சமயில் இல்லாெவனாய்ப் பின்பு அப்தபாய்த் ரொற்றமும் இல்லாமல் 

அழியும்.  

முெல் நிசலத் தொழில்கள்: உணவுத் ரெசவக்கும் தொழில் உற்பத்திக்கும் ரெசவயான 

மூலப்தபாருள்கசள உற்பத்தி தைய்வது முெல் நிசலத் தொழில்கள் எனப்படுகிறது. ரவளாண்சம; 

கால்நசடகள் வளர்த்ெல்; மீன் பிடித்ெல்; கனிமங்கள், ொதுப்தபாருட்கள் ரபான்ற மூலப்தபாருள்கள் 

ரைகரித்ெல்; கனிகள், தகாட்சடகள், ரென், மூலிசககள், ரப்பர், பிசின் ரபான்றசவ ரைகரித்ெல், மரம் 

தவட்டுெல்.  

இரண்டாம் நிசலத் தொழில்கள்: முெல் நிசலத் தொழில்கள் மூலம் ரைகரிக்கப்படும் மூலப்தபாருள்களில் 

இருந்து இயந்திரங்கள் முெல் அன்றாடத் ரெசவக்கான தபாருட்கள் வசர தபருமளவில் உற்பத்தி தைய்ெல் 

இரண்டாம் நிசல தொழில்கள் என்றும், தொழில் துசற என்றும் அசழக்கப்படுகின்றன. உற்பத்திக்குத் 

ரெசவயான மூலப்தபாருள்கள், மூலெனம், உடசம ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் தொழில்கள் 

வசகப்படுத்ெப்படுகின்றன.  
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மூலப்தபாருள் பயன்பாடு அடிப்பசடயில் தொழிற்ைாசலகசள வசகப்படுத்துெல்: ரவளாண் அடிப்பசடத் 

தொழிற்ைாசலகள் - பருத்தி, ைர்க்கசர, உணவுபெப்படுத்துெல்; காடு ைார்ந்ெ தொழிற்ைாசலகள் - காகிெத் 

தொழில், மரச்ைாமான்கள், கட்டுமானப் தபாருள்கள்; கனிமத் தொழிற்ைாசலகள் - சிதமண்ட், இரும்பு, 

அலுமினியம் ரபான்ற தொழிற்ைாசலகள்; கடல்ைார் தொழிற்ைாசலகள் - கடல் உணவு பெப்படுத்துெல்.  

மூன்றாம் நிசலத் தொழில்கள்: முன்னர் கூறிய இரண்டு நிசலகளில், குறிப்பாக தொழில் துசறயில், 

தபாருட்கசள உற்பத்தி தைய்வெற்கும் உற்பத்திப் தபாருள்கசள ரெசவயான மக்களுக்குக் தகாண்டு 

ரைர்ப்பெற்கும் ரெசவயான ரைசவகசள வழங்குவொல் இசவ ரைசவத் துசற தொழில்கள் என்றும் 

அசழக்கப்படுகின்றன. மக்களின் அன்றாடத் ரெசவகசளயும் ரைசவத் துசற வழங்குகிறது. 

ரபாக்குவரத்து - ைாசல, ரயில், கடல், ஆகாயப் ரபாக்குவரத்துகள்; தொசலத் தொடர்பு - அஞ்ைல், 

தொசலரபசி, ெகவல் தொழில்நுட்பம்; வர்த்ெகம் - தபாருள்கசளக் தகாள்முெல் தைய்ெல், விற்பசன 

தைய்ெல்; வங்கி - பணப்பரிமாற்றம், வங்கிச் ரைசவகள்.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ொனியங்கசள உற்பத்தி தைய்பவர்கள் ___________ 

2. “ரென் ரைகரித்ெல்” என்பது __________ தொழில்.  

3. மூலப்தபாருட்கசளப் பயன்பாட்டுப் தபாருட்களாக மாற்றுவது __________ எனப்படும்.  

4. காந்தியடிகளின் கூற்றுப்படி, கிராமங்கள் நம் நாட்டின் ___________ 

5. ெமிழ்நாட்டில் __________ ைெவீெ மக்கள் நகரங்களில் வாழ்கின்றனர்.  

தபாருத்துக:  

1. கால்நசடகள் வளர்ப்பு - இரண்டாம் நிசலத் தொழில் 

2. உணவு பெப்படுத்துெல் - ரைசவ 

3. இரும்பு எஃகுத் தொழிற்ைாசல - முெல் நிசலத் தொழில் 

4. தொசலரபசி - ரவளாண்ைார் தொழிற்ைாசல 

5. பருத்தியாசல - மூன்றாம் நிசலத் தொழில் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. சிறிய அளவிலான தொழிற்ைாசல - பண பரிவர்த்ெசன 

2. காடு ைார்ந்ெ தொழிற்ைாசலகள் - ெகவல் தொழில் நுட்பம் 

3. ரைசவகள் - காகிெத் தொழிற்ைாசலகள் 

4. வங்கி - கால்நசடகள் வளர்ப்பு 

ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. ரவளாண்சம என்பது (முென்சம/இரண்டாம்) நிசலத் தொழிலாகும்.  

2. தபாருளாொர நடவடிக்சககள் (உசடசம/பயன்பாடு) அடிப்பசடயில் பிரிக்கப்படுகின்றன.  

3. ைர்க்கசர ஆசல (முென்சம/இரண்டாம்) நிசலத் தொழிலாகும்.  
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4. ரவளாண்சம ைார் தொழிற்ைாசல (பருத்தி யாசல/மரச்ைாமான்கள்).  

5. பால் பண்சண ஒரு (தபாது நிறுவனம்/கூட்டுறவு துசற).  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. விவைாயி 2. முெல் நிசலத் 3. (2 ஆம் நிசல தொழில்) 4. முதுதகலும்பு 5. 47% 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. கால்நசடகள் வளர்ப்பு - முெல்நிசலத் தொழில் 

2. உணவு பெப்படுத்துெல் - மூன்றாம் நிசலத் தொழில் 

3. இரும்பு எஃகுத் தொழிற்ைாசல - இரண்டாம்நிசலத் தொழில் 

4. தொசலரபசி - ரைசவ 

5. பருத்தியாசல - ரவளாண்ைார் தொழிற்துசர 

தபாருந்திய பின் தபாருந்ொெ இசணசயக் கண்டறிக: (விசடகள்) 

1. சிறிய அளவிலான தொழிற்ைாசல - கால்நசடகள் வளர்ப்பு 

2. காடுைார்ந்ெ தொழிற்ைாசலகள் - காகிெத் தொழிற்ைாசல 

3. ரைசவகள் - ெகவல் தொழில்நுட்பம் 

4. வங்கி - பண பரிவர்த்ெசன 

ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. முென்சம 2. பயன்பாடு 3. இரண்டாம் 4. பருத்தி 5. கூட்டுறவு 

 

6th Social Science Lesson 16 

16] பண்சடக்காலத் ெமிழகத்தில் ைமூகமும் பண்பாடும்: ைங்க காலம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆறுமுக நாவலர் (யாழ்ப்பாணம்) ொரமாெரம் பிள்சள (யாழ்ப்பாணம்) உ. ரவ. ைாமிநாெ அய்யர் ஆகிரயார் 

அரும்பாடுபட்டு பசனரயாசலகளில் எழுெப்பட்டிருந்ெ ெமிழ் தைவ்வியல் இலக்கியங்கசளயும் 

பண்சடக்காலத் ெமிழ் நூல்கசளயும் மீட்டு தவளியிடுவதில் பல ஆண்டுகசளச் தைலவிட்டனர்.  

தொல்காப்பியம்: ஒரு ெமிழ் இலக்கண நூலாகும். அது ைங்க காலத் ெமிழ் மக்களின் தமாழி, பண்பாடு 

ஆகியவற்றின் உயர் ெரத்செச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.  

கலிரபார்னியா பல்கசலக்கழகத்தின் ெமிழ்தமாழிப் ரபராசிரியர்  ார்ஜ் எல் ஹார்ட் என்பவர் ெமிழ் 

தமாழியானது இலத்தீன் தமாழியின் அளவிற்குப் பசழசமயானது எனும் கருத்செக் தகாண்டுள்ளார். 

ஏசனய தமாழிகளின் தைல்வாக்கிற்கு உட்படாமல் முற்றிலும் சுெந்திரமான ஒரு மரபாக அது உருதபற்று 

எழுந்துள்ளது என அவர் கூறுகிறார்.  
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கல்லசண: இது கற்களால் கட்டப்பட்ட ெடுப்பசண ஆகும். பாைனத்திற்காகக் கழிமுகப் பகுதி வழியாக 

நீசரத் திருப்பிவிடுவெற்காக காவிரி ஆற்றின் குறுக்ரக இவ்வசண கட்டப்பட்டது. கல்லசண கட்டப்பட்ட 

ரபாது 69, 000 ஏக்கர் நிலத்திற்கு அது நீர்ப்பாைன வைதிசய வழங்கியது.  

முக்கியத்துவம் மிகுந்ெ ரைர அரைர்கள்: உெயன் ரைரலாென், இமயவரம்பன் தநடுஞ்ரைரலாென், ரைரன் 

தைங்குட்டுவன், ரைரல் இரும்தபாசற.  

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ ரைாழ அரைர்கள்: இளஞ்ரைட்தைன்னி, கரிகால் வளவன், ரகாச்தைங்கணான், 

கிள்ளிவளவன், தபருநற்கிள்ளி.  

முக்கியத்துவம் வாய்ந்ெ பாண்டிய அரைர்கள்: தநடிரயான், முதுகுடுமிப் தபருவழுதி, நன்மாறன், 

தநடுஞ்தைழியன்.  

ைங்க காலப் தபண்பாற்புலவர்கள்: அவ்சவயார், தவள்ளிவீதியார், காக்சகப் பாடினியார், ஆதி மந்தியார், 

தபான்முடியார்.  

வீரக்கல்/நடுகல்: பண்சடக்காலத் ெமிழர்கள் ரபார்க்களத்தில் மரணமுற்ற வீரர்கள் ரமல் தபரும் மரியாசெ 

தகாண்டிருந்ெனர். ரபாரில் மரணமசடந்ெ வீரனின் நிசனசவப் ரபாற்றுவெற்காக நடுகற்கள் நடப்பட்டன.  

மலபார் கருமிளகு: எகிப்து அரைன் இரண்டாம் ராம் தைஸின் பெப்படுத்ெப்பட்ட உடல் திறக்கப்பட்ட ரபாது, 

தொல்லியல் அறிஞர்கள் அவருசடய நாசியினுள்ளும் அடிவயிற்றிலும் கருமிளகுக் கதிர் 

அசடக்கப்பட்டிருந்ெசெக் கண்டனர். (இவ்வாறு பெப்படுத்தி உடசலப் பாதுகாப்பது பண்சடய நாட்களில் 

பின்பற்றப்பட்ட முசறயாகும்) 

இந்திய வணகர்களால் ரராமப் ரபரரசுக்கு விநிரயாகம் தைய்யப்பட்ட பட்டு மிக முக்கியமானொகக் 

கருெப்பட்டது. ரராமப்ரபரரைர் ஆரிலியன் அந்ெபட்டு, எசடக்கு எசட ெங்கம் தகாடுத்துப் தபற ெகுதியானது 

என அறிவித்ொர்.  

முசிறி - முெல் ரபரங்காடி: ரராம் நாட்சடச் ரைர்ந்ெ மூத்ெ பிளினி ென்னுசடய இயற்சக வரலாறு (Natural 

History) எனும் நூலில் முசிறிசய "இந்தியாவின் முெல் ரபரங்காடி" எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார் ரராமானியரின் 

குடியிருப்பு இருந்ெ முசிறியில் அகஸ்டஸ் கடவுளுக்காகக் ரகாவிதலான்று கட்டப்பட்டிருந்ெது. கி. மு. (தபா. ஆ. 

மு) இரண்டாம் நூற்றாண்சடச் ரைர்ந்ெ பாப்பிரஸ் இசலயில் எழுெப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்ெப் பத்திரத்தில் 

(வியன்னாவிலுள்ள அருங்காட்சியகத்தில் உள்ளது) அதலக்ஸாண்டிரியாசவச் ரைர்ந்ெ வணிகர் 

ஒருவருக்கும் முசிறிசயச் ரைர்ந்ெ ஒரு வணிகருக்குமிசடரய ரமற்தகாள்ளப்பட்ட வணிக ஒப்பந்ெம் பதிவு 

தைய்யப்பட்டுள்ளது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ெமிழகத்தின் பத்தினி வழிபாட்சட அறிமுகம் தைய்ெவர் ___________ 

(அ) பாண்டியன் தநடுஞ்தைழியன்  

(ஆ) ரைரன் தைங்குட்டுவன் 

(இ) இளங்ரகா அடிகள்  

(ஈ) முடத்திருமாறன் 

2. கீழ்க்காணும் அரை வம்ைங்களில் எது ைங்க காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தில் இல்சல? 
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(அ) பாண்டியர்  

(ஆ) ரைாழர்  

(இ) பல்லவர்  

(ஈ) ரைரர் 

3. பாண்டியர் ஆட்சிக்குப் பின் ஆட்சிக்கு வந்ரொர் _________ ஆவர்.  

(அ) ைாெவாகனர்கள்  

(ஆ) ரைாழர்கள்  

(இ) களப்பிரர்கள்  

(ஈ) பல்லவர்கள் 

4. ைங்க கால நிர்வாக முசறயில் மிகச் சிறிய நிர்வாக அசமப்பு ___________ 

(அ) மண்டலம்  

(ஆ) நாடு  

(இ) ஊர்  

(ஈ) பட்டினம் 

5. குறிஞ்சி நிலப்பகுதியில் வாழ்ந்ெ மக்களின் தொழில் யாது? 

(அ) தகாள்சளயடித்ெல்  

(ஆ) ஆநிசர ரமய்த்ெல் 

(இ) ரவட்சடயாடுெல் மற்றும் ரைகரித்ெல்  

(ஈ) ரவளாண்சம 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: புலவர்களின் குழுமம் ைங்கம் என அறியப்பட்டது.  

காரணம்: ைங்க இலக்கியங்களின் தமாழி ெமிழாகும்.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறானசவ 

2. கீழ்காணும் கூற்றுகளில் எசவ உண்சமயானசவ அல்ல? 

1. கரிகாலன் ெசலயாலங்கானம் ரபாரில் தவற்றிதபற்றான்.  

2. பதிற்றுப்பத்து ரைர அரைர்கள் பற்றிய விவரங்கசள வழங்குகின்றன.  
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3. ைங்க காலத்செச் ரைர்ந்ெ பசழசமயான இலக்கியங்கள் தபரும்பாலும் உசரநசடயில் எழுெப்பட்டன.  

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 1 மற்றும் 3 மட்டும்  

(இ) 2 மட்டும் 

3. பண்சடக்காலத் ெமிழகத்தின் நிர்வாகப் பிரிவுகள் ஏறுவரிசையில் இவ்வாறு அசமந்திருந்ெது.  

(அ) ஊர் < நாடு < கூற்றம் < மண்டலம்  

(ஆ) ஊர் < கூற்றம் < நாடு < மண்டலம் 

(இ) ஊர் < மண்டலம் < கூற்றம் < நாடு  

(ஈ) நாடு < கூற்றம் < மண்டலம் < ஊர் 

4. அரைவம்ைங்கசளயும் அரை முத்திசரகசளயும் தபாருத்துக:  

அ. ரைரர் - 1. மீன் 

ஆ. ரைாழர் - 2. புலி 

இ. பாண்டியர் - 3. வில், அம்பு 

(அ) 3, 2, 1  

(ஆ) 1, 2, 3  

(இ) 3, 1, 2  

(ஈ) 2, 1, 3 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. தவண்ணி ரபாரில் தவற்றி தபற்றது ___________ 

2. ைங்க காலத்து மிகப்பழசமயான ெமிழ் இலக்கண நூல் ___________ 

3. காவிரியாற்றின் குறுக்ரக கல்லசணசய ___________ கட்டினார்.  

4. பசடத் ெசலவர் ___________ என அசழக்கப்பட்டார்.  

5. நில வரி ___________ என அசழக்கப்பட்டது.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைங்க காலத்தில் பாடல்கசளப் பாடுரவார் இருளர் என அசழக்கப்பட்டனர்.  

2. ைாதிமுசற ைங்க காலத்தில் வளர்ச்சி தபற்றது.  

3. கிழார் என்பவர் கிராமத்தின் ெசலவர் ஆவார்.  

4. புகார் என்பது நகரங்களின் தபாதுவான தபயர் ஆகும்.  

5. கடற்கசரப் பகுதிகள் மருெம் என அசழக்கப்பட்டன.  
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தபாருத்துக:  

அ. தென்னர் - ரைரர் 

ஆ. வானவர் - ரைாழர் 

இ. தைன்னி - ரவளிர் 

ஈ. அதியமான் - பாண்டியர் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ரைரன் தைங்குட்டுவன் 2. பல்லவர் 3. களப்பிரர்கள் 4. ஊர்  

5. ரவட்சடயாடுெல் மற்றும் ரைகரித்ெல் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

2. ‘1 மற்றும் 3’ மட்டும் 

3. ஊர் கூற்றம் நாடு மண்டலம் 

4. (3, 2, 1) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. கரிகாலச் ரைாழன் 2. தொல்காப்பியம்  

3. கரிகாலச் ரைாழன் 4. ொசனத் ெசலவன் 

5. இசற 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு  

ைரியான விசட: ைங்க காலத்தில் பாடல்கசளப் பாடுரவார் புலவர் என அசழக்கப்பட்டனர்.  

2. ெவறு  

ைரியான விசட: ைங்க காலத்தில் ைாதி முசற வளர்ச்சி தபறவில்சல.  

3. ைரி  

4. ெவறு  

ைரியான விசட: புகார் என்பது துசறமுகங்களின் தபாதுவான தபயர் ஆகும்.  

5. ெவறு  

ைரியான விசட: கடற்கசரப் பகுதிகள் தநய்ெல் என அசழக்கப்பட்டன.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தென்னவர் - பாண்டியர் 
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2. வானவர் - ரைரர் 

3. தைன்னி - ரைாழர் 

4. அதியமான் - ரவளிர் 

 

6th Social Science Lesson 17 

17] இந்தியா - தமௌரியருக்குப் பின்னர் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பார்குத், ைாஞ்சி ஆகிய இடங்களிலுள்ள தபௌத்ெ ஸ்தூபிகளில் காணப்படுவது ரபால ஸ்தூபிகளின் சுற்றுச் 

சுவர்களிலும் வாயில்களிலும் கற்களுக்குப் பதிலாக மரத்செப் பயன்படுத்தும் முசற சுங்கர் காலத்தில் 

நசடமுசறக்கு வந்ெது.  

ைமஸ்கிருெ தமாழியின் இரண்டாவது இலக்கண அறிஞரான பெஞ்ைலிசயப் புஷ்யமித்திரர் ஆெரித்ொர்.  

கலிங்க அரைர் காரரவலர் சுங்க அரைர்களின் ைமகாலத்ெவர் ஆவார். காரரவலர் பற்றிய தைய்திகசள நாம் 

ஹதிகும்பா கல்தவட்டிலிருந்து தபறுகிரறாம்.  

உலகப் புகழ்தபற்ற புத்ெரின் ஆளுயரச் சிற்பங்கள் பாமியான் பள்ளத்ொக்கிலுள்ள மசலகளில் 

தைதுக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மசலகள் பண்சடய இந்தியாவின் வடரமற்கு எல்சலப்புறத்தில் 

அசமந்திருந்ெது. (ெற்ரபாது இப்பகுதி ஆப்கானிஸ்ொனின் சமயத்தில் உள்ளது. அண்சமயில் இவற்சறத் 

ொலிபான்கள் உசடத்து தநாறுக்கினர்). இச்சிற்பங்கள் தமௌரியர் காலத்துக்கு பின்னரான காந்ொரக் 

கசலப்பள்ளிசயச் ரைர்ந்ெ அர்ப்பணிப்பு மிக்க கசலஞர்களால் திடமான பாசறகளில் தைதுக்கப்பட்டசவ 

ஆகும்.  

இந்ரொ-கிரரக்க அரைர்கள்: முெலாம் தடமிட்ரியஸ் - இவர் கிரரக்ரகா-பாக்டீரிய அரைர் யுதி தடமஸ் 

என்பாரின் மகனாவார். இவர் கி. மு (தபா. ஆ. மு) 294 முெல் 288 வசர மாசிரடானியாவின் மன்னராக 

இருந்ொர். தடமிட்ரியஸ் ைதுர வடிவிலான இரு தமாழி வாைகங்கசளக் தகாண்ட நாணயங்கசள 

தவளியிட்டார் என்பசெ நாணயச் ைான்றுகள் உறுதி தைய்கின்றன. நாணயத்தின் ெசலப் பகுதியில் 

கிரரக்க தமாழியும் பூப்பகுதியில் கரராஷ்தி தமாழியும் இடம் தபற்றுள்ளன. தடமிட்ரியஸ் எனும் தபயரில் 

மூவர் இருந்துள்ளனர். எனரவ, இம்மூவருள் யார் கி. மு. (தபா. ஆ. மு) இரண்டாம் நூற்றாண்டில் 

தொடங்கும் யவன ைகாப்ெத்செத் தொடங்கி சவத்ெவர் என்பசெ வரலாற்று அறிஞர்களால் முடிவு தைய்ய 

முடியவில்சல.  

மினான்டர்: இவர் நன்கறியப்பட்ட இந்ரொ-கிரரக்க அரைர்களில் ஒருவராவார். வடரமற்குப் பகுதியில் 

தபரியதொரு அரசை இவர் ஆண்டொகக் கூறப்படுகிறது. இவர் தவளியிட்ட நாணயங்கள் பரந்து விரிந்ெ 

பகுதியில் கிசடக்கின்றன. காபூல் பள்ளத்ொக்கில் தொடங்கி சிந்து நதி கடந்து ரமற்கு உத்ெரப் பிரரெைம் 

வசரயிலான பகுதிகளில் கிசடத்ென. மிலிந்ெ பன்கா எனும் நூல் ஒன்று உள்ளது. பாக்டீரிய அரைன் 

மிலிந்ொ என்பவருக்கும் தபௌத்ெ அறிஞர் நாகரைனாவுக்கும் இசடரய நசடதபற்ற உசரயாடரல 

அந்நூலாகும். இந்ெ மிலிந்ொரவ மினான்டர் என அசடயாளப்படுத்ெப்படுகிறது. மினான்டர் தபௌத்ெராக 

மாறி தபௌத்ெத்தின் வளர்ச்சிக்கு பணியாற்றியொகக் கருெப்படுகிறது.  
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இந்ரொ-பார்த்திய (பகலவர்) அரைர்கள்: இந்ரொ-கிரரக்கர், இந்ரொ-சித்தியர் ஆகிரயாருக்குப் பின்னர் 

இந்ரெ-பார்த்தியர் வந்ெனர். அெசனத் தொடர்ந்து இவர்கள் கி. பி. முெலாம் நூற்றாண்டின் பிற்பாதியில் 

குஷாணர்களால் ரொற்கடிக்கப்பட்டனர். இந்ரொ-பார்த்திய அரசு அல்லது ரகான்ரடாபரித் வம்ைம் 

ரகாண்ரடா தபர்னஸால் நிறுவப்பட்டது. இந்ரொ-பார்த்தியர் ஆட்சி தைய்ெ பகுதி காபூல், காந்ொரா 

ஆகியவற்சற உள்ளடக்கியொகும். ரகாண்ரடா தபர்தனஸ் எனும் தபயர் கிறித்துவ உபரெசியார் புனிெ 

ொமஸிடன் தொடர்புசடயொகும். கிறித்துவ மரபின்படி புனிெ ொமஸ், ரகாண்ரடா தபர்தனஸின் 

அரைசவக்கு வந்து கிறித்துவத்திற்கு அவசர மெம் மாற்றினார்.  

அரைர்களின் பங்களிப்பு: முெலாம் கட்பிைஸ் - குஷாணர்களில் மிகவும் புகழ்தபற்ற முெல் அரசியல் மற்றும் 

இராணுவத் ெளபதி இவரரயாவார். அவர் இந்ரொ-கிரரக்க, இந்ரொ-பார்த்திய அரைர்கசள 

தவற்றிதகாண்டு பாக்டீரியாவில் இசறயாண்சமயுடன் கூடிய அரைராக ென்சன நிசலநிறுத்தினார். 

ென்னுசடய ஆதிக்கத்செ முெலில் காபூல், காந்ொர ரெைம் தொடங்கி, பின்னர் சிந்து வசரயிலும் பரப்பினார்.  

இரண்டாம் கட்பிைஸ்: இவர் சீன, ரராமானிய அரைர்களுடன் நட்புறசவ ரமற்தகாண்டார். அயல்நாட்டு 

வர்த்ெகத்செ ஊக்குவித்ொர். அவருசடய நாணங்கள் சிலவற்றில் சிவ தபருமானின் உருவங்கள் 

தபாறிக்கப்பட்டுள்ளன. அரைருசடய பட்டப்தபயர்கள் கரராஷ்தி தமாழியில் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளன.  

அஸ்வரகாஷர் “புத்ெைரிெம்” என்னும் முெல் ைமஸ்கிருெ நாடகத்தின் ரபாற்றப்படும் ஆசிரியர் ஆவார்.  

உலகம் அந்நாளில்: குஷாணப் ரபரரசு ஜீலியஸ் சீைர் வாழ்ந்ெ ரராமனியக் குடியரசின் இறுதி நாட்களின் 

ைமகாலத்தியொகும். குஷாணப் ரபரரைர் அகஸ்டஸ் சீைரின் அசவக்கு ஒரு தபரும் தூதுக் குழுசவ 

அனுப்பியொகக் கூறப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கசடசி தமௌரிய அரைசரக் தகான்றவர் ___________ 

(அ) புஷ்யமித்ரர்  

(ஆ) அக்னிமித்ரர்  

(இ) வாசுரெவர்  

(ஈ) நாராயணர் 

2. ைாெவாகன அரை வம்ைத்செ ரொற்றுவித்ெவர் ___________ 

(அ) சிமுகா  

(ஆ) ைெகர்ணி  

(இ) கன்கர்  

(ஈ) சிவாஸ்வதி 

3. குஷாணப் ரபரரைர்கள் அசனவரிலும் ெசல சிறந்ெவர் __________ 

(அ) கனிஷ்கர்  

(ஆ) முெலாம் கட்சிைஸ்  

(இ) இரண்டாம் கட்பிைஸ்  
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(ஈ) பன்-சியாங் 

4. கி. மு. இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ___________ பகுதியில் கண்டரா ைமஸ்கிருெப்பள்ளி 

ெசழத்ரொங்கியது.  

(அ) ெக்காணம்  

(ஆ) வடரமற்கு இந்தியா 

(இ) பஞ்ைாப்  

(ஈ) கங்சகப் பள்ளத்ொக்கு ைமதவளி 

5. ைாகர்கள் ___________ நகரத்செத் ெசலநகராகக் தகாண்டு காந்ொரப் பகுதிசய ஆட்சி தைய்ெனர்.  

(அ) சிர்கப்  

(ஆ) ெட்ைசீலம்  

(இ) மதுரா  

(ஈ) புருஷபுரம் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: இந்ரொ-கிரரக்கர்களின், இந்ரொ-பார்த்தியர்களின் குடிரயற்றங்கள் இந்தியாவின் வடரமற்குப் 

பகுதியில் நிறுவப்பட்டன.  

காரணம்: குடிரயறிய பாக்டீரியர்களும் பார்த்தியர்களும் படிப்படியாக உள்ளுர் மக்களுடன் திருமண 

உறவு தகாண்டு இரண்டறக் கலந்ெனர்.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் ைரி 

2. கூற்று 1: இந்ரொ-கிரரக்க ஆட்சியாளர்கள் அச்சு முசறசய அறிமுகம் தைய்து சின்னங்களும், 

உருவங்களும், தபயர்களும் தபாறிக்கப்பட்ட நாணயங்கசள தவளியிட்டனர்.  

கூற்று 2: இந்ரொ-கிரரக்கர்களின் ஆட்சிசயக் குஷாணர் முடித்து சவத்ெனர்.  

(அ) கூற்று 1 ெவறு, ஆனால் கூற்று 2 ைரி  

(ஆ) கூற்று 2 ெவறு, ஆனால் கூற்று 1 ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளுரம ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளுரம ெவறு 

3. ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

புஷ்யமித்ரர், வாசுரெவர், சிமுகா, கனிஷ்கர்.  
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4. ஒரு வார்த்செயில் பதில் எழுெவும்:  

(i) கசடசி சுங்க அரைர் யார்? 

(ii) ைாகர்களில் மிக முக்கியமான, புகழ் தபற்ற அரைர் யார்? 

(iii) மகெத்தில் கன்வ வம்ைத்செ நிறுவியர் யார்? 

(iv) ரகாண்ரடா தபர்னசஸக் கிறித்துவ மெத்திற்கு மாற்றியவர் யார்? 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்ரொ-பார்த்திய அரசை நிறுவியவர் ___________ 

2. தெற்ரக ___________ இறப்பிற்குப் பின்னர் ைாெவாகனர் சுெந்திர அரைர்களாயினர்.  

3. ஹாலா எழுதிய, நூலின் தபயர் ___________ 

4. __________ கன்வ வம்ைத்தின் கசடசி அரைராவார்.  

5. குஷாணர்களின் பிந்செய ெசலநகரம் ____________ ஆகும்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. தமௌரியப் ரபரரசின் வீழ்ச்சிக்குப் பின்னரும் மகெம் தொடர்ந்து ஒரு தபௌத்ெ பண்பாட்டு சமயமாகத் 

திகழ்ந்ெது.  

2. காரரவலசரப் பற்றி அதிகமான தைய்திகசள நாம் ஹதிகும்பா கல்தவட்டிலிருந்து தபறுகிரறாம்.  

3. குந்ெல ைெகர்ணி, ைாெவாகன வம்ைத்தின், பத்ொவது அரைராவார்.  

4. “புத்ெ ைரிெம்” அஸ்வரகாஷரால் எழுெப்பட்டது.  

தபாருத்துக:  

அ. பெஞ்ைலி - 1. கலிங்கம் 

ஆ. அக்னிமித்ரர் - 2. இந்ரொ-கிரரக்கர் 

இ. அரைர் காரரவலர் - 3. இந்ரொ-பார்த்தியர் 

ஈ. தடமிட்ரியஸ் - 4. இரண்டாம் ைமஸ்கிருெ இலக்கண ஆசிரியர் 

உ. ரகாண்ரடா தபர்தனஸ் - 5. மாளவிகாக்னிமித்ரம் 

(அ) 4, 3, 2, 1, 5  

(ஆ) 3, 4, 5, 1, 2  

(இ) 1, 5, 3, 4, 2  

(ஈ) 2, 5, 3, 1, 4 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. புஷ்யமித்ரர் 2. சிமுகா 3. கனிஷ்கர் 4. ெக்காணம் 5. சிர்கப் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 
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1. கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

2. கூற்று ‘2’ ெவறு, ஆனால் கூற்று ‘1’ ைரி 

3. கனிஷ்கர் 

4. (i) ரெவபூதி (ii) ருத்ரொமன் (iii) வாசுரெவர் (iv) புனிெ ொமஸ்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரகாண்ரடா தபர்னஸ் 2. அரைாகர் 3. ைட்டைாய்  

4. சுைர்மன் 5. தபஷாவர் புருஷபுரம் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு  

ைரியான விசட: குந்ெல ைெகர்ணி, ைாெவாகன வம்ைத்தில் பத்து ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்ெவர் ஆவார்.  

4. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பெஞ்ைலி - இந்ரொ-பார்த்தியர் 

2. அக்னிமித்ரர் - இரண்டாம் ைமஸ்கிருெ இலக்கண ஆசிரியர் 

3. அரைர் காரரவலர் - மாளவிகாக்னிமித்ரம் 

4. தடமிட்ரியஸ் - கலிங்கம் 

5. ரகாண்ரடா தபர்தனஸ் - இந்ரொ-கிரரக்கர் 

 

6th Social Science Lesson 18 

18] ரபரரசுகளின் காலம்: குப்ெர், வர்த்ெனர் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

லிச்ைாவி பழசமயான கன ைங்கங்களில் ஒன்றாகும். அெனுசடய ஆட்சிப் பகுதி கங்சக நதிக்கும் ரநபாள 

நாட்டிற்கும் இசடப்பட்டொக இருந்ெது.  

பிரைஸ்தி/தமய்க்கீர்த்தி: பிரைஸ்தி என்பது ஒரு ைமஸ்கிருெச் தைால். அென் தபாருள் ஒருவசரப் பாராட்டிப் 

“புகழ்வொகும்”. அசவக்களப் புலவர்கள் அரைர்கசளப் புகழ்ந்து பாடி அவர் ெம் ைாெசனகசளப் 

பட்டியலிட்டனர். இசவ பின்னர் மக்கள் படித்துத் தெரிந்து தகாள்வெற்காகத் தூண்களில் தபாறிக்கப்பட்டன.  

ைமுத்திரகுப்ெர் ஒரு விஷ்ணு பக்ெராவார். ரபார்களில் தவற்றி தபற்றென் நிசனவாக நடத்ெப்படும் 

ரவெகாலச் ைடங்கான குதிசரகசளப் பலியிடும் ரவள்விசயச் ைமுத்திர குப்ெர் மீண்டும் 

நசடமுசறப்படுத்தினார். அவர் ெங்க நாணயங்கசள தவளியிட்டார். அவற்றுள் ஒன்றில் அவர் வீசண 
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வாசிப்பது ரபான்ற உருவம் தபாறிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் மிகச் சிறந்ெ பசடதயடுப்பாளர் மட்டுமல்ல; 

கவிசெப் பிரியரும் இசைப் பிரியருமாவார். அெனால் “கவிரா ா” எனும் பட்டம் தபற்றார்.  

இலங்சகசயச் ரைர்ந்ெ ஸ்ரீ ரமகவர்மன் எனும் தபௌத்ெ அரைன் ைமுத்திர குப்ெரின் ைமகாலத்ெவராவார்.  

இரண்டாம் ைந்திரகுப்ெரின் பட்டப் தபயர்கள்: விக்கிரமாதித்தியர், நரரந்திர ைந்திரர், சிம்ம ைந்திரர், நரரந்திர 

சிம்மர், விக்கிரம ரெவரா ர், ரெவ குப்ெர், ரெவஸ்ரீ.  

பாகியான்: இரண்டாம் ைந்திர குப்ெரின் ஆட்சிக் காலத்தில், சீனாசவச் ரைர்ந்ெ தபௌத்ெத் துறவி பாகியான் 

இந்தியாவிற்கு வந்ொர். அவருசடய பயணக் குறிப்புகள் குப்ெர் காலத்து மக்களின் ைமூக-தபாருளாொர, மெ, 

ஒழுக்க நிசலகள் பற்றிய தைய்திகசள நமக்கு வழங்குகின்றன. பாகியான் கூற்றுப்படி மகெத்து மக்கள் 

மகிழ்ச்சிரயாடும் தைழிப்ரபாடும் வாழ்ந்ெனர். கடுசமயான ெண்டசனயின்றி நீதி வழங்கப்பட்டது. மரண 

ெண்டசன வழங்கப்படவில்சல. கயா பாழசடந்திருந்ெது. கபிலவஸ்து காடாகியிருந்ெது. ஆனால் 

பாடலிபுத்திரத்தில் மக்கள் தைல்வத்ரொடும் தைழிப்ரபாடும் வாழ்ந்ெனர்.  

நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம்: நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் ஐந்ொம் மற்றும் ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் குப்ெப் 

ரபரரசின் ஆெரவில் ெசழத்ரொங்கியது. பின்னர் கன்ரனாசிசயச் ரைர்ந்ெ ரபரரைர் ஹர்ஷரின் ஆெரவில் 

சிறப்புற்றது. நாளந்ொவில் தபௌத்ெத் ெத்துவரம முக்கியப் பாடப்பிரிவாக இருந்ெது. ரயாகா, ரவெ 

இலக்கியங்கள், மருத்துவம் ஆகியசவயும் கற்பிக்கப்பட்டன. அப்பல்கசலக்கழகத்தில் யுவான்-சுவாங் 

தபௌத்ெ ெத்துவத்செப் பற்றிப் படிப்பதில் பல ஆண்டுகள் தைலவழித்ொர். அந்ெ வளாகத்தில் எட்டு 

மகாபாடைாசலகளும் மூன்று மிகப்தபரிய நூலகங்களும் இருந்ென. நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் பக்தியார் 

கில்ஜி என்பாரின் ெசலசமயில் வந்ெ மம்லுக்குகள் என அசழக்கப்பட்ட துருக்கிய இஸ்லாமிய அடிசம 

வீரர்களால் அழித்துத் ெசரமட்டம் ஆக்கப்பட்டது. நாளந்ொ யுதனஸ்ரகாவின் உலகப்பாரம்பரியச் 

சின்னமாகும்.  

ஹீணர்கள் என்ரபார் யாவர்? ஹீணர்கள் என்ரபார் நாரடாடிப் பழங்குடியினராவர். ெங்கள் மாதபரும் 

ெசலவர் அட்டில்லாவின் ெசலசமயில் இவர்கள் ரராமாபுரிசயயும் கான்ஸ்டாண்டி ரநாபிசளயும் 

ரபரச்ைத்திற்கு உள்ளாக்கினர். இவர்கரளாடு தொடர்புசடய தவள்சள ஹீணர்கள் மத்திய ஆசியா 

வழியாக இந்தியா வந்ெனர். ெங்கள் தொடர் பசடதயடுப்புகளின் மூலமாக எல்சலரயார நாடுகளுக்குத் 

தொந்ெரவு தகாடுத்து வந்ெனர். ஸ்கந்ெ குப்ெசரத் ரொற்கடித்ெ பின்னர் இவர்கள் மத்திய இந்தியப் 

பகுதிகளில் பரவினர். அவர்களின் ெசலவரான ரொரமானர் ெனக்குத் ொரன அரைராக முடி சூட்டிக் 

தகாண்டார். அவருக்குப் பின்னர் அவரது மகன் மிகிரகுலர் ஆட்சி தைய்ொர். முடிவில், மத்திய இந்தியாவில் 

மாளவத்செ ஆட்சி தைய்து வந்ெ யரைாெர்மன் அவர்கசளத் ரொற்கடித்து அவர்களின் ஆட்சிக்கு முடிவு 

கட்டினார்.  

குப்ெர்களால் பயன்படுத்ெப்பட்ட உரலாகங்கள்: இரும்பு, ெங்கம், ொமிரம், ெகரம், ஈயம், பித்ெசள, தைம்பு, 

மணி தவண்கலம், சமக்கா, மாங்கனீசு, சிகப்புச் சுண்ணம் ஆகியசவயாகும்.  

குப்ெர்களின் நாணய அசமப்பு முசறசய அறிமுகப்படுத்தியவர் ைமுத்திர குப்ெர் ஆவார். குஷாணர்களின் 

நாணயங்கள் ைமுத்திர குப்ெருக்கு உந்துெசல வழங்கின. குப்ெர்களின் தபாற்காசுகள் தினாரா 

என்றசழக்கப்பட்டன. குப்ெர்கள் தவளியிட்ட தபாற்காசுகசள விட தவள்ளி, தைப்புக் காசுகள் குசறவாகரவ 

தவளியிடப்பட்டன. குப்ெர்களுக்கு அடுத்து வந்ெ காலத்தில் தபாற்காசுகளின் சுழற்சியில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டது. 

அது ரபரரசினுசடய வளங்களின் வீழ்ச்சிசயச் சுட்டிக் காட்டுவொய் உள்ளது.  
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ஹர்ஷர் சீனப்பயணி யுவான் சுவாங்சக முென்முெலாக ராஜ்மகாலுக்கு ( ார்கண்ட்) அருரகயுள்ள 

க ன்கலா என்ற இடத்தில் ைந்தித்ொர்.  

“புனிெ யாத்ரீகர்களின் இளவரைன்” என்றசழக்கப்படும் யுவான் சுவாங், ஹர்ஷரின் ஆட்சியின் ரபாது 

இந்தியாவுக்கு வந்ொர். சி-யூ-கி எனும் அவரது பயணக் குறிப்புகள் அடங்கிய ஆவணங்களின் தொகுப்பு, 

ஹர்ஷர் காலத்து இந்தியாவின் ைமூக தபாருளாொர, மெ, பண்பாட்டு நிசலகள் குறித்து விரிவான 

தைய்திகசள வழங்குகிறது. ஹர்ஷர் ஒரு தபௌத்ெராக இருந்ெ ரபாதும், பிரயாசகயில் நசடதபற்ற மாதபரும் 

கும்பரமளா விழாவில் கலந்து தகாள்ளச் தைன்றார் என்று யுவான் சுவாங் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

கன்ரனாசி தபௌத்ெப் ரபரசவயில் 20 அரைர்கள் பங்ரகற்றனர். தபரும் எண்ணிக்சகயில் தபௌத்ெ, ைமண, 

ரவெ அறிஞர்கள் இம்மாநாட்டில் கலந்து தகாண்டனர். தபௌத்ெ மடாலயம் ஒன்றில் புத்ெரின் ெங்கச் 

சிசலதயான்று நிறுவப்பட்டது. புத்ெரது மூன்றடி உயரம் தகாண்ட ரவதறாரு சிசல ஊர்வலமாக எடுத்துச் 

தைல்லப்பட்டது. பிரயாசகப் ரபரசவயில் ஹர்ஷர் ெனது தைல்வங்கசளப் தபௌத்ெத் துறவிகளுக்கும் ரவெ 

வித்ெகர்களுக்கும் ஏசழகளுக்கும் தகாசடயாக விநிரயாகித்ொர். நான்கு நாட்கள் நசடதபற்ற அந்ெ 

நிகழ்வில் அசனத்து நாட்களிலும் அவர் தபௌத்ெத் துறவிகளுக்கு, அளவிட முடியாெ பரிசுகசள அள்ளிக் 

தகாடுத்ொர்.  

உலகம் அந்நாளில்: முெலாம் ைந்திர குப்ெர், கான்ஸ்டாண்டி ரநாபிள் நகசர உருவாக்கிய ரராமானியப் 

ரபரரைர் மகா கான்ஸ்டன்சடனின் ைமகாலத்ெவர் ஆவார். ஹர்ஷரின் காலப்பகுதி சீனாவின் ொங் அரை 

வம்ைத்தின் தொடக்க காலப் பகுதிரயாடு இசணந்து தைல்கிறது. சீனர்களின் ெசலநகரான சியான் (Xi-an) 

மாதபரும் கசல மற்றும் கல்விக்கான சமயமாகத் திகழ்ந்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. குப்ெ வம்ைத்செ நிறுவியவர் __________ ஆவார்.  

(அ) முெலாம் ைந்திர குப்ெர்  

(ஆ) ஸ்ரீ குப்ெர்  

(இ) விஷ்ணு ரகாபர்  

(ஈ) விஷ்ணு குப்ெர் 

2. பிரயாசக தமய்கீர்த்திசய இயற்றியவர் ___________ ஆவார்.  

(அ) காளிொைர்  

(ஆ) அமர சிம்மர்  

(இ) ஹரிரைனர்  

(ஈ) ென்வந்திரி 

3. ைந்திர குப்ெரால் நிறுவப்பட்ட ஒற்சற இரும்புத் தூண் ____________ என்ற இடத்தில் உள்ளது.  

(அ) தமக்ராலி  

(ஆ) பிொரி  

(இ) கத்வா  
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(ஈ) மதுரா 

4. அறுசவச் சிகிச்சைச் தையல்முசற குறித்து விளக்கிய முெல் இந்தியர் ____________ 

(அ) ைரகர்  

(ஆ) சுஸ்ருெர்  

(இ) ென்வந்திரி  

(ஈ) அக்னிவாைர் 

5. வங்காளத்தின் தகௌட அரைர் ____________ 

(அ) ைைாங்கர்  

(ஆ) சமத்திரகர்  

(இ) ரா வர்த்ெனர்  

(ஈ) இரண்டாம் புலிரகசி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: வட இந்தியாவில் பல சிறிய நாடுகசளக் சகப்பற்றிய பின்னர், முெலாம் ைந்திர குப்ெர் ஒரு தபரிய 

நாட்டின் முடியரைராகத் ெனக்குத் ொரன முடி சூட்டிக் தகாண்டார்.  

காரணம்: முெலாம் ைந்திர குப்ெர் லிச்ைாவி குடும்பத்செச் ரைர்ந்ெ குமார ரெவிசய மணமுடித்ொர்.  

(அ) காரணமும் கூற்றும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கரம 

(ஆ) காரணமும் கூற்றும் ைரி, ஆனால் காரணம்  

(ஆ) காரணமும் கூற்றும் ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் ைரி 

2. கூற்று 1: தென்னிந்திய அரைர்கரளாடு இரண்டாம் ைந்திர குப்ெர் சுமுகமான உறசவக் 

தகாண்டிருக்கவில்சல.  

கூற்று 2: குப்ெர்கள் தெய்வீக உரிசமக் ரகாட்பாட்டிசனப் பின்பற்றினர்.  

(அ) முெலாம் கூற்று ெவறு, ஆனால் இரண்டாம் கூற்று ைரி 

(ஆ) இரண்டாம் கூற்று ெவறு, ஆனால் முெல் கூற்று ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு 

3. கீழ்க்காண்பனவற்றில் கால வரிசைப்படி அசமந்துள்ளது எது? 

(அ) ஸ்ரீகுப்ெர் - முெலாம் ைந்திர குப்ெர் - ைமுத்திர குப்ெர் - விக்கிரமாதித்யர் 

(ஆ) முெலாம் ைந்திர குப்ெர் - விக்கிரமாதித்யர் - ஸ்ரீ குப்ெர் - ைமுத்திர குப்ெர் 
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(இ) ஸ்ரீ குப்ெர் - ைமுத்திர குப்ெர் - விக்கிரமாதித்யர் - முெலாம் ைந்திர குப்ெர் 

(ஈ) விக்கிரமாதித்யர் - ஸ்ரீகுப்ெர் - ைமுத்திர குப்ெர் - முெலாம் ைந்திரகுப்ெர் 

4. கீழ்க்காணும் கூற்றுகசளச் சிந்திக்கவும். அவற்றில் எது/எசவ ைரியானது/ைரியானசவ என்பசெக் 

கண்டறியவும்.  

1. அதிக வட்டிக்குப் பணத்செக் கடன் வழங்கும் முசற பழக்கத்தில் இருந்ெது.  

2. மட்பாண்டம் தைய்ெலும் சுரங்கம் ரொண்டுவதும் தைழித்ரொங்கிய தொழில்களாக இருந்ென.  

(அ) 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) 2 மட்டும் ைரி  

(இ) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டுரம ைரி  

(ஈ) 1 மற்றும் 2 ஆகிய இரண்டுரம ெவறு 

5. தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. காளிொைர், ஹரிரைனர், ைமுத்திரகுப்ெர், ைரகர்.  

2. ரத்னாவளி, ஹர்ைைரிொ, நாகநந்ொ, பிரியெர்சிகா.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இலங்சக அரைர் ___________ ைமுத்திர குப்ெரின் ைமகாலத்ெவர் ஆவார்.  

2. இரண்டாம் ைந்திர குப்ெரின் ஆட்சியின் ரபாது சீனாசவச் ரைர்ந்ெ தபௌத்ெத் துறவி ___________ 

இந்தியாவிற்கு வந்ொர்.  

3. ___________ பசடதயடுப்பு குப்ெர்களின் வீழ்ச்சிக்கு வழிரகாலியது.  

4. ___________ அரைாங்கத்தின் முக்கிய வருவாயாக இருந்ெது.  

5. குப்ெர்களின் அலுவலக தமாழி ___________ 

6. பல்லவ அரைர் ___________ ைமுத்திர குப்ெரால் ரொற்கடிக்கப்பட்டார்.  

7. வர்த்ென அரை வம்ைத்தின் புகழ்தபற்ற அரைர் ___________ ஆவார்.  

8. ஹர்ஷர் ெசலநகசர __________ லிருந்து கன்ரனாசிக்கு மாற்றினார்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ென்வந்திரி மருத்துவத்துசறயில் ஒரு புகழ்தபற்ற அறிஞராக திகழ்ந்ொர்.  

2. குப்ெர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டுமானக் ரகாவில்கள் இந்ரொ-ஆரிய பாணிசய ஒத்துள்ளன.  

3. குப்ெர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் உடன்கட்சட ஏறும் பழக்கம் இல்சல.  

4. ஹர்ஷர் ஹீனயான தபௌத்ெ பிரிசவச் ரைர்ந்ெவர்.  

5. ஹர்ஷர் அவருசடய மெ ைகிப்புத் ென்சமயின்சமக்காகப் தபயர் தபற்றவர்.  

தபாருத்துக:  
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அ) 

அ. மிகிரகுலா - 1. வானியல் 

ஆ. ஆரியபட்டர் - 2. குமாரகுப்ெர் 

இ. ஓவியம் - 3. ஸ்கந்ெகுப்ெர் 

ஈ. நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் - 4. இடம் விட்டு இடம் தைல்லும் வணிகர்கள் 

உ. ைார்த்ெவாகர்கள் - 5. பாக் 

(அ) 1, 2, 4, 3, 5  

(ஆ) 2, 4, 1, 3, 5  

(இ) 3, 1, 5, 2, 4  

(ஈ) 3, 2, 1, 4, 5 

ஆ) 

அ. பாணர் - 1. 10, 000 மாணவர்கள் 

ஆ. ஹர்ஷர் - 2. பிரயாசக 

இ. நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் - 3. ஹர்ஷ ைரிெம் 

ஈ. யுவான் சுவாங் - 4. ரத்னாவளி 

உ. தபௌத்ெ ைசப - 5. சி-யூ-கி 

(அ) 4, 3, 2, 1, 5  

(ஆ) 5, 2, 1, 3, 4  

(இ) 3, 5, 1, 2, 4  

(ஈ) 2, 1, 3, 4, 5 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஸ்ரீ குப்ெர் 2. ஹரிரைனர் 3. தமக்ராலி  

4. சுஸ்ருெர் 5. ைைாங்கர்  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. காரணமும் கூற்றும் ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல.  

2. முெலாம் கூற்று ெவறு, ஆனால் இரண்டாம் கூற்று ைரி 

3. ஸ்ரீ குப்ெர் - முெலாம் ைந்திரகுப்ெர் - ைமுத்திரகுப்ெர் - விக்கிரமாதித்யர் 

4. (1 மட்டும் ைரி) 

5. தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக: (விசடகள்)  
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(i) ைமுத்திரகுப்ெர் (ii) ஹர்ைைரிொ 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஸ்ரீ ரமகவர்மன் 2. பாகியான் 3. ஹீனர்கள் 4. நிலவரி  

5. ைமஸ்கிருெம்  

6. விஷ்னுரகாபன் 7. ஹர்ஷவர்ென் 8. ொரனஸ்வரம் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு 

ைரியான விசட: குப்ெர்களின் காலத்தில் கட்டப்பட்ட கட்டுமானக் ரகாவில்கள் திராவிட பாணிசய 

ஒத்துள்ளன.  

3. ெவறு  

ைரியான விசட: குப்ெர்களின் ஆட்சிக்காலத்தில் உடன்கட்சட ஏறும் பழக்கம் இருந்ெது.  

4. ெவறு  

ைரியான விசட: ஹர்ஷர் மகாயான தபௌத்ெ பிரிசவச் ரைர்ந்ெவர்.  

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

(அ).  

1. மிகிரகுலா - ஸ்கந்ெகுப்ெர் 

2. ஆரியபட்டர் - வானியல் 

3. ஓவியம் - பாக் 

4. நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் - குமாரகுப்ெர் 

5. ைார்த்ெவாகர்கள் - இடம் விட்டு இடம் தைல்லும் வணிகர்கள் 

(ஆ).  

1. பாணர் - ஹர்ஷ ைரிெம் 

2. ஹர்ஷர் - ரத்னாவளி 

3. நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் - 10000 மாணவர்கள் 

4. யுவான் சுவாங் - சி-யூ-கி 

5. தபௌத்ெ ைசப - பிரயாசக 
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6th Social Science Lesson 19 

19] தென்னிந்திய அரசுகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கல்தவட்டுகள்: மண்டகப்பட்டு குசகக் கல்தவட்டு, இரண்டாம் புலிரகசியின் அய்ரகால் கல்தவட்டு.  

தைப்ரபடுகள்: காைக்குடிச் தைப்ரபடுகள்.  

இலக்கியங்கள்: மத்ெ விலாைப் பிரகைனம், அவந்தி சுந்ெரி கசெ, கலிங்கத்துப்பரணி, தபரிய புராணம், நந்திக் 

கலம்பகம்.  

அயலவர் குறிப்புகள்: யுவான் சுவாங்கின் குறிப்புகள்.  

முெலாம் நரசிம்மவர்மனின் பசடத்ெளபதி பரஞ்ரைாதி, சிறுத்தொண்டர் (63 நாயன்மார்களில் ஒருவர்) 

எனப் பிரபலமாக அறியப்பட்டார். பரஞ்ரைாதி வாொபிப் பசடதயடுப்பில் பல்லவர் பசடக்குத் ெசலசம ஏற்று 

நடத்தினார். அென் தவற்றிக்குப் பின்னர் மனமாற்றம் தபற்ற அவர் சிவ பக்ெராக மாறினார். - தபரிய 

புராணம் 

அய்ரகால் கல்தவட்டு: இக்கல்தவட்டு அய்ரகாலிலுள்ள (பாகல்ரகாட் மாவட்டம், கர்நாடகா) ரமகுதி 

ரகாவிலில் உள்ளது. இது ைாளுக்கிய அரைன் இரண்டாம் புலிரகசியின் அசவக்களப் புலவரான ரவிகீர்த்தி 

என்பவரால் ைமஸ்கிருெ தமாழியில் எழுெப்பட்டது. இக்கல்தவட்டு ஹர்ஷவர்த்ெனர் இரண்டாம் 

புலிரகசியால் ரொற்கடிக்கப்பட்டசெக் குறிப்பிடுகின்றது.  

பட்டடக்கல்: யுதனஸ்ரகா உலகப்பாரம்பரியச் சின்னம். பட்டடக்கல் கர்நாடக மாநிலம் பாகல்ரகாட் 

மாவட்டத்திலுள்ள ஒரு சிற்றூர் ஆகும். அங்கு 10 ரகாவில்கள் உள்ளன. அவற்றில் நான்கு வட இந்திய 

பாணியான நாகாரா பாணியிலும் மற்றுமுள்ள ஆறு தென்னிந்திய திராவிட பாணியிலும் கட்டப்பட்டுள்ளன. 

விருப்பாக்ஷா ரகாவிலும் ைங்கரமஸ்வரா ரகாவிலும் திராவிடப் பாணியிலும் பாப்பநாெர் ரகாவில் நாகாரா 

பாணியிலும் அசமந்துள்ளன. விருப்பாக்ஷா ரகாவில் காஞ்சி சகலாைநாெர் ரகாவிசல மாதிரியாக் 

தகாண்டு கட்டப்பட்டுள்ளது. இக்கட்டுமானப் பணியில் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரவசழக்கப்பட்ட சிற்பிகள் 

ஈடுபடுத்ெப்பட்டனர்.  

உலகம் அந்நாளில்: மாதபரும் ரலஷன் (Leshan) புத்ெர் நிசல 71 மீட்டர் உயரம். சீனாவின் ொங் (Tang) 

அரை வம்ைத்தினரால் கட்டப்பட்டது. (கி. பி (தபா. ஆ) 713-803).  

பாக்ொத்: இஸ்லாமியப் ரபரரசின் மகத்ொன நகரம். 8ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 10ஆம் நூற்றாண்டு வசர 

நீடித்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்காண்பவர்களில் சவகுண்டப்தபருமாள் ரகாவிசலக் கட்டியது யார்? 

(அ) இரண்டாம் நரசிம்மவர்மன்  

(ஆ) இரண்டாம் நந்திவர்மன் 

(இ) ெந்திவர்மன்  

(ஈ) பரரமஸ்வரவர்மன் 
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2. கீழ்க்காண்பனவனுற்றுள் முெலாம் மரகந்திரவர்மன் சூட்டிக் தகாண்ட பட்டங்கள் யாசவ? 

(அ) மத்ெவிலாைன்  

(ஆ) விசித்திரசித்ென்  

(இ) குணபாரன்  

(ஈ) இசவ மூன்றும் 

3. கீழ்க்காண்பனவற்றில் இரண்டாம் புலிரகசியின் தவற்றிகசள விவரிக்கும் கல்தவட்டு எது? 

(அ) அய்ரகால்  

(ஆ) ைாரநாத்  

(இ) ைாஞ்சி  

(ஈ) ஜீனாகத் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று 1: பாசற குசடவசர ரகாவிசலச் தைதுக்கும் முசறயிலிருந்து, கற்கசளக் தகாண்டு கட்டுமானக் 

ரகாவில்கசளக் கட்டும் மாற்றம் ஏற்பட்டசெ பல்லவர் கசல உணர்த்துகிறது.  

கூற்று 2: காஞ்சிபுரத்திலுள்ள சகலாைநாெர் ரகாவில் பல்லவர்களின் கசல மற்றும் கட்டடக் கசலக்குச் 

சிறந்ெ எடுத்துக்காட்டாகும்.  

(அ) கூற்று 1 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 2 ெவறு  

(இ) இரு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரு கூற்றுகளும் ெவறு 

2. பல்லவ அரசிசனப் பற்றிய கூற்றுகசளச் சிந்திக்கவும்:  

கூற்று 1: இவர்களுசடய ஆட்சியில் அப்பரால் இயற்றப்பட்ட ரெவாரம் முெல் மற்ற ெமிழ் இலக்கியங்களும் 

தைழித்ரொங்கின.  

கூற்று 2: முெலாம் மரகந்திரவர்மன் மத்ெ விலாை பிரகைனம் எனும் நூலின் ஆசிரியர் ஆவார்.  

(அ) கூற்று 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ைரி  

(இ) இரு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரு கூற்றுகளும் ெவறு 

3. ராஷ்டிரகூட வம்ைம் குறித்ெ கீழ்க்காணும் கூற்றுகசளச் சிந்தித்து அவற்றில் எசவ ைரியான கூற்தறன்று 

கண்டறியவும்.  

1. இவ்வம்ைத்செ நிறுவியவர் ெந்திதுர்கா.  
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2. அரமாகவர்ஷர் கவிரா மார்க்கத்செ எழுதினார்.  

3. முெலாம் கிருஷ்ணர் எல்ரலாராவில் சகலாைநாெர் ரகாவிசலக் கட்டினார்.  

(அ) 1 மட்டும் ைரி  

(ஆ) 2, 3 ைரி  

(இ) 1, 3 ைரி  

(ஈ) மூன்றும் ைரி 

4. கீழ்க்காண்பனவற்றில் எது ைரியான இசணயில்சல:  

(அ) எல்ரலாரா குசககள் - ராஷ்டிர கூடர்கள் 

(ஆ) மாமல்லபுரம் - முெலாம் நரசிம்மவர்மன் 

(இ) எலிதபண்டா குசககள் - அரைாகர் 

(ஈ) பட்டடக்கல் - ைாளுக்கியர்கள் 

5. ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

அ) ெந்தின் - ெைகுமார ைரிெம் 

ஆ) வாத்ஸ்யாயர் - பாரெ தவண்பா 

இ) பாரவி - கிரொர்ஜீனியம் 

ஈ) அரமாகவர்ஷர் - கவிரா மார்க்கம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ ஹர்ஷவர்ெனசர நர்மசெ ஆற்றின் கசரயில் ரொற்கடித்ொர்.  

2. ___________ வாொபிசய அழித்து வாொபி தகாண்டான் எனப் பட்டம் சூட்டிக்தகாண்டார் 

3. அய்ரகால் கல்தவட்டின் ஆசிரியர் ___________ ஆவார்.  

4. ____________ முெலாம் நரசிம்மவர்மனின் பசடத் ெளபதியாவார்.  

5. ____________, ___________ ஆகிய இடங்களில் உள்ள இசைக் கல்தவட்டுக்கள் பல்லவர்களின் 

இசையார்வத்செ உணர்த்துகின்றன.  

தபாருத்துக:  

1. பல்லவர் - கல்யாணி 

2. கீசழச் ைாளுக்கியர் - மான்யரகட்டா 

3. ரமசலச் ைாளுக்கியர் - காஞ்சி 

4. ராஷ்டிரகூடர் - தவங்கி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. புகழ்தபற்ற இசைக் கசலஞர் ருத்ராச்ைாரியார் முெலாம் மரகந்திரவர்மன் காலத்தில் வாழ்ந்ெவர்.  
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2. ராஷ்டிரகூட வம்ைத்தின் ெசலசிறந்ெ அரைர் இரண்டாம் புலிரகசி.  

3. மாமல்லபுரம் யுதனஸ்ரகாவின் உலகப் பாரம்பரியச் சின்னங்களில் ஒன்றாகும்.  

4. ரெவாரம் ஆழ்வார்களால் இயற்றப்பட்டது.  

5. விருப்பாக்ஷி ரகாவில் காஞ்சி சகலாை நாெர் ரகாவிசல மாதிரியாகக் தகாண்டு கட்டப்பட்டொகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ெந்திவர்மன் 2. இசவ மூன்றும் 3. அய்ரகால்  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. இரு கூற்றுகளும் ைரி 

2. இரு கூற்றுகளும் ைரி 

3. மூன்றும் ைரி 

4. ைரியான இசணயற்றது:  

இ) எலிதபண்டா குசககள் - அரைாகர் 

5. ெவறான இசண:  

அ) வாத்ஸ்யாயர் - பாரெ தவண்பா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. இரண்டாம் புலிரகசி 2. முெலாம் நரசிம்மவர்மன் 3. ரவிகீர்த்தி 4. பரஞ்ரைாதி  

5. திருமயம், குடுமியான்மசல 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பல்லவர் - காஞ்சி 

2. கீசழச் ைாளுக்கியர் - தவங்கி 

3. ரமசலச் ைாளுக்கியர் - கல்யாணி 

4. ராஷ்டிரகூடர் - மான்யரகட்டா 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு  

ைரியான விசட: ராஷ்டிரகூட வம்ைத்தின் ெசலசிறந்ெ அரைர் அரமாகவர்ைர் 

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: ரெவாரம் நாயன்மார்களால் இயற்றப்பட்டது.  
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5. ைரி 

 

6th Social Science Lesson 20 

20] ஆசியா மற்றும் ஐரராப்பா 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆசியாவில் 12 நாடுகள் நிலத்ொல் சூழப்பட்டுள்ளன. அதில் ஒன்று இரண்டு முசற நிலத்ொல் சூழப்பட்டுக் 

காணப்படுகின்றது. அொவது, அந்நாட்சடச் சூழ்ந்துள்ள அசனத்து நாடுகளும் நிலத்ொல் சூழப்பட்டுள்ள 

நாடுகளாகும். அந்நாடு எது என்பசெக் கண்டறிக.  

“முடிச்சு” என்பது மசலத் தொடர்கள் கூடும்/பிரியும் இடங்கள் ஆகும்.  

திதபத் “உலகின் கூசர” என அசழக்கப்படுகின்றது. அங்கு நிலவும் கடுங் குளிரின் காரணமாகவும், 

நன்னீரின் மிகப்தபரும் இருப்பிடமாகவும், மக்கள் வாழ இயலாெ சூழல் காணப்படுவொலும் திதபத் 

“மூன்றாம் துருவம்” என்றும் அசழக்கப்படுகின்றது.  

ஓன்றிசணக்கப்பட்ட பல தீவுகள், தீவுக்கூட்டம் என அசழக்கப்படுகின்றது. இந்ரொரனசியா மிகப்தபரியத் 

தீவுக்கூட்டம் ஆகும்.  

முப்பள்ளத்ொக்கு நீர்த் ரெக்கமானது யாங்சி ஆற்றின் குறுக்ரக கட்டப்பட்டுள்ளது. இஃது உலகின் 

மிகப்தபரிய நீர்த்ரெக்கமாகும். இது சீனாவின் மின்ைார ரெசவயில் 10 ைெவீெத்செப் பூர்த்தி தைய்கிறது.  

பாசலவனம்: பாசலவனப் பிரரெைம் என்பது மிகக் குசறந்ெ மசழப்தபாழிசவப் தபறும் பகுதியாகும். 

இங்குக் குசறந்ெ அளவிரலரய ொவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆசியாவில் 

இரண்டு வசகயான பாசலவனங்கள் உள்ளன. தவப்பப் பாசலவனம் மற்றும் குளிர் பாசலவனம்.  

ரூப-அல்-காலி பாசலவனம் உலகின் மிகத் தொடர்ச்சியான மணற்பாங்கான பாசலவனமாகும். இது 

தைௌதி அரரபியாவின் தென்கிழக்குப் பகுதியில் காணப்படுகின்றது.  

பனாவ் படிக்கட்டு முசற தநல் விவைாயம்: இப்தகௌஸ் என்ற பிலிப்சபன்ஸ் மக்களால் 2000 

ஆண்டுகளுக்கு முன் இது உருவாக்கப்பட்டொகும். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 1524 மீ உயரத்தில் 

அசமந்துள்ளது.  

அங்ரகார்வாட்: இஃது உலகப் பாரம்பரிய ெளமாகும். இரண்டாம் சூரியவர்மன் என்ற மன்னரால் கி. பி. (தபா. 

ஆ) 1100ம் ஆண்டில் கம்ரபாடியாவில் கட்டப்பட்டது. தகமர் தமாழியில் “அங்ரகார்வாட்” என்றால் 

“ரகாயில்களின் நகரம்” எனப் தபாருள், இதுரவ உலகின் மிகப்தபரிய ரகாயிலாகும்.  

ஐரராப்பிய ஒன்றியம்: ஐரராப்பிய ஒன்றியம் (European Union) என்பது 28 உறுப்பு நாடுகளின் தபாருளாொர 

மற்றும் அரசியல் நலனுக்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு குழுமமாகும். இது ெனக்தகன ஒரு ெனி தகாடியும், 

தபாதுவான நாணய (யூரரா) (€) மதிப்பும் தகாண்டது.  

தநெர்லாந்து: தநெர்லாந்தில் சுமார் 25 ைெவீெ நிலப்பரப்பு கடல் மட்டத்திற்குக் கீழாகக் காணப்படுகின்றது. 

எனரவ சடக் (dikes) எனப்படும் தபருஞ்சுவர்கசள எழுப்பியுள்ளனர். இந்ெ சடக்குகளினால் கடலிலிருந்து 

நிலத்செ மீட்தடடுத்துள்ளனர். கடலிலிருந்து மீட்தடக்கப்பட்ட இந்நிலங்கள் “ரபால்டர்கள்” என 

அசழக்கப்படுகின்றன.  
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ஃபியார்ட் (fjord) (பிளவுபட்ட கடற்கசர) தைங்குத்ொன பாசறகளுக்கிசடரய (பனியாற்றுச் 

தையல்பாடுகளின் காரணமாக) உள்ள குறுகிய, ஆழமான கடற்கசர பிளவுபட்ட கடற்கசர எனப்படும். 

பின்வரும் வழிகளில் பயன்படுகிறது. 1. இசவ காற்று எத்திசையிலிருந்து வீசினாலும் அென் ரவகத்செக் 

குசறக்கின்றன. 2. கடல் அசலகளின் ரவகத்செயும் இசவ கட்டுக்குள் சவக்கின்றன. எனரவ, 

இப்பிளவுபட்ட கடற்கசரயானது இயற்சக துசறமுகங்கள் அசமவெற்கு ஏற்றொக உள்ளது.  

கருங்காடுகள்: கருத்ெ நிறமுசடய, தைழித்து வளரும் அத்தி மற்றும் சபன் மரங்கள் இப்பகுதிக்குக் கருசம 

நிறத்செ அளிக்கின்றன.  

ரமட்டர்ஹார்ன்: பிரமிடு வடிவத்தில் காணப்படும் ரமட்டர்ஹார்ன் மசல சுவிஸ்நாட்டில் உள்ள ஆல்ப்ஸ் 

மசலயில் அசமந்துள்ளது. இென் உயரம் 4478மீ ஆகும். இம்மசல இென் வடிவத்திற்குப் புகழ் 

தபற்றொகும்.  

காலநிசல பிரிப்பான்: ஆல்ப்ஸ் மசலதொடர் மத்தியத் ெசரகடல் காலநிசலசயயம் வட ஐரராப்பாவில் 

காணப்படும் குளிர்ந்ெ கால நிசலயும் பிரிக்கின்ற ஒரு அரணாக உள்ளது.  

வட அட்லாண்டிக் தவப்பக்கடல் நீரராட்டம் ஐரராப்பாவின் ரமற்குப் பகுதிக்கு மிெமான தவப்பத்செ 

அளிக்கின்றது. ரமலும் ரமற்கத்திய காற்று ஐரராப்பா முழுவதும் தவப்பத்செக் கடத்துகின்றது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆசியாவின் ரமற்கு எல்சலயில் இல்லாெது எது? 

(அ) கருங்கடல்  

(ஆ) மத்திய ெசரக்கடல்  

(இ) தைங்கடல்  

(ஈ) அரபிக்கடல் 

2. எல்பர்ஸ் மற்றும்  ாக்ரராஸ் இசடயில் அசமந்துள்ள மசலயிசடப்பீடபூமி 

(அ) திதபத்  

(ஆ) ஈரான்  

(இ) ெக்காணம்  

(ஈ) யுனான் 

3. நிலநடுக்ரகாட்டுக் காலநிசல என்பது  

i) ஆண்டு முழுவதும் ஒரர மாதிரியாக இருக்கும்.  

ii) ைராைரி மசழயளவு 200 மி. மீ ஆகும்.  

iii) ைராைரி தவப்பநிசல 100 C ஆகும்.  

ரமற்கண்ட கூற்றுகளில்  

(அ) i மட்டும் ைரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii ைரி  
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(இ) i மற்றும் iii ைரி  

(ஈ) i மற்றும் ii ைரி 

4. பட்டியல் i ஐ பட்டியல் ii உடன் தபாருத்தி, கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளக் தகாண்டு ைரியான 

விசடசயத் ரெர்ந்தெடு.  

பட்டியல் I - பட்டியல் II 

A. மரலசியா - 1. அத்தி 

B. ொய்லாந்து - 2. ரப்பர் 

C. தகாரியா - 3. ரெக்கு 

D. இஸ்ரரல் - 4. தைர்ரி 

குறியீடுகள்:  

     A B C D 

(அ) 2 3 4 1 

(ஆ) 4 3 2 1 

(இ) 4 3 1 2 

(ஈ) 2 3 1 4 

5. இந்தியா _________ உற்பத்தியில் முன்னணி வகிக்கின்றது 

(அ) துத்ெநாகம்  

(ஆ) சமக்கா  

(இ) மாங்கனீசு  

(ஈ) நிலக்கரி 

6. ஸ்தபயின் மற்றும் பிரான்ஸ்க்கு இசடயில் இயற்சகயாகரவ அசமந்துள்ள எல்சல 

(அ) ஆஸ்ப்ஸ்  

(ஆ) சபரனீஸ்  

(இ) கார்ரபதியன்  

(ஈ) காகஸஸ் 

7. “ஐரராப்பாவின் ரமற்கு மற்றும் வடரமற்கு பகுதியில் மிெமான மற்றும் ஈரப்பெமான காலநிசல 

நிலவுகிறது” ைரியான தெரிவிசனத் ரெர்வு தைய்க 

(அ) இந்ெப் பகுதிகள் நிலநடுக்ரகாட்டிற்கு அருகில் அசமந்துள்ளது.  

(ஆ) இப்பகுதிகள் வட அட்லாண்டிக் தவப்ப நீரராட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்றன.  

(இ) இப்பகுதிகசளச் சுற்றி மசலகள் காணப்படுகின்றன.  
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(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் ைரி.  

8. கீழ்கண்டவற்றுளன் ெவறான கூற்று எது? 

(அ) ஐரராப்பா மின்ைக்திசய அதிக அளவில் உற்பத்தி தைய்கிறது.  

(ஆ) ஐரராப்பாவின் அசனத்து ஆறுகளும் ஆல்ப்ஸ் மசலயில் உற்பத்தியாகின்றன 

(இ) ஐரராப்பாவின் தபரும்பாலான ஆறுகள் உள்நாட்டு நீர்வழிப் ரபாக்குவரத்திற்குப் பயன்படுகின்றன.  

(ஈ) ஐரராப்பாவின் ஆறுகள் வற்றாெ ஆறுகளாகும்.  

9. தபாருந்ொெ இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) தமஸடா - ஸ்தபயின் 

(ஆ) ஜீரா - பிரான்ஸ் 

(இ) தபன்னின்ஸ் - இத்ொலி 

(ஈ) கருங்காடுகள் - த ர்மனி 

10. ஐரராப்பாவில் மிகக் குசறவான மக்களடர்த்திசயக் தகாண்ட நாடு எது? 

(அ) ஐஸ்லாந்து  

(ஆ) தநெர்லாந்து  

(இ) ரபாலந்து  

(ஈ) சுவிட்ைர்லாந்து 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ொரஸ் மற்றும் ரபான்சடன் மசலத்தொடர்கள் __________ முடிச்சிலிருந்து பிரிக்கின்றது.  

2. உலகின் மிக ஈரப்பெமான இடம் __________ 

3. உலகிரலரய __________ உற்பத்தியில் ஈரான் முன்னிசலயில் உள்ளது.  

4. ஐரராப்பாசவயும், தெற்கு மற்றும் தென் கிழக்கு ஆசியாசவயும் இசணக்கும் கடல்வழி __________ 

5. பிலிப்சபன்ஸ் நாட்டின் ரெசிய நடனம் ___________ 

6. ஐரராப்பாவின் இரண்டாவது உயரமான சிகரம் ____________ 

7. ஐரராப்பாவின் மத்திய மற்றும் கிழக்கு பகுதியில் நிலவும் காலநிசல ___________ 

8. வடகடலில் உள்ள முக்கிய மீன்பிடித்ெளம் __________ 

9. ஐரராப்பாவின் மக்களடர்த்தி __________ 

10. ____________ ஆறு ஐரராப்பாவில் உள்ள ஒன்பது நாடுகசளக் கடந்து தைல்கின்றது.  

தபாருத்துக:  

1. தமைபரடாமியா ைமதவளி - அதிக மசழ 
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2. தமௌசின்ராம் - நார்ரவ 

3. அரிசிக் கிண்ணம் - ஸ்தபயின் 

4. ஃபியார்டு கடற்கசர - யூப்ரடீஸ் & சடக்ரிஸ் 

5. எருதுச் ைண்சட - ொய்லாந்து 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று A: இத்ொலி, வறண்ட ரகாசட காலத்செயும், குளிர்கால மசழசயயும் தபற்றுள்ளது.  

காரணம் R: இது மத்திய ெசரக்கடல் பகுதியில் அசமந்துள்ளது 

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி. ரமலும் R என்பது A விற்கு ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் ைரி. ரமலும் R என்பது A விற்கு ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) A ைரி. ஆனால் R ெவறு.  

(ஈ) A ெவறு. ஆனால் R ைரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. அரபிக்கடல் 2. ஈரான் 3. i மட்டும் ைரி  

4. தபாருத்துக: (விசடகள்) 

i) மரலசியா - ரப்பர் 

ii) ொய்லாந்து - ரெக்கு 

iii) தகாரியா - தைர்ரி 

iv) இஸ்ரரல் - அத்தி 

5. சமக்கா 6. சபரனீஸ்  

7. இப்பகுதிகள் வட அட்லாண்டிக் தவப்ப நீரராட்டத்தினால் பாதிக்கப்படுகின்றன.  

8. ஐரராப்பாவின் ஆறுகள் வற்றாெ ஆறுகளாகும்.  

9. தபாருந்ொெ இசண: (விசட) 

இ) தபன்னின்ஸ் - இத்ொலி 

10. ஐஸ்லாந்து 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஆர்மீனியன் 2. தமௌசின்ராம் 3. ரபரிச்ைம்பழம் 4. சூயஸ்கால்வாய் 5. டினிக்லிங்  

6. மாண்ட் பிளாங் 7. கண்ட காலநிசல 8. டாகர் பாங்க்ஸ் 9. 26105 நபர்கள்/ை. கி. மீ  

10. ரடன்யூப் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
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1. தமைபரடாமியா ைமதவளி - யூப்ரடீஸ் ரூ சடக்ரிஸ் 

2. தமௌசின்ராம் - அதிக மசழ 

3. அரிசிக் கிண்ணம் - ொய்லாந்து 

4. ஃபியார்டு கடற்கசர - நார்ரவ 

5. எருதுச் ைண்சட - ஸ்தபயின் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசட) 

1. (A) ெவறு, ஆனால் (R) ைரி.  

 

6th Social Science Lesson 21 

21] புவி மாதிரி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புவி 510. 1 மில்லியன் ைதுர கிரலாமீட்டர் பரப்பளசவக் தகாண்டொகும்.  

உலகில் முென்முெலாக புவி மாதிரிசய (Globe) கி. பி. (தபா. ஆ) 150-ஆம் ஆண்டில் கிரரக்கர்கள் 

உருவாக்கியுள்ளனர். இந்திய வானியல் அறிஞர் முெலாம் ஆரியபட்டர் அவர்கள் எழுதிய “ஆர்யபட்ட 

சித்ொந்ெம்” என்ற நூலில் “விண்மீன்கள் வானில் ரமற்குப்புறமாக நகர்வது ரபான்ற ரொற்றம், புவி 

ென்னுசடய அச்சில் ென்சனத்ொரன சுற்றிக் தகாள்வொல் விசளகிறது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

கிரரக்க ரராமானிய கணிெ வல்லுநர், வான் ஆய்வாளர் மற்றும் புவியியல் ஆய்வாளராகிய ொலமி (Ptolemy) 

என்பவர் முென் முெலில் நில வசரபடத்தில் அட்ை தீர்க்கக் ரகாடுகசள வசரந்ெவராவார். இவருசடய 

‘Geographia” என்ற நூலில் புவியின் அளவும், அென் ரமற்பரப்சபக் குறித்ெ விவரங்களும், அட்ைக்ரகாடுகள் 

மற்றும் தீர்த்ெக் ரகாடுகளின் அடிப்பசடயில் அசமந்ெ பல்ரவறு இடங்களின் பட்டியலும் இடம் தபற்றுள்ளது.  

புவியின் நடுவில் வசரயப்பட்டுள்ள நில நடுக்ரகாடு (Equator) மற்ற அட்ைக் ரகாடுகசள விட நீளமாகக் 

காணப்படுகிறது. எனரவ, இக்ரகாடு “தபருவட்டம்”(Great Circle) என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

O0 அட்ைக் ரகாட்டிலிருந்து 23 ½0 வடக்கு மற்றும் தெற்கு பகுதியில் வசரயப்பட்டுள்ள அட்ைக்ரகாடுகள் “ொழ் 

அட்ைக்ரகாடுகள்” Low Latitudes எனவும். 23 ½0 வடக்கு முெல் 66 ½0 வடக்கு வசரயிலும், 23 ½0 தெற்கு 

முெல் 66 ½0 தெற்கு வசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள அட்ைக்ரகாடுகள் “மத்திய அட்ைக் ரகாடுகள்” Middle 

Latitudes எனவும். 66 ½0 வடக்கு முெல் 900 வடக்கு வசரயிலும், 66 ½0 தெற்கு முெல் 900 தெற்கு 

வசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள அட்ைக் ரகாடுகள் “உயர் அட்ைக் ரகாடுகள்” High Latitudes, எனவும் 

அசழக்கப்படுகின்றன.  

Latitude-அகலாங்கு. Longitude-தநட்டாங்கு. Equator-நிலநடுவசர. Tropic of Cancer-கடகவசர. Tropic of 

Capricorn-மகரவசர எனவும் ெமிழில் அசழக்கப்படுகின்றன.  

தீர்க்கக்ரகாடுகள் புவியில் நிலநடுக்ரகாட்டுப் பகுதியில் 111 கி. மீ. இசடதவளியிலும், 450 அட்ைப்பகுதிகளில் 

79 கி. மீ இசடதவளியிலும், துருவப் பகுதிகளில் இசடதவளியின்றியும் காணப்படுகின்றன.  
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பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு வசளந்து தைல்வெற்குக் காரணம், இது ரநராகச் தைன்றால், ஒரர நாட்டிற்குள் 

இரண்டு ரெதிகள் அசமயும். இந்ெ குழப்பத்திசனத் ெவிர்ப்பெற்காகரவ இக்ரகாடு வசளத்து 

வசரயப்பட்டுள்ளது.  

புவி ென் அச்சில் ஒருமுசற ென்சனத்ொரன சுற்றிக் தகாள்ளும் கால அளவு ஒரு நாள்.  

1 நாள் = 24 மணி ரநரம்.  

1 மணி ரநரம் = 60 நிமிடங்கள்.  

24 மணி ரநரத்திற்கு = 24 x 60 = 1440 நிமிடங்கள்.  

புவி ரகாளத்தின் சுற்றளவு = 3600.  

3600 = 360 தீர்த்ெக்ரகாடுகள்.  

3600 = 1440 நிமிடங்கள்.  

1 0 யின் ரநரம் = 1440/360 = 4 நிமிடங்கள்.  

1 0 சய கடக்க புவி எடுத்துக்தகாள்ளும் கால அளவு = 4 நிமிடங்கள்.  

60 நிமிடங்கள் / 4 நிமிடங்கள் = 60/4 = 15.  

1 மணி ரநரத்தில் 150 தீர்க்கக் ரகாடுகசளப் புவி கடக்கிறது.  

1. தமரிடியன் (Meridian) என்ற தைால் “தமரிடியானஸ்” (meridianus) என்ற இலத்தீன் தமாழிச் தைால்லிலிருந்து 

வந்ெொகும். இெற்கு நண்பகல் Midday (Medius – Middle, dies = day) எனப்தபாருள். எனரவ Meridian என்பது 

சூரியன் ஓர் இடத்தின் ரநர் ரமரல உச்சியில் உள்ளசெக் குறிக்கிறது.  

2. a. m. என்பது ‘anti – meridiem’ (anti = before) நண்பகலுக்கு முன்னொக எனப் தபாருள்படும்.  

3. p. m. என்பது “post – Meridiem’ (Post = after or later) நண்பகலுக்குப் பிறகு எனப் தபாருள்படும்.  

இந்தியா கிசடமட்டப்பரவலில் ரமற்கில் கு ராத்தில் உள்ள தகௌர்ரமாட்டா (Ghuar Mota) என்ற 

இடத்திற்கும், கிழக்கில் அருணாச்ைல பிரரெைத்திலுள்ள கிபித்து (Kibithu) என்ற இடத்திற்கும் ைமதூர 

இசடதவளியில், உத்திரப்பிரரெை மாநிலம் அலகாபாத்தில் உள்ள மிர்ைாபூர் (Mirzabur) என்ற இடத்தின் 

வழிரய 82 ½0 கிழக்கு தீர்க்கக்ரகாடு தைல்கிறது.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. தபருவட்டம் என அசழக்கப்படும் அட்ைக்ரகாடு __________ 

2. புவியின் மீது கிழக்கு ரமற்காக, கிசடமட்டமாக வசரயப்பட்டுள்ள ரகாடுகள் __________ 

3. புவியில் 900 அட்ைங்கள் _________ என அசழக்கப்படுகின்றன.  

4. முென்சம தீர்க்கக்ரகாடு __________ என அசழக்கப்படுகிறது.  

5. உலகின் ரநர மண்டலங்களின் எண்ணிக்சக __________ 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. புவியின் வடிவம்.  
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(அ) ைதுரம்  

(ஆ) தைவ்வகம்  

(இ) ஜியாய்டு  

(ஈ) வட்டம் 

2. வடதுருவம் என்பது 

(அ) 900 வ அட்ைக்ரகாடு  

(ஆ) 900 தெ அட்ைக்ரகாடு  

(இ) 900 ரம தீர்க்கக்ரகாடு  

(ஈ) 900 கி தீர்க்கக்ரகாடு 

3. 00 முெல் 1800 கிழக்கு தீர்க்கக்ரகாடு வசர காணப்படும் புவிப்பகுதி இவ்வாறு அசழக்கப்படுகிறது.  

(அ) தெற்கு அசரக்ரகாளம்  

(ஆ) ரமற்கு அசரக்ரகாளம் 

(இ) வடக்கு அசரக்ரகாளம்  

(ஈ) கிழக்கு அசரக்ரகாளம் 

4. 23 ½0 வ அட்ைக்ரகாடு இவ்வாறு அசழக்கப்படுகிறது.  

(அ) மகரரரசக  

(ஆ) கடக ரரசக  

(இ) ஆர்க்டிக் வட்டம்  

(ஈ) அண்டார்டிக் வட்டம் 

5. 1800 தீர்க்கக்ரகாடு என்பது  

(அ) நிலநடுக்ரகாடு  

(ஆ) பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு  

(இ) முென்சம தீர்க்கக்ரகாடு  

(ஈ) வடதுருவம் 

6. கீரீன்விச் முென்சம தீர்க்கக் ரகாட்டிறக்கு ரநர் உச்சியில் சூரியன் இருக்கும் ரபாது அவ்விடத்தின் ரநரம்.  

(அ) நள்ளிரவு 12 மணி  

(ஆ) நண்பகல் 12 மணி 

(இ) பிற்பகல் 1 மணி  

(ஈ) முற்பகல் 1 மணி 
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7. ஒரு நாளுக்கு எத்ெசன நிமிடங்கள்? 

(அ) 1240 நிமிடங்கள்  

(ஆ) 1340 நிமிடங்கள்  

(இ) 1440 நிமிடங்கள்  

(ஈ) 1140 நிமிடங்கள் 

8. கீழ்க்காணும் தீர்க்கக்ரகாடுகளில் இந்திய திட்ட ரநர தீர்க்கக்ரகாடாக உள்ளது எது? 

(அ) 82 ½0 கிழக்கு  

(ஆ) 82 ½0 ரமற்கு  

(இ) 81 ½0 கிழக்கு  

(ஈ) 81 ½0 ரமற்கு 

9. அட்ைக்ரகாடுகளின் தமாத்ெ எண்ணிக்சக 

(அ) 171  

(ஆ) 161  

(இ) 181  

(ஈ) 191 

10. தீர்க்கக் ரகாடுகளின் தமாத்ெ எண்ணிக்சக 

(அ) 370  

(ஆ) 380  

(இ) 360  

(இ) 390 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. வடதுருவம், தென்துருவம், நிலநடுக்ரகாடு, பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு 

2. மகரரரசக, கடகரரசக, நிலநடுக்ரகாடு, முென்சம தீர்த்ெக்ரகாடு  

3. தவப்பமண்டலம், ரநர மண்டலம், மிெதவப்ப மண்டலம், குளிர் மண்டலம் 

4. இராயல் வானியல் ஆய்வுசமயம், முென்சம தீர்க்கக்ரகாடு, கிரீன்விச், பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு 

5. 100 வடக்கு, 200 தெற்கு, 300 வடக்கு, 400 ரமற்கு 

தபாருத்துக:  

1. O0அட்ைக்ரகாடு - துருவம் 

2. O0 தீர்க்கக்ரகாடு - பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு 
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3. 1800 தீர்க்கக்ரகாடு - கிரீன்விச் 

4. 900 அட்ைக்ரகாடு - நிலநடுக்ரகாடு 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. புவி ரகாள வடிவமாகக் காணப்படுகிறது.  

2. புவியின் வடிவம், ஜியாய்டு என அசழக்கப்படுகிறது.  

3. புவி ெட்சடயான வடிவத்தில் உள்ளது. ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சற, கீரழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக் கண்டறிக.  

(அ) 1 மற்றும் 3 ைரி  

(ஆ) 2 மற்றும் 3 ைரி  

(இ) 1 மற்றும் 2 ைரி  

(ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 ைரி 

1. கூற்று 1: புவியில், அட்ைக்ரகாடுகள் ஒரு இடத்தின் அசமவிடத்செக் கண்டறியவும், தவப்ப 

மண்டலங்கசளக் கணக்கிடவும் பயன்படுகின்றன.  

கூற்று 2: புவியில் தீர்க்கக் ரகாடுகள், ஒரு இடத்தின் அசமவிடத்செக் கண்டறியவும், ரநரத்செக் 

கணக்கிடவும் பயன்படுகின்றன.  

(அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. நிலநடுக்ரகாடு 2. அட்ைக்ரகாடுகள் 3. துருவங்கள் 4. கிரீன்விச் 5. (24) 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஜியாய்டு 2. 900 வ அட்ைக்ரகாடு 3. கிழக்கு அசரக்ரகாளம்  

4. கடகரரசக 5. பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு  

6. நண்பகல் 12 மணி 7. 1440 நிமிடங்கள்  

8. (82 1/20 கிழக்கு) 9. (181) 10. 360  

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக: (விசடகள்) 

1. பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு 

2. முென்சமதீர்க்கக்ரகாடு 

3. ரநரமண்டலம்  
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4. இராயல் வானியல் ஆய்வுசமயம் 

5. 300 வடக்கு 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. 00 அட்ைக்ரகாடு - நிலநடுக்ரகாடு 

2. 00 தீர்க்கக்ரகாடு - கிரீன்விச் 

3. 1800 தீர்க்கக்ரகாடு - பன்னாட்டு ரெதிக்ரகாடு 

4. 900 அட்ைக்ரகாடு - துருவம் 

பின்வரும் கூற்றுகசள ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. 1 மற்றும் 2 ைரி 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 

 

6th Social Science Lesson 22 

22] ரபரிடசரப் புரிந்து தகாள்ளுெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரபரிடர்: இயற்சக ரபரிடர், மனிெனால் உண்டாகும் ரபரிடர்கள்.  

இயற்சக ரபரிடர்: நிலநடுக்கம், எரிமசல, சுனாமி, சூறாவளி, தவள்ளம், நிலச்ைரிவு, பனிச்ைரிவு. இடி மற்றும் 

மின்னல் 

மனிெனால் உண்டாகும் ரபரிடர்கள்: தநருப்பு, கட்டிடங்கள் இடிந்து ரபாெல், தொழிற்ைாசல விபத்துகள், 

ரபாக்குவரத்து விபத்துகள், தீவிரவாெம், கூட்ட தநரிைல்.  

தைன்சன தவள்ளம் 2015: இந்தியாவின் தபரும் நகரங்களில் ஒன்றான தைன்சன இந்தியாவின் 

தென்கிழக்குக் கடற்கசரயில் அசமந்துள்ளது. இஃது ஒவ்தவாரு ஆண்டும் வடகிழக்குப் பருவக்காற்றாலும், 

தவப்ப மண்டல புயலாலும் தபரும் ொக்கத்திற்கு உள்ளாகின்றது. 2015ஆம் ஆண்டு, நவம்பர் மற்றும் டிைம்பர் 

மாெத்தில் தபய்ெ தபரும் மசழயினால் ஏற்பட்ட தவள்ளத்தில் தைன்சன மற்றும் ெமிழகத்தின் சில பகுதிகள் 

ரபரழிசவச் ைந்தித்ென. இதில் சுமார் 400க்கும் ரமற்பட்ரடார் உயிரிழந்ெனர் தபருமளவில் தபாருட்ரைெமும் 

ஏற்பட்டது. மனிெ உயிர்கசளக் காப்பாற்றவும் மக்களின் துயர் துசடக்கவும் மத்திய அரசு மற்றும் ெமிழக 

அரசு ஏராளமான நடவடிக்சககசள ரமற்தகாண்டன.  

 

6th Social Science Lesson 23 

23] மக்களாட்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

“மக்களால் மக்களுக்காக மக்கரள நடத்தும் ஆட்சி மக்களாட்சி” – ஆப்ரகாம் லிங்கன்.  
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ரநரடி மக்களாட்சியில் மக்கரள ைட்டங்கசள உருவாக்குகின்றனர். அசனத்து ைட்டத்திருத்ெங்கசளயும் 

மக்கள்ொன் அங்கீகரிப்பர். அரசியல்வாதிகள் நாடாளுமன்ற தையல்முசறகளின்படி ஆட்சி தைய்வர். ரநரடி 

மக்களாட்சிசய தவற்றிகரமான தையல்படுத்தும் வரலாற்சற சுவிட்ைர்லாந்து தபற்றுள்ளது.  

மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் கிரரக்கம் ஆகும்”.  

பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி: நாடாளுமன்ற மக்களாட்சி-இந்தியா, இங்கிலாந்து.  

அதிபர் மக்களாட்சி-அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள், கனடா.  

மக்களாட்சி:  

ரநரடி மக்களாட்சி-சுவிட்ைர்லாந்து. ைட்டங்கள் மற்றும் விதிகள். வாக்குகள். மக்கள்.  

பிரதிநிதித்துவ மக்களாட்சி-இந்தியா, இங்கிலாந்து அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள். ைட்டங்கள் மற்றும் விதிகள். 

ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள். வாக்குகள்.  

2007ல் ஐ. நா. ைசப தைப்டம்பர் 15ஆம் நாசள உலக மக்களாட்சி தினமாக அறிவித்துள்ளது.  

இந்தியக் குடிமக்களின் 79% ரபர் ெங்களது நாட்டின் மக்களாட்சியின் மீது நம்பிக்சக தகாண்டுள்ளொகப் 

புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இென் காரணமாக உலக அளவிலான இப்பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 

முெலிடம் கிசடத்துள்ளது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆதிமனிென் __________ பகுதியில் குடிரயறி விவைாயம் தைய்யத் தொடங்கியனான்.  

(அ) ைமதவளி  

(ஆ) ஆற்ரறாரம்  

(இ) மசல  

(ஈ) குன்று 

2. மக்களாட்சியின் பிறப்பிடம் _________ 

(அ) சீனா  

(ஆ) அதமரிக்கா  

(இ) கிரரக்கம்  

(ஈ) ரராம் 

3. உலக மக்களாட்சி தினம் __________ 

(அ) தைப்டம்பர் 15  

(ஆ) அக்ரடாபர் 15  

(இ) நவம்பர் 15  

(ஈ) டிைம்பர் 15 

4. ரநரடி மக்களாட்சியில் வாக்களிப்பவர் __________ 
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(அ) ஆண்கள்  

(ஆ) தபண்கள்  

(இ) பிதிநிதிகள்  

(ஈ) வாக்காளர்கள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரநரடி மக்களாட்சிசயச் தையல்படுத்தும் நாடு _________ 

2. மக்களாட்சிக்கான வசரயசறசய வகுத்ெவர் _________ 

3. மக்கள் __________ அளிப்பென் மூலம் ெங்கள் பிரதிநிதிகசளத் ரெர்ந்தெடுக்கின்றனர்.  

4. நம் நாட்டில் __________ மக்களாட்சி தையல்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஆற்ரறாரம் 2. கிரரக்கம் 3. தைப்டம்பர் 15 4. வாக்காளர்கள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. சுவிட்ைர்லாந்து 2. ஆபிரகாம் லிங்கன் 3. வாக்கு 4. பிரதிநிதித்துவம் 

 

6th Social Science Lesson 24 

24] உள்ளாட்சி அசமப்பு – ஊரகமும் நகர்ப்புறமும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1688ல் உருவாக்கப்பட்ட தைன்சன மாநகராட்சி ொன் இந்தியாவின் மிக பழசமயான உள்ளாட்சி 

அசமப்பாகும்.  

ெமிழ்நாட்டில் முென் முெலில் உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி வாலா ாரபட்சட நகராட்சி ஆகும். (ரவலூர் 

மாவட்டம்). நகராட்சிகள் அதிகமாக உள்ள மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்.  

விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் ொன் அதிகப்படியாக 22 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ளன. நீலகிரி மற்றும் 

தபரம்பலூர் மாவட்டங்கள் ஒவ்தவான்றிலும் 4 ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் ொன் உள்ளன.  

சிறப்பாகச் தையல்படும் ஊராட்சி அசமப்புகளுக்கு மத்திய அரசு விருதுகசள வழங்குகிறது.  

ரெசிய ஊராட்சி தினம் ஏப்ரல் 24.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. பல கிராம ஊராட்சிகள் ஒன்றிசணந்து ___________ அசமக்கப்படுகிறது.  

(அ) ஊராட்சி ஒன்றியம்  

(ஆ) மாவட்ட ஊராட்சி  

(இ) வட்டம்  
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(ஈ) வருவாய் கிராமம் 

2. ரெசிய ஊராட்சி தினம் __________ ஆகும்.  

(அ)  னவரி 24  

(ஆ) ஜீசல 24  

(இ) நவம்பர் 24  

(ஈ) ஏப்ரல் 24 

3. இந்தியாவின் பழசமயான உள்ளாட்சி அசமப்பாக அசமக்கப்பட்ட நகரம் ____________ 

(அ) தடல்லி  

(ஆ) தைன்சன  

(இ) தகால்கத்ொ  

(ஈ) மும்பாய் 

4. அதிகப்படியான ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் உள்ள மாவட்டம் ___________ 

(அ) ரவலூர்  

(ஆ) திருவள்ளுர்  

(இ) விழுப்புரம்  

(ஈ) காஞ்சிபுரம்  

5. மாநகராட்சியின் ெசலவர் __________ என அசழக்கப்படுகிறார்.  

(அ) ரமயர்  

(ஆ) கமிஷனர்  

(இ) தபருந்ெசலவர்  

(ஈ) ெசலவர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவிரலரய ரபரூராட்சி என்ற அசமப்சப அறிமுகப்படுத்திய மாநிலம் __________ ஆகும்.  

2. பஞ்ைாயத்து ராஜ் ைட்டம் தகாண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு _________ 

3. உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளின் பெவிக்காலம் _________ ஆண்டுகள்.  

4. ெமிழ்நாட்டில் முென் முெலாக உருவாக்கப்பட்ட நகராட்சி _________ ஆகும்.  

தபாருத்துக:  

1. கிராம ைசப - தையல் அலுவலர் 

2. ஊராட்சி ஒன்றியம் - மாநிலத் ரெர்ெல் ஆசணயம் 
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3. ரபரூராட்சி - வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் 

4. உள்ளாட்சித் ரெர்ெல் - நிரந்ெர அசமப்பு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஊராட்சி ஒன்றியம் 2. (ஏப்ரல் 24) 3. தைன்சன 4. விழுப்புரம் 5. ரமயர்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ெமிழ்நாடு 2. (1992) 3. (5) 4. வாலா ா ரபட்சட 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. கிராம ைசப - நிரந்ெர அசமப்பு 

2. ஊராட்சி ஒன்றியம் - வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் 

3. ரபரூராட்சி - தையல் அலுவலர் 

4. உள்ளாட்சித் ரெர்ெல் - மாநிலத் ரெர்ெல் ஆசணயம் 

 

6th Social Science Lesson 25 

25] ைாசல பாதுகாப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பாெைாரிகள் கடக்கும் இடம்: பாெைாரிகளுக்கு என்று ைாசலயில் கடக்கும் பகுதி 1934ஆம் ஆண்டு 

பிரிட்டனில் அசமக்கப்பட்டது. ைாசலகள் புள்ளிகளால் ஆன ரகாடுகளால் குறிக்கப்பட்டன. 

நுசடபாசெகளில் தபலிஷா ரபக்கன் என்று அசழக்கப்பட்ட ஒளிக்கம்பங்கள் அசமக்கப்பட்டன. இது 

பிரிட்டனின் ரபாக்குவரத்துத்துசற அசமச்ைர் எல். ரஹாரி தபலிஷா அவர்களின் தபயரில் அசமக்கப்பட்டது. 

ஜீப்ரா கிராசிங் எனப்படும் கருப்பு தவள்சளகளால் ஆன பட்சடகள், கருப்பு தவள்சளக் ரகாடுகளாக 

மாற்றமசடந்ென. இரண்டாம் உலகப் ரபாருக்குப் பின் ொன் ஜீப்ரா கிராசிங் உருவாக்கப்பட்டன.  

 

7th Social Science Lesson 1 

1] இடைக்கால இந்திய வரலாற்று ஆதாரங்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ஓளரங்கசீப்பின் அடவக்கள வரலாற்று அறிஞராக இருந்த காஃபிகானின் புகழ் தெற்ற கூற்று உங்களுக்குத் 

ததரியுமா? “விசுவாசம் உள்ளவராக இருத்தல், லாெ ந ாக்கம் இன்டம, ஆெத்துக்கு அஞ்சாடம, ஒரு தடல 

ெட்சமாக இல்லாதிருத்தல், விருப்பு தவறுப்பின்றி இருத்தல்,  ண்ெருக்கும் அந்நியருக்குமிடைநய 

நவற்றுடம ொராடம, ந ர்டமயுைன் எழுதுதல் ஆகியடவ வரலாற்று ஆசிரியரின் கைடமகள்” என அவர் 

கூறியுள்ளார்.  

சான்றுகடள வடகப்ெடுத்துதல்: முதல்நிடலச்சான்றுகள், இரண்ைாம் நிடலச் சான்றுகள்.  
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ஒரு ஜிட்ைல் 3. 6 தவள்ளி குன்றிமணிகடளக் தகாண்ைதாகும் 48 ஜிட்ைல்கள் 1 தவள்ளி ைங்காவுக்குச் 

சமமாகும்.  

தெகத்-அராபியச்தசால்-தடலமுடறகள் அல்லது நூற்றாண்டுகள் என்று தொருள். தஜீக்-ொராசீகச் தசால்-

சுயசரிடத எனப்தொருள். தாரிக் அல்லது தாகுயூக்-அராபியச் தசால் - இதன் தொருள் வரலாறு என்ெதாகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. --------------- என்ெடவ ொடறகள், கற்கள், நகாவில் சுவர்கள், உநலாகங்கள் ஆகியவற்றின் 

கடினமான நமற்ெரப்பின் மீது தசதுக்கப்ெடும் வாசகங்களாகும்.  

(அ) காலவரிடசயிலான நிகழ்வுப்ெதிவுகள்  

(ஆ) ெயணக்குறிப்புகள் 

(இ)  ாணயங்கள்  

(ஈ) தொறிப்புகள் 

2. நகாவில்களுக்குக் தகாடையாக வழங்கப்ெட்ை நிலங்கள் -------------- ஆகும்.  

(அ) நவளாண்வடக  

(ஆ) சாலநொகம்  

(இ) பிரம்மநதயம்  

(ஈ) நதவதானம் 

3. -------------- களின் காலம் ெக்தி இலக்கியங்களின் காலதமன அறியப்ெடுகிறது.  

(அ) நசாழர்  

(ஆ) ொண்டியர்  

(இ) ராஜபுத்திரர்  

(ஈ) விஜய கர அரசர்கள் 

4. முதல் தைல்லி சுல்தான் ெற்றிய தகவல்கடளக் கூறும் நூல் -------------- ஆகும்.  

(அ) அயினி அக்ெரி  

(ஆ) தாஜ்-உல்-மா-அசிர்  

(இ) தசுக்-இ-ஜாஹாங்கீரி  

(ஈ) தாரிக்-இ-தெரிஷ்ைா 

5. அராபியாவில் பிறந்து இந்தியாவிற்கு வந்த தமாராக்நகா  ாட்டு அறிஞர் ---------------- ஆவார்.  

(அ) மார்க்நகாநொநலா  

(ஆ) அல்-ெரூனி  

(இ) நைாமிங்நகா ெயஸ்  
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(ஈ) இென் ெதூதா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. -------------- கல்தவட்டு ஒரு பிரம்மநதயக் கிராமத்தின் நிர்வாகம் குறித்து விவரித்துக் கூறுகிறது.  

2. தன்னுடைய தங்க  ாணயங்கள் மீது தெண் ததய்வமான இலட்சுமியின் உருவத்டதப் ெதித்து 

தன்னுடைய தெயடரயும் தொறித்தவர் ---------------- ஆவார்.  

3. ஒரு -------------- என்ெது 3. 6 தவள்ளி குன்றிமணிகடளக் தகாண்டிருந்தது.  

4. அடிடம வம்சத்டதச் நசர்ந்த சுல்தான்  ஸ்ருதீன் மாமூதுவால் ஆதரிக்கப்ெட்ைவர் ---------------- 

ஆவார்.  

5. கி. பி. 1420 இல் விஜய கருக்கு வருடகபுரிந்த இத்தாலியப் ெயணி ---------------- ஆவார்.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. கஜீராநகா - அ) ஒடிசா 

2. தகானாரக் - ஆ) ஹம்பி 

3. தில்வாரா - இ) மத்தியப்பிரநதசம் 

4. விருப்ொக்சா - ஈ) ராஜஸ்தான் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ெள்ளிச்சந்தம் என்ெது சமண சமய நிறுவனங்களுக்குக் தகாடையாக வழங்கப்ெட்ை நிலமாகும்.  

2.  ாணயங்களிலுள்ள உநலாகங்களின் கலடவ நெரரசின் அரசியல் நிடல குறித்த தகவல்கடள  மக்கு 

வழங்குகின்றன.  

3. தாமிரத்தின் விடல அதிகமாக இருந்ததால் அரசு ஆடணகடளயும் அரசடவ நிகழ்வுகடளயும் ெதிவு 

தசய்வதற்கு குடறந்த தசலவிலான ெடனநயாடலகளும் காகிதமும் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைன.  

4. நைாமிங்நகா ெயஸ் எனும் நொர்த்துகீசியப்ெயணி கி. பி. 1522இல் நசாழப்நெரரசுக்கு வருடக புரிந்தார்.  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: முகமது நகாரி தனது தங்க  ாணயங்களில் தெண் ததய்வமான இலட்சுமியின் உருவத்டதப் 

ெதிப்பித்தார்.  

காரணம்: இத்துருக்கிய ெடைதயடுப்ொளர் மத விசயங்களில் தாராள மனப்ொன்டம தகாண்ைவராய் 

இருந்தார்.  

(அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம  

(ஆ) காரணம் கூற்றக்கான சரியான விளக்கம் இல்டல 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு 
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2. தவறான இடணடயக் கண்ைறிக:  

1. மதுரா விஜயம் - கங்காநதவி 

2. அபுல் ொசல் - அயினி அக்ெரி 

3. இென் ெதூதா - தாகுயூக்-இ-ஹிந்த் 

4. அமுக்தமால்யதா - கிருஷ்ணநதவராயர் 

3. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

தொறிப்புகள், ெயணக்குறிப்புகள், நிடனவுச் சின்னங்கள்,  ாணயங்கள்.  

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தொறிப்புகள், 2. நதவதானம், 3. நசாழர், 4. தாஜ்-உல்-மா-அசிர், 5. இென் ெதூதா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. உத்திரநமரூர், 2. முஹம்மது நகாரி, 3. ஜிட்ைல், 4. மின்கஜ் உஸ் சிராஜ், 5. நிக்நகாநலா நகாண்டி  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. ஆ  

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சரி, 2. தொருளாதார நிடல, 3. சரி, 4. விஜய கர நெரரசு  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம, 2. இென் ெதூதா- தாகுயூக்-இ ஹிந்த், 3. ெயணக்குறிப்புகள் 

 

7th Social Science Lesson 2 

2] வைஇந்தியப் புதிய அரசுகளின் நதாற்றம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

மாளவத்தின் கூர்ஜரப் பிரதிகாரர்கள், தக்காணத்டதச் நசர்ந்த ராஷ்டிரகூைர்கள், வங்காளத்துப் ொலர்கள் 

ஆகிய மூவருள் ஒவ்தவாருவரும் வளம் நிடறந்த கன்நனாஜின் மீது அவர்களின் நமலாதிக்கத்டத நிறுவ 

முயன்றனர். இதனால் ஏற்ெட்ை நீண்ை, த டிய மும்முடனப் நொட்டியில் இம்மூன்று சக்திகளும் 

ெலவீனமடைந்தன.  

பிருதிவிராஜ் தசௌகானின் மடறவுக்குப் பின் சில நூற்றாண்டுகள் கழிந்த பின்பு சந்த் ொர்டத எனும் 

கவிஞர் “பிருதிவிராஜ ராநசா” எனும் தெயரில் ஒரு நீண்ை காவியத்டத இயற்றினார். காவியம் கூறும் கடத 

பின்வருமாறு: கன்நனாஜின் அரசனுடைய மகளுக்குத் திருமணம் தசய்ய நவண்டும். அவள் தனது 

கணவடனத் நதர்வு தசய்வதற்தகனச் சுயம்வரம் ஏற்ொடு தசய்யப்ெட்ைது. ஏற்தகனநவ பிருதிவிராஜனிைம் 

காதல் வயப்ெட்டிருந்த இளவரசி அவடரநய மணந்துதகாள்ள விரும்பினாள். ஆனால் பிருதிவிராஜ் அவள் 
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தந்டதயின் எதிரியாவார். பிருதிவிராடஜ அவமானப்ெடுத்தும் ந ாக்கத்தில் கன்நனாஜின் அரசர் அவருக்கு 

அடழப்பு அனுப்ெவில்டல. நமலும் பிருதிவிராஜ் தசௌகாடனப் நொன்று ஒரு சிடல தசய்து தனது அரச 

சடெயின் வாயிலில் வாயிற்காப்நொடனப் நொல நிறுத்தி டவத்தார். கூடியிருந்நதாதரல்லாம் அதிர்ச்சி 

அடையும் வண்ணம் இளவரசி அங்கிருந்த இளவரசர்கடள மறுத்து பிருதிவிராஜின் சிடலக்கு 

மாடலயிட்டுத் தனது விருப்ெத்டத தவளிப்ெடுத்தினாள். சற்று ததாடலவில் மடறந்திருந்த பிருதிவிராஜ் 

இளவரசிடய அடழத்துக்தகாண்டு குதிடரயில் தப்பினார். பின்னர் இருவரும் திருமணம் தசய்து 

தகாண்ைனர்.  

ரக்ஷாெந்தன் (ராக்கி) எனும் ெண்ொட்டு மரொனது ராஜபுத்திரர்களுக்கு உரியதாகும். “ரக்ஷா” எனில் 

ொதுகாப்பு என்றும், “ெந்தன்” என்ெது கட்டுதல் அல்லது உறவு என்னும் தொருளாகும். இது 

சநகாதரத்துவத்டதயும், அன்டெயும் தகாண்ைாடும் விழாவாகும். ஒரு தெண் ஒர் ஆைவனின் மணிக்கட்டில் 

ராக்கிடயக் கட்டிவிட்ைால் அப்தெண் அந்த ஆைவடன சநகாதரனாகக் கருதுகிறாள் என்று தொருள். 

அப்ெடியான ஆைவர்கள் அப்தெண்கடளப் ொதுகாக்கக் கைடமப்ெட்ைவர்கள் ஆவர். 1905ஆம் ஆண்டு 

வங்கப் பிரிவிடனயின்நொது ரவீந்திர ாத் தாகூர் தெருமளவில் மக்கள் ெங்நகற்ற ரக்ஷாெந்தன் விழாடவத் 

ததாைங்கினார். அவ்விழாவில் இந்து மற்றும் முஸ்லீம் தெண்கள் அடுத்த சமூகத்டதச் நசர்ந்த ஆைவர் 

டககளில் ராக்கிடயக் கட்டி அவர்கடளச் சநகாதரர்களாக ஏற்க டவத்தார். இந்து, முஸ்லீம்களுக்கிடைநய 

பிளடவ ஏற்ெடுத்த ஆங்கிநலயர் நமற்தகாண்ை முயற்சிகளுக்கு எதிராக இச்தசயல்ொடு 

நமற்தகாள்ளப்ெட்ைது.  

சிந்துடவ அராபியர் டகப்ெற்றியதும் அதன் தாக்கமும்: கி. பி. (தொ. ஆ) 712ஆம் ஆண்டு உடமயது அரசின் 

ெடைத்தளெதியான முகமது பின் காசிம் சிந்துவின் மீது ெடைதயடுத்தார். சிந்துவின் அரசர் தாகீர், முகமது 

பின் காசிமால் நதாற்கடிக்கெட்டுக் தகால்லப்ெட்ைார். சிந்துவின் தடல கர் அநரார் டகப்ெற்றப்ெட்ைது. காசிம் 

முல்தாடனயும் டகப்ெற்றினார். சிந்துவில் நிர்வாக ஏற்ொடுகடளச் தசய்தார். சிந்துப்ெகுதிவாழ் மக்களுக்குப் 

“ொதுகாக்கப்ெட்ை மக்கள்” எனும் தகுதி வழங்கப்ெட்ைது. மக்களின் வாழ்க்டகயிலும் அவர்களின் 

மதங்களிலும் எவ்விதத் தடலயீடும் தசய்யப்ெைவில்டல. ஆனால் காசிம் தவகுவிடரவில் கலீஃொவால் 

திரும்ெ அடழக்கப்ெட்ைார். அராபிய அறிஞர்கள் சிந்துவிற்கு வந்து ெல இந்திய இலக்கியங்கடளக் கற்றனர். 

வானியல், தத்துவம், கணிதம், மருத்துவம் ததாைர்ொகச் சமஸ்கிருத தமாழியிலிருந்த ெல நூல்கடள 

அவர்கள் அராபிய தமாழியில் தமாழியாக்கம் தசய்தனர். 0 முதல் 9 வடரயிலான எண்கடள அவர்கள் 

இந்தியாவிலிருந்நத கற்றுக்தகாண்ைனர் அதுவடரயிலும் நமடல  ாட்டினர் பூஜ்யத்தின் ெயன்ொட்டை 

அறிந்திருக்கவில்டல. ஐநராப்பியர்கள் கணிதம் ததாைர்ொன அதிக அறிடவ அராபியர் வாயிலாகப் 

தெற்றனர். பூஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்டத அவர்கள் இந்தியாவிலிருந்நத கற்றுக்தகாண்ைனர். 

நமடல ாட்ைவரும் அராபியர்களும் சதுரங்க விடளயாட்டை இந்தியர்களிைமிருந்நத கற்றுக்தகாண்ைதாக 

 ம்ெப்ெடுகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. “பிருதிவிராஜ ராநசா” எனும் நூடல எழுதியவர் யார்? 

(அ) கல்ஹணர்  

(ஆ) விசாகதத்தர்  

(இ) ராஜநசகரர்  
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(ஈ) சந்த் ொர்டத 

2. பிரதிகார அரசர்களுள் முதல் தடலசிறந்த அரசர் யார்? 

(அ) முதலாம் நொஜா  

(ஆ) முதலாம்  ாகெட்ைர்  

(இ) தஜயொலர்  

(ஈ) சந்திரநதவர் 

3. கஜினி என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எங்கு அடமந்திருந்தது? 

(அ) மங்நகாலியா  

(ஆ) துருக்கி  

(இ) ொரசீகம்  

(ஈ) ஆப்கானிஸ்தான் 

4. கஜினி மாமூதின் ெடைதயடுப்பிற்கு முக்கியக் காரணம் யாது? 

(அ) சிடல வழிொட்டை ஒழிப்ெது  

(ஆ) இந்தியாவின் தசல்வத்டதக் தகாள்டளயடிப்ெது 

(இ) இந்தியாவில் இஸ்லாடமப் ெரப்புவது  

(ஈ) இந்தியாவில் ஒரு முஸ்லீம் அரடச நிறுவுவது 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. விக்கிரமசீலா ெல்கடலக்கழகத்டதத் நதாற்றுவித்தவர் ---------------- ஆவார்.  

2. கி. பி. -----------இல் சிந்துடவ அராபியர் டகப்ெற்றினர்.  

3. ஆஜ்மீர்  கரத்டத நிர்மாணித்தவர் ----------- ஆவார்.  

4. காந்தர்யா நகாவில் --------------ல் அடமந்துள்ளது.  

III. தொருத்துக:  

அ - ஆ 

1. கஜீராநகா - அ) அபு குன்று 

2. சூரியனார் நகாவில் - ஆ) ெந்நதல்கண்ட் 

3. தில்வாரா நகாவில் - இ) தகானாரக் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. “ராஜபுத்ர” என்ெது ஒரு லத்தீன் வார்த்டத ஆகும்.  

2. அரசர் நகாொலர் மக்களால் நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைார்.  
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3. அபுகுன்றில் அடமந்துள்ள நகாவில் சிவதெருமானுக்குப் ெடைத்தளிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

4. “ரக்ஷாெந்தன்” சநகாதர உறவு ததாைர்ொன விழாவாகும்.  

5. இந்தியர்கள் 0 முதல் 9 வடரயிலான எண்கடள அராபியர்களிைமிருந்து கற்றுக் தகாண்ைனர்.  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: கன்நனாஜின் மீது ஆதிக்கத்டத நிறுவநவ மும்முடனப் நொராட்ைம்  டைதெற்றது.  

காரணம்: கன்நனாஜ் மிகப்தெரும்  கரமாக இருந்தது.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கநம 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

(இ) கூற்று தவறு. காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறு 

2. கூற்று I: மகிொலரால் தனது  ாட்டை வாரணாசிடயக் கைந்து விரிவுெடுத்த முடியவில்டல.  

கூற்று II: மகிொலரும் முதலாம் ராநஜந்திர நசாழனும் சமகாலத்தவர் ஆவார்.  

(அ) I சரி  

(ஆ) II சரி  

(இ) I மற்றும் II சரி  

(ஈ) I மற்றும் II தவறு 

3. கூற்று: இந்தியாவில் இஸ்லாமியக் காலக்கட்ைம் கி. பி. (தொ. ஆ) 712இல் அராபியர் சிந்துடவக் 

டகப்ெற்றிய உைன் ததாைங்கவில்டல.  

காரணம்: கூர்ஜரப்பிரதிகாரர்கள் அராபியடரக் கடுடமயாக எதிர்த்தனர்.  

(அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம 

(ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

4. கூற்று: இரண்ைாம் ததரய்ன் நொரில் பிருதிவிராஜ் நதால்வியடைந்தார்.  

காரணம்: ராஜபுத்திரர்களிடைநய ஒற்றுடம இல்டல.  

(அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம 

(ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

5. சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  
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1. “ரக்ஷாெந்தன்” மரபு ராஜபுத்திரர்களுடையது.  

2. வங்கப்பிரிவிடனயின்நொது ரவீந்திர ாத் தாகூர் தெருமளவில் மக்கள் ெங்நகற்ற “ரக்ஷாெந்தன்” 

விழாடவத் ததாைங்கினார்.  

3. இந்துக்கடளயும் முஸ்லீம்கடளயும் பிரிப்ெதற்காக ஆங்கிநலயர் நமற்தகாண்ை முயற்சிகளுக்கு 

எதிரானதாக இது திட்ைமிைப்ெட்ைது.  

(அ) கூற்று 1 சரியானது  

(ஆ) கூற்று 2 சரியானது 

(இ) கூற்று 3 சரியானது  

(ஈ) நமற்கண்ை அடனத்தும் சரியானடவ 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சந்த் ொர்டத, 2. முதலாம்  ாகெட்ைர், 3. ஆப்கானிஸ்தான், 4. இந்தியாவின் தசல்வத்டதக் 

தகாள்டளயடிப்ெது 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தர்மொலர், 2. 712, 3. சிம்மராஜ், 4. மத்தியபிரநதசம் 

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஆ, 3. அ  

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சமஸ்கிருதம், 2. சரி, 3. ெந்தல்கண்ட், 4. சரி, 5. அரபியர்கள் இந்தியர்களிைமிருந்து கற்றுக்தகாண்ைனர்  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல, 2. I மற்றும் II சரி, 3. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான 

விளக்கமல்ல, 4. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம, 5. நமற்கண்ை அடனத்தும் சரியானடவ 

 

7th Social Science Lesson 3 

3] ததன் இந்தியப் புதிய அரசுகள் பிற்காலச் நசாழர்களும், ொண்டியர்களும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

முதலாம் ராஜராஜனின் ஆட்சிக்காலத்தில் நசாழர்களுக்கு கீடழச் சாளுக்கியர்களுக்கும் இடையிலான 

திருமண உறவு ததாைங்கியது. அவருடைய மகளான குந்தடவ சாளுக்கிய இளவரசர் விமலாதித்தடன 

மணந்தார். அவர்களின் மகனான ராஜராஜ  நரந்திரன் முதலாம் ராநஜந்திரனின் மகளான அம்மங்கா 

நதவிடய மணந்தார். அவர்களின் மகநன முதலாம் குநலாத்துங்கன் ஆவார்.  
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டசவத் துறவியான திருஞானசம்ெந்தர் அரிநகசரிடயச் சமண மதத்திலிருந்து டசவத்திற்கு மாற்றினார். 

மதம் மாறிய பின்னர் அரிநகசரி சுமார் 8000 சமணர்கடளக் கழுநவற்றியதாகக் கூறப்ெடுகிறது. 

எண்ணிக்டக மிடகப்ெடுத்திக் கூறப்ெட்டிருப்பினும், டசவத்திற்கு மாறிய பின்னர் அரிநகசரியின் சமண 

எதிர்ப்புப் நொக்கு சந்நதகத்திற்கு இைமில்லாதது.  

ொண்டிய அரசு “தசல்வச் தசழிப்பு மிக்க, உலகிநலநய மிக அற்புதமான ெகுதியாகும்” என மார்க்நகா நொலா 

புகழாரம் சூட்டுகிறார். இலங்டகநயாடு நசர்ந்து உலகத்தில் காணப்ெடும் தெரும்ொலான 

மாணிக்கக்கற்கடளயும் முத்துக்கடளயும் உற்ெத்தி தசய்கிறது என நமலும் கூறுகிறார். தன்னுடைய 

ெயணக் குறிப்புகளில் “சதி” (உைன்கட்டை ஏறுதல்) நிகழ்வுகடளயும் அரசர்களின் ெலதார மணத்டதயும் 

ெதிவு தசய்துள்ளார்.  

விரிவான அளவில் இக்காலத்தில்  டைதெற்ற குதிடர வணிகம் குறித்து வாசப் என்ெவர் ெதிவு 

தசய்துள்ளார். “10, 000 க்கும் நமற்ெட்ை குதிடரகள் காயலிலும் ஏடனய இந்தியத் துடறமுகங்களிலும் 

இறக்குமதியாயின. அவற்றில் 1400 குதிடரகள் ஜமாலுதீன் தொறுப்பில் இனப்தெருக்கம் தசய்து வளர்த்து 

வந்த குதிடரகளாகும். ஓவ்தவாரு குதிடரயின் சராசரி விடல தசாக்கத் தங்கத்தினாலான 200 

தினார்களாகும்” என அவர் எழுதுகிறார்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பிற்கால நசாழ வம்சத்டத மீட்தைழச் தசய்தவர் யார்? 

(அ) விஜயாலயன்  

(ஆ) முதலாம் ராஜராஜன்  

(இ) முதலாம் ராநஜந்திரன்  

(ஈ) அதிராநஜந்திரன் 

2. கீழ்க்காணும் ொண்டிய அரசர்களுள், களப்பிரர் ஆட்சிடய முடித்து டவத்தவர் என அறியப்ெடுெவர் யார்? 

(அ) கடுங்நகான்  

(ஆ) வீரொண்டியன்  

(இ) கூன்ொண்டியன்  

(ஈ) வரகுணன் 

3. கீழ்க்காண்ெனவற்றுள் நசாழர்களின் நிர்வாகத்தில் மிகச் சிறிய அலகு எது? 

(அ) மண்ைலம்  

(ஆ)  ாடு  

(இ) கூற்றம்  

(ஈ) ஊர் 

4. விஜயாலயன் வழி வந்த நசாழ வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்? 

(அ) வீர ராநஜந்திரன்  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            98 

(ஆ) ராஜாதிராஜா 

(இ) அதி ராநஜந்திரன்  

(ஈ) இரண்ைாம் ராஜாதிராஜா 

5. நசாழர்களின் கட்ைைக்கடலகக்கான எழுத்துக்காட்டை எங்குக் காணலாம்? 

(அ) கண்ணாயிரம்  

(ஆ) உடறயூர்  

(இ) காஞ்சிபுரம்  

(ஈ) தஞ்சாவூர் 

6. கீழ்க்காண்ெனவற்றுள் எந்த இந்தியப் ெகுதிக்கு மார்க்நகாநொநலா 13ஆம் நூற்றாண்டின் இறுதிப் 

ெகுதியில் தசன்றார்? 

(அ) நசாழ மண்ைலம்  

(ஆ) ொண்டிய  ாடு  

(இ) தகாங்குப்ெகுதி  

(ஈ) மடல ாடு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ----------------- தஞ்சாவூரிலுள்ள புகழ்தெற்ற பிரகதீஸ்வரர் நகாவிடல நிர்மாணித்தார்.  

2. --------------- நவதக் கல்லூரி ஒன்டற எண்ணாயிரத்தில் நிறுவினார்.  

3. --------------- நவள்விக்குடி தசப்நெடுகளின் தகாடையாளி ஆவார்.  

4. ொண்டியப் நெரரசின் அரசுச் தசயலகம் --------------- என அறியப்ெட்ைது.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. மதுடர - அ) உள் ாட்டு வணிகர் 

2. கங்டகதகாண்ை நசாழபுரம் - ஆ) கைல்சார் வணிகர் 

3. அஞ்சு வண்ணத்தார் - இ) நசாழர்களின் தடல கர் 

4. மணி-கிராமத்தார் - ஈ) ொண்டியர்களின் தடல கர் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. தைல்லி சுல்தானுக்குக் கட்டுப்ெட்ை ஒரு முஸ்லீம் அரசு மதுடரயில் உருவானது.  

2. “கூைல்  கர் காவலன்” என்ெது ொண்டிய அரசரின் ெட்ைமாகும்.  

3. நசாழ அரசு டவடகயின் கழிமுகப்ெகுதியில் அடமக்கப்ெட்டிருந்தது.  

4. முதலாம் குநலாத்துங்கன் சாளுக்கிய – நசாழ அரச வம்சத்டதச் நசர்ந்தவர்.  
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5. நசாழ அரசரின் மூத்த மகன் யுவராஜன் என அடழக்கப்ெட்ைார்.  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. பிற்காலச் நசாழர்கள் ெற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எடவ சரியானடவ? 

(1) அவர்கள் ஓர் உள்ளாட்சித் துடறத் தன்னாட்சி அடமப்டெக் தகாண்டிருந்தனர்.  

(2) அவர்கள் வலுவான கப்ெற்ெடைடயக் தகாண்டிருந்தனர்.  

(3) அவர்கள் தெௌத்தத்டதப் பின்ெற்றினர்.  

(4) அவர்கள் தெரிய நகாவில்கடளக் கட்டினர்.  

(அ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஆ) 2, 3 மற்றும் 4  

(இ) 1, 2 மற்றும் 4  

(ஈ) 1, 3 மற்றும் 4 

2. ராநஜந்திர நசாழடனப் ெற்றிய கீழ்க்காணும் கூற்றுகளில் எடவ சரியானடவ? 

(1) அவர் கங்டகதகாண்ை நசாழன் எனும் ெட்ைத்டதச் சூட்டிக்தகாண்ைார்.  

(2) அவர் ததற்கு சுமத்ராடவக் டகப்ெற்றினார்.  

(3) அவர் நசாழர்களின் அதிகாரத்டத நிடலநிறுத்தினார் எனப் நொற்றப்ெடுகிறார்.  

(4) அவர் ஸ்ரீவிஜயத்டதக் டகப்ெற்ற அவருடைய கப்ெற்ெடை உதவியது.  

(அ) 1 மற்றும் 2  

(ஆ) 3 மற்றும் 4  

(இ) 1, 2 மற்றும் 4  

(ஈ) இடவ அடனத்தும் 

3. கூற்று: யுவராஜாக்கள் மாநிலங்களின் ஆளு ர்களாகப் ெணியமர்த்தப்ெட்ைனர்.  

காரணம்: நிர்வாகத்தில் ெயிற்சி தெறுவதற்காக இந் ைவடிக்டக நமற்தகாள்ளப்ெட்ைது.  

(அ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம 

(ஆ) காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறு 

4. கீழ்காணும் நிர்வாகப் பிரிவுகடள இறங்கு வரிடசயில் வரிடசப்ெடுத்தவும் 

(1)  ாடு (2) மண்ைலம் (3) ஊர் (4) கூற்றம் 

5. கீழ்காணும் நிகழ்வுகடளக் கால வரிடசப்ெடி எழுதவும்.  
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1. மாறவர்மன், வீரொண்டியடனக் கூட்டு அரசராகப் ெணியமர்த்தினார்.  

2. உள் ாட்டுப் நொர் ததாைங்கியது.  

3. மதுடரயில் ஓர் இஸ்லாமிய அரசு உருவாக்கப்ெட்ைது.  

4. மாறவர்மன் குலநசகரனுக்கு இரண்டு மகன்கள். ஒருவர் வீரொண்டியன் மற்தறாருவர் சுந்தர 

ொண்டியன்.  

5. சுந்தரொண்டியன் அலாவுதீன் கில்ஜியின் உதவிடய  ாடினார்.  

6. மாலிக்கபூர் மதுடரயின் மீது ெடைதயடுத்தார்.  

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. விஜயாலயன், 2. கடுங்நகான், 3. ஊர், 4. அதி ராநஜந்திரன், 5. தஞ்சாவூர், 6. ொண்டிய  ாடு  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. முதலாம் ராஜராஜ நசாழன், 2. முதலாம் ராநஜந்திர நசாழன், 3. ஜடில ெராந்தக த டுஞ்சடையான், 4. 

எழுத்துமண்ைெம்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ  

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சரி, 2. சரி, 3. காவிரி, 4. சரி, 5. சரி  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. 1, 2 மற்றும் 4, 2. இடவ அடனத்தும், 3. காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கநம, 4. மண்ைலம்,  ாடு, 

கூற்றம், ஊர், 5. மாறவர்மன் குலநசகரனுக்கு இரண்டு மகன்கள். ஒருவர் வீரொண்டியன் மற்தறாருவர் 

சுந்தர ொண்டியன், மாறவர்மன், வீரொண்டியடனக் கூட்டு அரசராகப் ெணியமர்த்தினார், உள் ாட்டுப் 

நொர் ததாைங்கியது, சுந்தரொண்டியன் அலாவுதீன் கில்ஜியின் உதவிடய  ாடினார், மாலிக்கபூர் 

மதுடரயின் மீது ெடைதயடுத்தார், மதுடரயில் ஓர் இஸ்லாமிய அரசு உருவாக்கப்ெட்ைது.  

 

7th Social Science Lesson 4 

4] தைல்லி சுல்தானியம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சித்தூர் சூடறயாைல் (1303): சித்தூரில் ராஜபுத்திரப் ெடைகடள அலாவுதீனின் ெடைகள் திணறடித்த 

நிடலயில் நதால்வியடைந்துவிடுநவாம் என்ற சூழலில் நகாட்டைக்குள் இருந்த ஆைவரும் தெண்டிரும் 

தங்களது ெண்டைய மரபின்ெடி “ஜவ்ஹர்” எனப்ெடும் சைங்டக  ைத்தினர், இதன் ெடி ஆைவர் 

நகாட்டைடய விட்டு தவளிநயறிப் நொர்க்களத்தில் மாள்வர். தெண்கள் தீப்புகுந்து தங்கடள மாய்த்துக் 

தகாள்வர்.  
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தைல்லியிலிருந்து ததௌலதாொத் தசல்ல  ாற்ெது  ாட்கள்  ைந்நத தசல்ல நவண்டும். தெரும்ொலான மக்கள் 

ததௌலதாொத் புறப்ெட்டுச் தசன்றனர். சிலர் ஒளிந்து தகாண்ைனர். அவர்கள் கண்டுபிடிக்கப்ெடுடகயில் 

அவர்களில் ஒருவர் ொர்டவயற்றவராக இருந்தநொதும் மற்தறாருவர் ெக்கவாத ந ாயாளியாக 

இருந்தநொதும் தகாடூரமான தண்ைடனக்கு உள்ளாக்கப்ெட்ைனர். எட்டு அல்லது ெத்து டமல் அளவு 

ெரவியிருந்த அந் கடரப் ெற்றி ஒரு வரலாற்றறிஞர் “அடனத்தும் அழிக்கப்ெட்ைன.  கரத்தின் 

அரண்மடனகளில், கட்ைைங்களில், புற கர் ெகுதிகளில் என எங்கும் ஒரு  ாநயா, பூடனநயா கூை 

விட்டுடவக்கப்ெைவில்டல எனும் அளவுக்கு முழுடமயாகப் ொழானது” எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

இஸ்லாமியக் கடல, கட்ைைக்கடல: உயர்வகுப்டெச் நசர்ந்த முஸ்லீம் பிரபுக்கள், அதிகாரிகள், வீரர்கள் 

ஆகிநயார் தங்கள் குடியிருப்புக் கட்ைைங்கடள முதலில்  கரங்களிலும் புற கர்ப் ெகுதிகளிலும் கட்டிக் 

தகாண்ைனர். அவற்டறச் சுற்றிப் நெரரசு ொணியிலான அழகு மிக்க மசூதிகடள தைல்லி முஸ்லீம் 

ஆட்சியாளர்கள் கட்டினர். மசூதிகளும் மதரசாக்களும் (கல்வி நிடலயங்கள்) கட்ைை வடிவத்தில் 

நவறுெட்டிருந்தன. குரானிலுள்ள வரிகடளச் தசதுக்கி ந ர்த்தியாகவும்  ளினமாகவும் அலங்கரிக்கப்ெட்ை 

கதவுகளும், சுவர்களும் அக்கட்ைங்களுக்குத் தனித்தன்டமயான நதாற்றத்டத வழங்கின. 

அக்கட்ைைங்களின் வடிவங்கள் ொரசீகப் ொணியிலும் அலங்கார நவடலப்ொடுகள் இந்தியப் ொணியிலும் 

அடமந்திருந்தன. எனநவ அப்ொணி இந்நதா-சாராசானிக் கடலவடிவம் என அடழக்கப்ெட்ைது. 

குதுப்மினார். ஆதலய் தர்வாசா, குவ்வத் உல் இஸ்லாம் மசூதி, நமாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், ொல்ென் 

ஆகிநயாரின் கல்லடறகள், ததௌலதாொத், பிநராஷ் ஷா ொத் ஆகிய இைங்களிலுள்ள நகாட்டைகள் என 

அடனத்தும் அப்ொணியில் அடமக்கப்ெட்ைனவாகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ----------- மம்லுக் அரச வம்சத்திற்கான அடிக்கல்டல  ாட்டினார்.  

(அ) முகமது நகாரி  

(ஆ) ஜலாலுதீன் 

(இ) குத்புதீன் ஐெக்  

(ஈ) இல்துமிஷ் 

2. குத்புதீன் தனது தடல கடர ------------- லிருந்து தைல்லிக்கு மாற்றினார்.  

(அ) லாகூர்  

(ஆ) புநன  

(இ) ததௌலதாொத்  

(ஈ) ஆக்ரா 

3. -------------- குதுப்மினாரின் கட்டுமானப் ெணிகடள நிடறவு தசய்தார்.  

(அ) ரஸ்ஸியா  

(ஆ) குத்புதீன் ஐெக்  

(இ) இல்துமிஷ்  
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(ஈ) ொல்ென் 

4. தைல்லிக்கு அருநக துக்ளகாொத்  கருக்கான அடிக்கல்டல  ாட்டியவர் -------------- ஆவார்.  

(அ) முகமதுபின் துக்ளக்  

(ஆ) பிநராஷ் ஷா துக்ளக் 

(இ) ஜலாலுதீன்  

(ஈ) கியாசுதீன் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. துக்ளக் அரசவம்சத்டதத் நதாற்றுவித்தவர் ------------- ஆவார்.  

2. முகமது பின் துக்ளக் தனது தடல கடர தைல்லியிலிருந்து ------------------க்கு மாற்றினார்.  

3. புகழ்தெற்ற ொரசீகக் கவிஞர் அமிர் குஸ்ருடவ ---------------- ஆதரித்தார்.  

4. தைல்லியிலுள்ள குவ்வத் உல் இஸ்லாம் மசூதிடய ------------- கட்டினார்.  

5. இந்தியாவிற்கு தசங்கிஸ்கான் தடலடமயிலான மங்நகாலியரின் அச்சுறுத்தல் ---------------- 

ஆட்சியின் நொது ஏற்ெட்ைது.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ  

1. துக்ரில்கான் - அ) காராவின் ஆளு ர் 

2. அலாவுதீன் - ஆ) ஜலாலுதீன் யாகுத் 

3. ெகலூல் நலாடி - இ) வங்காள ஆளு ர் 

4. ரஸ்ஸியா - ஈ) சிர்கந்தின் ஆளு ர் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. குத்புதீன் இனங்காண முடியாத காய்ச்சலால் மரணமடைந்தார் 

2. ரஸ்ஸியா திறடம மிக்க, மனவலிடம தகாண்ை நொர்வீரர்.  

3. ஐெக்கின் மடறவுக்குப் பின்னர் அவருடைய மகன் இலதுமிடஷத் துருக்கியப் பிரபுக்கள் சுல்தானாகத் 

நதர்வு தசய்தனர்.  

4. தக்காண விசயங்களில் தடலயிைக்நகாரி ொமினி இளவரசர் விடுத்த அடழப்டெ ஏற்றுக்தகாள்ள 

பிநராஷ் ஷா மறுத்துவிட்ைார்.  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: மங்நகாலியருைன் ொல்ென் சுமூகமான உறடவ நமற்தகாண்ைார்.  

காரணம்: தசங்கிஸ்கானின் நெரனான மங்நகாலிய அரசன், சட்லஜ்  திடயக் கைந்து மங்நகாலியர் 

ெடைதயடுத்து வரமாட்ைார்கள், என உறுதி கூறியிருந்தார்.  
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(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கநம 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) காரணமும் கூற்றும் தவறானடவ 

(ஈ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

2. சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. தஹாய்சாளர் - நதவகிரி 

2. யாதவர் - துவாரசமுத்திரம் 

3. காகதியர் - வாராங்கல் 

4. ெல்லவர் - மதுடர 

3. தவறான கூற்றிடன/கூற்றுகடளக் கண்ைறிக:  

1. 1206இல் நகாரி முகமதுவின் மரணத்திற்குப் பின்னர், அவருடைய அடிடமயான குத்புதீன் ஐெக், 

இந்தியாவிலிருந்த துருக்கியப் ெகுதிகளுக்குத் தன்டன அரசனாக அறிவித்துக்தகாண்ைார்.  

2. ரஸ்ஸியா, தனது ஆட்சிக்கு எதிராகச் சதி தசய்நவாடரப் ெற்றியும் இடையூறு ஏற்ெடுத்துநவார் ெற்றியும் 

தசய்திகள் நசகரிக்க ஒற்றர்கள் துடறதயான்டற நிறுவினார்.  

3. மங்நகாலியரின் தாக்குதலிலிருந்து தனது  ாட்டைப் ொதுகாக்கப் ொல்ென் நகாட்டைகடளக் கட்டினார்.  

4. இப்ராகிம் நலாடி 1526இல் ொெரால் நதாற்கடிக்கப்ெட்ைார்.  

VI. தொருத்துக:  

 தந்டத - மகன் 

1. குத்புதீன் ஐெக் - அ) ருக்குதீன் பிநராஷ் 

2. இல்துமிஷ் - ஆ) டககுொத் 

3. ொல்ென் - இ) அலாவுதீன் 

4. கியாசுதீன் - ஈ) சிக்கந்தர் நலாடி 

5. ெகலூல் நலாடி - உ) ஆரம் ஷா 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. குத்புதீன் ஐெக், 2. லாகூர், 3. இல்துமிஷ், 4. கியாசுதீன்  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. கியாசுதீன் துக்ளக், 2. நதவகிரி, 3. ொல்ென்,  

4. குத்புதீன் ஐெக், 5. இல்துமிஷ்  

III. தொருத்துக:  
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1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. ஆ 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. நொநலா விடளயாட்டின் நொது, 2. வீராங்கடன, 3. மருமகன், 4. சரி  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கநம, 2. காகதியர்-வாராங்கல், 3. ரஸ்ஸியா, தனது ஆட்சிக்கு 

எதிராகச் சதி தசய்நவாடரப் ெற்றியும் இடையூறு ஏற்ெடுத்துநவார் ெற்றியும் தசய்திகள் நசகரிக்க ஒற்றர்கள் 

துடறதயான்டற நிறுவினார்.  

VI. தொருத்துக:  

1. உ, 2. அ, 3. ஆ, 4. இ, 5. ஈ 

 

7th Social Science Lesson 5 

5] புவியின் உள்ளடமப்பு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

பூமி ஒரு நீல நிறக் நகாள். 71% பூமியின் ெரப்பு நீரால் சூழப்ெட்டுள்ளது.  

புவியின் தகாள்ளளவில் புவி நமநலாடு 1%, கவசம் 84%, மீதமுள்ள 15% புவிக்கருடவயும் தகாண்டுள்ளது. 

புவியின் சுற்றளவு 6371 கி. மீ ஆகும்.  

தமன் ொடறக் நகாளம்: புவி நமநலாட்டிற்கும் கவச நமலடுக்கிற்கும் இடைநய உள்ள ெகுதிநய தமன் 

ொடறக் நகாளம் ஆகும்.  

2. 0 அளடவ அல்லது அதற்கு குடறவான ஆற்றல் தசறிவிடன உணர்வது அரிது. 5. 0 நமல் அதிர்வு 

அடலகள் ஏற்ெடும் நொதுதான் நிலம் பிளந்து வீழ்வது ஏற்ெடுகின்றது. 6. 0 அல்லது அதற்கு நமற்ெட்ை அளவு 

அதிக வலிடமயானது எனவும், 7. 0க்கு நமல் அதிர்வு அடலகள் ஏற்ெடும்நொது தெரும் நசதம் 

விடளவிக்கும் நில டுக்கம் ஏற்ெடுகின்றது.  

மூன்று வடகயான நில அடலகள்: (1) P அடலகள் (அல்லது) அழுத்த அடலகள், (2) S அடலகள் (அல்லது) 

முறிவு அடலகள், (3) L அடலகள் (அல்லது) நமற்ெரப்பு அடலகள்.  

இந்தியப் தெருங்கைலில் 26 டிசம்ெர் 2004 அன்று ஏற்ெட்ை சுனாமி, இந்நதாநனஷியா, இந்தியா, இலங்டக, 

தாய்லாந்து ஆகிய  ாடுகளின் கைநலாரப் ெகுதிகடள அழித்து கைலுக்குள் தகாண்டு தசன்றது. இது மனித 

உயிருக்கும் உைடமகளுக்கும் மிகப் தெருத்த நசதத்டத உண்ைாக்கியது.  

எரிமடலகள் ெற்றிய அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகடள எரிமடல ஆய்வியல் (Volcanology) என 

அடழக்கின்றனர். ஆய்வு நமற்தகாள்ளும் வல்லு ர்கள் எரிமடல ஆய்வியலாளர்கள் (Volcanologist) என 

அடழக்கப்ெடுகின்றனர்.  

அந்தமானிலுள்ள நெதரன்தீவு (Barren Island) அதன் தடல கரிலிருந்து 135 கி. மீட்ைர் கிழக்நக 

அடமந்துள்ளது. சுமத்ராவிலிருந்து மியான்மர் வடர உள்ள த ருப்பு வடளயத்தினுள் இருக்கும் ஒரு 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            105 

தசயல்ெடும் எரிமடல இதுநவ ஆகும். கடைசியாக 2017ம் ஆண்டில் இது எரிமடல குழம்டெ தவடித்து 

தவளிநயற்றியது.  

ஸ்ட்ராம்நொலி எரிமடல மத்திய தடரக் கைலின் கலங்கடர விளக்கம் என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ட ஃப் --------------ஆல் உருவாக்கப்ெட்ைது.  

(அ) நிக்கல் மற்றும் ஃதெர்ரஸ்  

(ஆ) சிலிக்கா மற்றும் அலுமினியம் 

(இ) சிலக்கா மற்றும் தமக்னீசியம்  

(ஈ) இரும்பு மற்றும் தமக்னீசியம் 

2. நில  டுக்கம் மற்றும் எரிமடல தவடிப்பு ----------------- நுனியின் அருகில் ஏற்ெடுகின்றது.  

(அ) மடல  

(ஆ) சமதவளிகள்  

(இ) தட்டுகள்  

(ஈ) பீைபூமிகள் 

3. நில  டுக்கத்தின் ஆற்றல் தசறிவின் அளவிடன ----------------- மூலம் அளக்கலாம்.  

(அ) சீஸ்நமாகிராஃப்  

(ஆ) ரிக்ைர் அளவு நகால்  

(இ) அம்மீட்ைர்  

(ஈ) நராட்நைா மீட்ைர் 

4. ொடறக் குழம்பு தவளிநயறும் குறுகலான குழாடய --------------- என்று அடழக்கிநறாம்.  

(அ) எரிமடலத் துடள  

(ஆ) எரிமடலப் ெள்ளம் 

(இ) நில டுக்க டமயம்  

(ஈ) எரிமடல வாய் 

5. எரிமடலக் குழம்பு கூம்புகள் ------------ ஆகும்.  

(அ) மடலகளின் குவியல்  

(ஆ) மடலகளின் உருக்குடலவு 

(இ) எஞ்சியமடலகள்  

(ஈ) மடிப்பு மடலகள் 

6. எரிமடலக் குழம்பு மடலகளின் கூம்பில் உள்ள அழுத்தத்திற்கு -------------- என்று தெயர்.  
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(அ) எரிமடலப் ெள்ளம்  

(ஆ) நலாப்நொலித்  

(இ) எரிமடலக் தகாப்ெடர  

(ஈ) சில் 

7. ------------------ ெகுதி த ருப்பு வடளயம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) ெசிபிக்  

(ஆ) அட்லாண்டிக்  

(இ) ஆர்க்டிக்  

(ஈ) அண்ைார்ட்டிக் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. புவிக்கருவிற்கும் கவசத்திற்கும் இடைநய அடமயும் எல்டலக்நகாடு ---------------- என்று 

அடழக்கப்ெடுகிறது.  

2. நில  டுக்க அடலகடளப் ெதிவு தசய்யும் கருவியின் தெயர் ---------------- ஆகும்.  

3. ொடறக் குழம்பு தவளிநயறி அது ெரவிக்கிைக்கும் ெகுதி --------------- என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

4. தசயல்ெடும் எரிமடலக்கு உதாரணம் -------------- ஆகும்.  

5. எரிமடலகளின் அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகடள ----------------- என அடழக்கின்றனர்.  

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. நமநலாடு, மாக்மா, புவிக்கரு, கவசம்.  

2. நில  டுக்க டமயம், நில  டுக்க நமல் டமயப்புள்ளி, எரிமடலவாய், சிஸ்மிக் அடலகள்.  

3. உத்தரகாசி, சாநமாலி, தகய்னா, கரக்கட்ைாநவா.  

4. லாவா, எரிமடலவாய், சிலிக்கா, எரிமடல ெள்ளம்.  

5. ஸ்ட்ராம்நொலி, தஹதலன், ஹவாய், பூயூஜியாமா.  

IV. தொருத்துக:  

1. நில  டுக்கம் - அ) ஜப்ொனிய தசால் 

2. சிமா - ஆ) ஆப்பிரிக்கா 

3. ெசிபிக் த ருப்பு வடளயம் - இ) திடீர் அதிர்வு 

4. சுனாமி - ஈ) சிலிமா மற்றும் மக்னீசியம் 

5. தகன்யா மடல -உ) உலக எரிமடலகள் 

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: பூமியின் உருவத்டத ஒரு ஆப்பிநளாடு கூை ஒப்பிைலாம்.  
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காரணம்: புவியின் உட்ெகுதி நமநலாடு தமல்லிய புறத்நதால், புவிக்கரு ஆகியவற்டறக் தகாண்ைது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று சரி காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

2. கூற்று: உலகின் மூன்றில் இரண்டு ெங்கு எரிமடலகள் ெசிபிக் கைலில் உள்ளது.  

காரணம்: ெசிபிக் கைலின் நமற்கு மற்றும் கிழக்குக் கைற்கடரப் ெகுதிடய ெசிபிக் த ருப்பு வடளயம் என 

அடழக்கிநறாம்.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நிக்கல் மற்றும் ஃதெர்ரஸ், 2. தட்டுகள், 3. ரிக்ைர் அளவு நகால், 4. எரிமடலத் துடள, 5. மடலகளின் 

குவியல், 6. எரிமடலப் ெள்ளம், 7. ெசிபிக் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தவய்ச்சார்ட் குட்ைன்தெர்க், 2. நில அதிர்வு மானி, 3. பீைபூமி, 4. ஸ்ட்ராம்நொலி, 5. எரிமடல ஆய்வியல்  

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. மாக்மா, 2. எரிமடலவாய், 3. கரக்கட்ைாநவா, 4. சிலிக்கா, 5. பூயூஜியாமா.  

IV. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. ஆ  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல, 2. கூற்றும் காரணமும் 

சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.
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7th Social Science Lesson 6 

6] நிலத்நதாற்றங்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

துடணயாறு: ஒரு முதன்டம ஆற்றுைன் இடணயும் அல்லது ஆற்றினுள் ொயும் ஓர் நீநராடை அல்லது ஓர் 

ஆறு.  

கிடளயாறு: ஒரு முதன்டம ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து மற்றும் விலகிச் தசல்லும் ஓர் ஆறு.  

ததன் அதமரிக்காவில் உள்ள தவனிசுலா  ாட்டில் காணப்ெடும் ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி உயரமான நீர்வீழ்ச்சி 

ஆகும். வை அதமரிக்காவில் கனைா மற்றும் அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகளின் எல்டலயில் உள்ள  யாகரா 

நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் ஜாம்பியா மற்றும் ஜிம்ொப்நெ  ாடுகளின் எல்டலயில் உள்ள 

விக்நைாரியா நீர்வீழ்ச்சி ஆகியன முக்கிய நீர்வீழ்ச்சிகளாகும்.  

ஆசியா டமனர் (துருக்கி) என்ற இைத்தில் உள்ள மியாண்ைர் ஆற்றின் தெயரின் அடிப்ெடையில் ஆற்று 

வடளவு என்ற தசால் ஏறப்ெட்ைது. காரணம், இந்த ஆறு அதிக திருப்ெங்களுைனும் மற்றும் அதிக 

வடளவுகளுைனும் ஓடுகின்றது.  

வைக்கு சீனாவில் ெடிந்துள்ள காற்றடி வண்ைல் ெடிவுகள் நகாபி ொடலவனத்தில் இருந்து கைத்தப்ெட்ைடவ 

ஆகும்.  

உலகிநலநய மிக நீளமான கைற்கடர அதமரிக்காவிலுள்ள புநளாரிைா மாநிலத்தில் ததற்கில் காணப்ெடும் 

மியாமி கைற்கடர ஆகும். இரண்ைாவது நீண்ை கைற்கடர தசன்டனயில் அடமந்துள்ள தமரினா கைற்கடர 

ஆகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. மடல அடிவாரத்தில் ஆறுகளால் ெடியடவக்கப்ெடும் வண்ைல் ெடிவுகள் -------------- ஆகும்.  

(அ) வீழ்ச்சி குளம்  

(ஆ) வண்ைல் விசிறி  

(இ) தவள்ளச் சமதவளி  

(ஈ) தைல்ைா 

2. குற்றால நீர்வீழ்ச்சி -------------- ஆற்றுக்கு குறுக்காக அடமந்துள்ளது.  

(அ) காநவரி  

(ஆ) தெண்ணாறு  

(இ) சிற்றாறு  

(ஈ) டவடக 

3. ெனியாற்று ெடிவுகளால் நதாற்றுவிக்கப்ெடும் நிலத்நதாற்றம் --------------- ஆகும்.  

(அ) சர்க்  

(ஆ) அதரட்டுகள்  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            109 

(இ) தமாடரன்கள்  

(ஈ) ைார்ன் ஏரி 

4. மிகப்தெரிய காற்றடி வண்ைல் ெடிவுகள் காணப்ெடும் இைம்.  

(அ) அதமரிக்கா  

(ஆ) இந்தியா  

(இ) சீனா  

(ஈ) பிநரசில் 

5. பின் குறிப்பிட்ைடவயில் கைல் அடல அரிப்புைன் ததாைர்பில்லாத ஒன்று ---------------- 

(அ) கைல் ஓங்கல்  

(ஆ) கைல் வடளவுகள்  

(இ) கைல் தூண்  

(ஈ) கைற்கடர 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ொடறகள் உடைவடதயும் மற்றும் த ாறுங்குவடதயும் --------------- என்கிநறாம்.  

2. ஒரு ஏரி அல்லது ஒரு கைலில் ஆறு நசரும் இைம் -------------- எனப்ெடுகிறது.  

3. காற்று அரிப்புத் தனிக்குன்றுகள் ததன் ஆப்பிரிக்காவில் ------------ ொடலவனத்தில் 

காணப்ெடுகிறது.  

4. தஜர்மனியில் காணப்ெடும் சர்க் ------------- என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

5. உலகின் மிக நீண்ை கைற்கடர --------------- ஆகும்.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. ொடற உடைதல் மற்றும் த ாறுங்குதல் - அ) ெனியாறுகள் 

2. டகவிைப்ெட்ை மியாண்ைர் வடளவுகள் - ஆ) பிடற வடிவ மணற்குன்றுகள் 

3.  கரும் ஒரு தெரும் ெனிக்குவியல் - இ) காயல் 

4. பிடற வடிவ மணல் நமடுகள் - ஈ) ொடறச் சிடதவுகள் 

5. நவம்ெ ாடு ஏரி -உ) குதிடரக் குளம்பு ஏரி 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (அ): முகத்துவாரப் ெகுதியில் ஆறுகளால் தைல்ைாக்கள் உருவாகின்றன.  

காரணம் (க): கைல் ெகுதிடய ஆறு அடையும் நொது ஆற்றின் நவகம் குடறயும்.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி  
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(ஆ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

2. கூற்று: கைல் வடளவுகள் இறுதில் கைல் தூண்களாகின்றன.  

காரணம்: கைல் தூண்கள் அடலகளின் ெடிவுகளால் ஏற்ெடுகின்றன.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி மற்றும் காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று தவறு மற்றும் காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. வண்ைல் விசிறி, 2. சிற்றாறு, 3. தமாடரன்கள், 4. சீனா, 5. கைற்கடர 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ொடறகள், 2. சிடதவுறுதல், 3. முகத்துவாரம், 4. கலஹாரி, 5. கார் சர்க், 6. மியாமி  

III. தொருத்துக:  

1. 1. ஈ, 2. உ, 3. அ, 4. ஆ, 5. இ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, 2. கூற்று சரி மற்றும் காரணம் தவறு 

 

7th Social Science Lesson 7 

7] மக்கள் ததாடகயும், குடியிருப்புகளும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

மனிதப் புவியியல் என்ெது மனிதன் மற்றும் அவனின் சுற்றுப்புறத்டத இயற்டகச் சூழநலாடு ெடிப்ெநத 

ஆகும்.  

யாத்திடரக் குடியிருப்பு: யாத்திடரக் குடியிருப்பு வழிொட்டுத் தலங்கடளச் சுற்றியும் (அல்லது) மத 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இைங்களிலும் அடமயும். (எ. கா) தமிழ்  ாட்டில் உள்ள ெழனி – முருகன் நகாவில்.  

உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO): உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் கூற்றுப்ெடி ஒரு ஆநராக்கியமான 

 கரத்திற்கு அவசியம் இருக்க நவண்டியடவயாவன. தூய்டமயான ொதுகாப்ொன சுற்றுச்சூழல். 

அடனத்து மக்களின் அடிப்ெடைத் நதடவகடள நிடறநவற்ற நவண்டும். உள்ளாட்சியில் உள்ளுர் 

மக்கடள ஈடுெடுத்திக் தகாள்ள நவண்டும். எளிதாக கிடைக்கக் கூடிய ஆநராக்கிய நசடவகடள 

ஏற்ெடுத்திக் தகாடுக்க நவண்டும்.  
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I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. காக்கசாய்டு இனத்டத -------------- என்றும் அடழக்கலாம்.  

(அ) ஐநராப்பியர்கள்  

(ஆ) நீக்நராய்டுகள்  

(இ) மங்நகாலியர்கள்  

(ஈ) ஆஸ்திநரலியர்கள் 

2. ---------------- இனம் ஆசிய அதமரிக்க இனமாகும்.  

(அ) காக்கசாய்டு  

(ஆ) நீக்நராக்கள்  

(இ) மங்நகாலியர்கள்  

(ஈ) ஆஸ்திநரலியர்கள் 

3. இந்தியாவின் ஆட்சி தமாழி ------------------ ஆகும்.  

(அ) மராத்தி  

(ஆ) தமிழ்  

(இ) ஆங்கிலம்  

(ஈ) இந்தி 

4. கிராமப்புறக் குடியிருப்புகள் ---------------- அருகில் அடமந்துள்ளது.  

(அ) நீர்நிடலகள்  

(ஆ) மடலப்ெகுதிகள்  

(இ) கைநலாரப்ெகுதிகள்  

(ஈ) ொடலவனப்ெகுதிகள் 

5. அளவின் அடிப்ெடையில் கீழ்க்காணும்  கர்ப்புற குடியிருப்புகடள வரிடசப்ெடுத்துக.  

(1)  கரம் (2) மீப்தெரு கரம் (3) தடல கரம் (4) இடணந்த  கரம் 

(அ) 4, 1, 3, 2  

(ஆ) 1, 3, 4, 2  

(இ) 2, 1, 3, 4  

(ஈ) 3, 1, 2, 4 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ததன் ஆப்பிரிக்காவின் ------------- ொடலவனத்தில் முக்கியமாக புஷ்தமன்கள் காணப்ெடுகிறது.  
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2. தமாழியின் ெங்கு என்ெது --------------- குடும்ெ ெகிர்வு அம்சங்களின் நதாற்றம் மற்றும் 

ததாகுப்ொகும்.  

3. -------------- குடியிருப்பில் மக்கள் தெரும்ொலும் இரண்ைாம் மற்றும் மூன்றாம் நிடல தசயல்களில் 

ஈடுெட்டிருப்ொர்கள்.  

4. -------------  கரங்கள் தொதுவாக கிராம  கர்ப்புற எல்டலக்கு தவளிநய அடமந்திருக்கும்.  

5. ------------- குடியிருப்பு வழிொட்டுத் தலங்கடளச் சுற்றி அடமந்திருக்கும்.  

III. தொருத்துக:  

அ) 

 அ - ஆ 

1. காக்கசாய்டு - அ) ஆசிய அதமரிக்கர்கள் 

2. நீக்ராய்டு - ஆ) ஆஸ்திநரலியர்கள் 

3. மங்கலாய்டு - இ) ஐநராப்பியர்கள் 

4. ஆஸ்ட்நராலாய்டு - ஈ) ஆப்பிரிக்கர்கள் 

ஆ) 

 அ - ஆ 

1. சட்லஜ் கங்டகச் சமதவளி - அ) சிதறிய குடியிருப்பு 

2. நீலகிரி - ஆ)  ட்சத்திர வடிவக் குடியிருப்பு 

3. ததன் இந்தியா - இ) தசவ்வக வடிவ அடமப்பு 

4. கைற்கடர - ஈ) குழுமிய குடியிருப்பு 

5. ஹரியானா - வட்ைக் குடியிருப்பு 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (A): உலகின் அந க தமாழிகள் நெசப்ெடுகின்றன.  

காரணம் (R): தமாழி நவற்றுடம உலகில் அதிக அளவில் காணப்ெடுகிறது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்றும் தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

2. கூற்று (A): ெழனி – முருகன் நகாவில். துமிழ் ாட்டில் யாத்திடரக் குடியிருப்பிற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு.  

காரணம் (R): இரும்பு எஃகு ததாழிற்சாடல அடமந்துள்ளது.  

(அ) காரணம் சரி காரணத்டத கூற்று சரியாக விளக்குகிறது 
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(ஆ) காரணம் சரி காரணத்டத கூற்று சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்றும் தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

V. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. மீன் பிடித்தல், மரம் அறுத்தல், விவசாயம், வங்கி அலுவல்.  

2. இமயமடல, ஆல்ெஸ், ராக்கி, கங்டக.  

3. தசன்டன, மதுடர, திருத ல்நவலி, காஞ்சிபுரம்.  

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஐநராப்பியர்கள், 2. மங்நகாலியர்கள், 3. இந்தி, 4. நீர்நிடலகள், 5. 1, 3, 4, 2 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. காலஹாரி, 2. தமாழி, 3.  கர்ப்புற, 4. தசயற்டகநகாள், 5. யாத்திடர  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. அ, 4. ஆ  

1. இ, 2. அ, 3. உ, 4. ஈ, 5. ஆ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது, 2. கூற்று சரி அனால் காரணம் தவறு 

V. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. வங்கி அலுவல், 2. கங்டக, 3. காஞ்சிபுரம் 

 

7th Social Science Lesson 8 

8] சமத்துவம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சட்ைத்தின் ஆட்சி என்ற ெதத்டத, ஏ. வி. டைசி என்ற பிரிட்டிஷ் சட்ை வல்லு ர் வாதுடரத்தார்.  

ெத்ததான்ெதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ெல்நவறு முயற்சிகள் தெண்களின் முன்நனற்றத்திற்காக 

நமற்தகாள்ளப்ெட்டு வருகின்றன. ராஜாராம் நமாகன் ராய், ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர், தயானந்த சரஸ்வதி, 

மகாநதவ் நகாவிந்தரானநை, தாராொய் ஷிண்நை, நெகம் ருநகயா சகாவத் உநசன் ஆகிநயார் தெண்கள் 

சம அந்தஸ்து தெறுவதற்கு கடினமாக ெணியாற்றியவர்களில் குறிப்பிைத்தகுந்தவர்கள் ஆவர்.  

சட்ைப்பிரிவு 14 சட்ைத்தின் முன் அடனவரும் சமம் என உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. சட்ைப்பிரிவு 15 ொகுெட்டை 

தடை தசய்கிறது. சட்ைப்பிரிவு 16 தொது நவடலவாய்ப்பில் அடனவருக்கும் சம வாய்ப்பு அளிக்கிறது. 

சட்ைப்பிரிவு 17 தீண்ைாடமடய ஒழிக்கிறது. சட்ைப்பிரிவு 18 ெட்ைங்கள் அளித்து நவறுெடுத்துதடல தடை 

தசய்கிறது.  
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சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பின்வருவனவற்றுள் எது சமத்துவத்தின் கீழ் வருவதில்டல? 

(அ) பிறப்பு, சாதி, மதம், இனம், நிறம், ொலினம் அடிப்ெடையில் ொகுொடு இன்டம 

(ஆ) நதர்தலில் நொட்டியிடும் உரிடம 

(இ) அடனவரும் சட்ைத்தின் முன் சமமாக  ைத்தப்ெடுதல் 

(ஈ) ெணக்காரர்கள் மற்றும் ஏடழகள் இடையில் சமத்துவமின்டமடயக் காட்டுதல் 

2. கீழ்கண்ைடவகளில் எது அரசியல் சமத்துவம் ஆகும்? 

(அ) அரசாங்கத்திற்கு மனு தசய்வது மற்றும் தொதுக் தகாள்டககடள விமர்சிப்ெது 

(ஆ) இனம், நிறம், ொலினம் மற்றும் சாதி அடிப்ெடையில் சமத்துவமின்டம அகற்றப்ெடுதல் 

(இ) சட்ைத்தின் முன் அடனவரும் சமம் 

(ஈ) சட்ைத்தின் டககளில் தசல்வம் தசறிவு தடுப்பு 

3. இந்தியாவில் உள்ள அடனத்து குடிமக்களுக்கும் வாக்களிக்கும் உரிடம வழங்கப்ெடும் வயது ------

--------- 

(அ) 21  

(ஆ) 18  

(இ) 25  

(ஈ) 31 

4. சாதி, ெணம், மதம் ஆகியவற்றின் அடிப்ெடையில் மனிதனால் உருவாக்கப்ெட்ை சமத்துவமின்டம 

(அ) இயற்டக சமத்துவமின்டம  

(ஆ) மனிதனால் உருவாக்கப்ெட்ை சமத்துவமின்டம 

(இ) தொருளாதார சமத்துவமின்டம  

(ஈ) ொலின சமத்துவமின்டம 

5. சுவிட்சர்லாந்தில், தெண்களுக்கு வாக்களிக்கும் உரிடம வழங்கப்ெட்ை ஆண்டு 

(அ) 1981  

(ஆ) 1971  

(இ) 1991  

(ஈ) 1961 

நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. குடிடம சமத்துவம் -------------க்கு முன்பு அடனவரும் சமம் என்ெடதக் குறிக்கிறது.  

2. -------------- முதல் -------------- வடரயிலான இந்திய அரசியலடமப்புச் சட்ை பிரிவுகள் 

சமத்துவ உரிடமடயப் ெற்றி குறிப்பிடுகின்றன.  

3. நதர்தலில் நொட்டியிடும் உரிடம என்ெது --------------- உரிடம ஆகும்.  

4. சமத்துவம் என்ெது முதலாவதாக -------------- இல்லாததாகும்.  
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விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ெணக்காரர்கள் மற்றும் ஏடழகள் இடையில் சமத்துவமின்டமடயக் காட்டுதல், 2. சட்ைத்தின் முன் 

அடனவரும் சமம், 3. 18, 4. ொலின சமத்துவமின்டம, 5. 1971 

நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. சட்ைத்துக்கு, 2. 14 முதல் 18, 3. அரசியல், 4. சமூக பிறப்புரிடம  

 

7th Social Science Lesson 9 

9] அரசியல் கட்சிகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

கட்சியின் நதர்தல் அறிக்டக: நதர்தலுக்கு முன்ொன ெரப்புடரயில் நவட்ொளர்கள் தங்களது கட்சி ஆட்சிக்கு 

வந்தால் நமற்தகாள்ளப்ெடும் திட்ைங்கள், தகாள்டககடள அறிவிப்ொர்கள்.  

நதர்தல் ஆடணயம் - சட்ைபூர்வ அடமப்பு: இந்திய நதர்தல் ஆடணயம் நதர்தல்கடள  ைத்துவதற்கு 

அதிகாரம் தகாண்ை ஒரு சுதந்திரமான சட்ைப்ெடியான அரசியலடமப்பு ஆகும். இதன் தடலடம இைம் 

புதுதில்லியில் அடமந்துள்ளது.  

நதர்தல் குழு சின்னங்கள்: 1968ஆம் ஆண்டின் நதர்தல் சின்னங்கள் ஆடணயின்ெடி, ஒதுக்கப்ெட்ை 

சின்னங்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்ெைாத சின்னங்கள் என்று இரண்டு வடக உள்ளது. ஒதுக்கப்ெட்ை சின்னம் 

என்ெது அங்கீகரிக்கப்ெட்ை அரசியல் கட்சிக்கு மட்டுமானது என தொருள்ெடும். ஒதுக்கப்ெைாத சின்னம் என்ெது 

அங்கீகரிக்கப்ெைாத கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்ெடும் சின்னம் ஆகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இரு கட்சி முடற என்ெது 

(அ) இரண்டு கட்சிகள் அரசாங்கத்டத  ைத்துவது 

(ஆ) இரண்டு உறுப்பினர் ஒரு கட்சிடய  ைத்துவது 

(இ) இரண்டு தெரிய அரசியல் கட்சிகள் நதர்தலில் நொட்டியிடுவது 

(ஈ) இவற்றுள் எதுவும் இல்டல 

2. இந்தியாவில் காணப்ெடும் கட்சி முடற 

(அ) ஒரு கட்சி முடற  

(ஆ) இரு கட்சி முடற 

(இ) ெல கட்சி முடற  

(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்டல 

3. அரசியல் கட்சிகடள அங்கீகரிக்கும் அடமப்பு 
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(அ) நதர்தல் ஆடணயம்  

(ஆ) குடியரசுத் தடலவர் 

(இ) உச்ச நீதிமன்றம்  

(ஈ) ஒரு குழு 

4. அரசியல் கட்சிகள் தொதுவாக எதன் அடிப்ெடையில் நதாற்றுவிக்கப்ெடுகின்றன? 

(அ) சமயக் தகாள்டககள்  

(ஆ) தொது  லன் 

(இ) தொருளாதார நகாட்ொடுகள்  

(ஈ) சாதி 

5. ஒரு கட்சி முடற எங்கு  டைமுடறயில் உள்ளது? 

(அ) இந்தியா  

(ஆ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள்  

(இ) பிரான்ஸ்  

(ஈ) சீனா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மக்களாட்சியின் முதுதகலும்ொகத் திகழ்வது --------------- 

2.  மது  ாட்டின் ஒவ்தவாரு கட்சியும் -------------- என்ற அடமப்பில் ெதிவு தசய்தல் நவண்டும்.  

3. அரசியல் கட்சிகள் ---------- மற்றும் ------------ இடைநய ொலமாக தசயல்ெடுகின்றன.  

4. ஒரு ெதிவு தசய்யப்ெட்ை ஆனால் --------------- அரசியல் கட்சி நதர்தலில் தனது சின்னத்தில் 

நொட்டியிை இயலாது.  

5. எதிர்க்கட்சித் தடலவர் ---------------- அந்தஸ்தில் இருப்ொர்.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. மக்களாட்சி - அ) அரசின் தகாள்டககடள விமர்சிப்ெது 

2. நதர்தல் ஆடணயம் - ஆ) அரசாங்கத்டத அடமப்ெது 

3. தெரும்ொன்டமக் கட்சி - இ) மக்களின் ஆட்சி 

4. எதிர்க்கட்சி - ஈ) சுதந்திரமான நியாயமான நதர்தல் 

IV. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பின்வரும் கூற்றுகளில் சரியானடத நதர்வு தசய்க 

(அ)  ாட்டில் உள்ள ஒவ்தவாரு கட்சியும் நதர்தல் ஆடணயத்தின் ெதிவு தசய்து தகாள்ளுதல் நவண்டும் 
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(ஆ) நதர்தல் ஆடணயம் அடனத்து கட்சிகடளயும் சமமாக  ைத்துகிறது 

(இ) நதர்தல் ஆடணயம் அங்கீகரிக்கப்ெட்ை கட்சிகளுக்கு தனி சின்னத்டத ஒதுக்குகிறது 

(ஈ) இடவ அடனத்தும் 

2. கூற்று: தெரும்ொன்டம கட்சி ஒரு  ாட்டின் சட்ைங்கடள உருவாக்குவதில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கிறது.  

காரணம்: நதர்தலில் பிற கட்சிகடளக் காட்டிலும் அதிக எண்ணிக்டகயில் உறுப்பினர்கள் 

நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்டிருப்ெது ஆகும்.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) காரணம் தவறு, கூற்று சரி 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இரண்டு தெரிய அரசியல் கட்சிகள் நதர்தலில் நொட்டியிடுவது, 2. ெல கட்சி முடற, 3. நதர்தல் ஆடணயம், 

4. தொது  லன், 5. சீனா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நதர்தல் ஆடணயம், 2. குடிமக்கள், 3. தகாள்டக வகுப்ொளருக்கு, 4. அங்கீகரிக்கப்ெைாத, 5. நகபினட் 

அடமச்சர்  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ  

IV. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இடவ அடனத்தும், 2. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும் 

 

7th Social Science Lesson 10 

10] உற்ெத்தி 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ெயன்ொட்டின் வடககள்:  

வடிவப் ெயன்ொடு: ஒரு விடளதொருளின் வடிவம் மாற்றப்ெடும்நொது, அதன் ெயன்ொடு மிகுதியாகிறது. 

எடுத்துக்காட்ைாக, விடளதொருளாகிய ெருத்திடயப்தகாண்டு ஆடைகள் உருவாக்கப்ெடும்நொது, அதன் 

நதடவயும் ெயன்ொடும் உயர்கின்றன.  
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இைப்ெயன்ொடு: ஒரு விடளதொருள், ஓரிைத்திலிருந்து மற்நறார் இைத்திற்குக் தகாண்டு தசல்லப்ெடும்நொது, 

அதன் ெயன்ொடு மிகுதியாகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக, விடளதொருளான அரிசி தமிழ் ாட்டுக்கும் 

நகரளாவுக்கும் தகாண்டு தசல்லப்ெடும் நொது, அதன் நதடவயும் ெயன்ொடும் அதிகரிக்கின்றன.  

காலப்ெயன்ொடு: ஒரு விடளதொருடள எதிர்காலத் நதடவக்காகச் நசமித்து டவக்கும்நொது, அதன் 

ெயன்ொடு மிகுகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக, நுகர்நவார்களால் ஆண்டு முழுவதும் ெயன்ெடுத்தக்கூடிய 

உணவுப் ெயிர்களான த ல், நகாதுடம நொன்றவற்டறச் நசமித்து டவப்ெதால், அவற்றின் நதடவயும் 

ெயன்ொடும் மிகுதியாகின்றன.  

 ம் இந்தியாவில் கலப்பு தொருளாதார நிடல காணப்ெடுகிறது. அதாவது, தொருளாதாரத்தில் தனியார் துடற 

நிறுவனங்களும் தொதுத் துடற நிறுவனங்களும் ஒன்றாக இடணந்து தசயல்ெடுகின்றன.  

எடுத்துக்காட்டு முதன்டம மற்றும் இரண்ைாம் நிடல உற்ெத்தி: ெருத்தி (முதன்டமத் துடற) – ெருத்தித் 

ததாழில் (இரண்ைாம் நிடல உற்ெத்தி) = ஆடை உற்ெத்தி. இரும்புத்தாது (முதன்டமத் துடற) - இரும்புத் 

ததாழில் (இரண்ைாம் நிடல உற்ெத்தி) = தொருள் தயாரிப்பு. நகாதுடமமாவு (முதன்டமத் துடற) – தராட்டித் 

ததாழிற்சாடல = உணவு உற்ெத்தி (இரண்ைாம் நிடல உற்ெத்தி).  

 மது  ாட்டின் தமாத்த உள் ாட்டு உற்ெத்தியில், தெரும்ெங்கு வகிப்ெடவ மூன்றாம் நிடல அல்லது 

நசடவத் துடற உற்ெத்திகநள.  

குறிப்பிட்ை நிலப்ெகுதி அடமந்துள்ள இைத்தில் கிடைக்கும் வளங்கடளப் தொருத்து, நிலத்தின் வடிவம் 

மாற்றமடைகிறது. எடுத்துக்காட்ைாக, நவளாண்டம தசய்யும்நொது, விடளநிலமாகவும் மடன விற்ெடன 

தசய்யும்நொது வீட்டு நிலமாகவும் மாறுகிறது.  

ஆைம்ஸ்மித் “தொருளியலின் தந்டத” என அடழக்கப்ெடுகிறார். இவரது நகாட்ொடு, தசல்வத்டத 

அடிப்ெடையாகக் தகாண்ை “தசல்வ இலக்கணம் ஆகும். ”  ன்தனறி கருத்து உணர்வுக் தகாள்டக”, 

 ாடுகளின் தசல்வமும், அவற்டற உருவாக்குகின்ற காரணிகளும் ஓர் ஆய்வு” (1776) என்ென, அவரின் 

சிறந்த இரு ெடைப்பு நூல்கள்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. உற்ெத்தி என்ெது  

(அ) ெயன்ொட்டை அழித்தல்  

(ஆ) ெயன்ொட்டை உருவாக்குதல் 

(இ) மாற்று மதிப்பு  

(ஈ) நமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

2. ெயன்ொட்டின் வடககளாவன 

(அ) வடிவப்ெயன்ொடு  

(ஆ) காலப்ெயன்ொடு 

(இ) இைப்ெயன்ொடு  

(ஈ) நமற்கண்ை அடனத்தும் 
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3. உற்ெத்தியின் மூலம் தொருட்கடள பிரித்ததடுக்கும் ததாழில் 

(அ) இரண்ைாம் நிடல உற்ெத்தி  

(ஆ) முதன்டம உற்ெத்தி 

(இ) மூன்றாம் நிடல உற்ெத்தி  

(ஈ) ெணித்துடற உற்ெத்தி 

4. முதன்டமக் காரணிகள் என்ென ------------------ 

(அ) நிலம், மூலதனம்  

(ஆ) மூலதனம், உடழப்பு  

(இ) நிலம், உடழப்பு  

(ஈ) எதுவுமில்டல 

5. ததாழில் முடனநவார் என அடழக்கப்ெடுெவர் 

(அ) ெரிமாற்றம் தசய்ெவர்  

(ஆ) முகவர்  

(இ) அடமப்ொளர்  

(ஈ) ததாைர்ொளர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ---------------- என்ெது ெண்ைத்திற்கான விருப்ெங்கடள நிடறவு தசய்யும் சக்தியாகும்.  

2. தெறப்ெட்ை காரணிகள் என்ெது -------------- மற்றும் -------------- ஆகும்.  

3. ---------------- என்ெது நிடலயான அளிப்பிடன உடையது.  

4. --------------- என்ெது மனித உற்ெத்தியில் ஓர் இரு தொருள்.  

5. ----------------- என்ெது ெல்நவறு ெண்ைங்கடள உற்ெத்தி தசய்திை மனித முயற்சியால் 

உருவாக்கப்ெட்ைதாகும்.  

III. தொருத்துக:  

1. முதன்டம உற்ெத்தி - அ) ஆைம்ஸ்மித் 

2. காலப்ெயன்ொடு - ஆ) மீன்பிடித்தல், சுரங்கத் ததாழில் 

3.  ாடுகளின் தசல்வம் - இ) ததாழில் முடனநவான் 

4. மனித மூலதனம் - ஈ) எதிர்கால நசமிப்பு 

5. புதுடம புடனெவர் -உ) கல்வி, உைல் லம் 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  
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1. ெயன்ொட்டை உருவாக்குதல், 2. நமற்கண்ை அடனத்தும், 3. முதன்டம உற்ெத்தி, 4. நிலம், உடழப்பு, 5. 

அடமப்ொளர்  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ெயன்ொடு, 2. மூலதனம் மற்றும் அடமப்பு, 3. நிலம், 4. மனித உடழப்பு, 5. மூலதனம்  

III. தொருத்துக:  

1. ஆ, 2. ஈ, 3. அ, 4. உ, 5. இ  

 

7th Social Science Lesson 11 

11] விஜய கர், ொமினி அரசுகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

முதலாம் புக்கருடைய மகனான குமார கம்ெணா மதுடர சுல்தானியத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி டவத்தநதாடு 

அங்கு ஒரு  ாயக்க அரடச நிறுவுவதிலும் தவற்றி தெற்றார். குமார கம்ெணாவின் மடனவி 

கங்காநதவியால் எழுதப்தெற்ற மதுரா விஜயம் என்னும் நூலில் விஜய கரப் நெரரசால் மதுடர 

டகப்ெற்றப்ெட்ைடதத் ததளிவாக விளக்குகிறது.  

கிழக்குக் கர் ாைகத்தில், துங்கெத்ரா  தியின் கடரயில் உள்ள விஜய கரம் இருந்த இைம் தற்நொது ‘ஹம்பி’ 

என அடழக்கப்ெடுகிறது. ஹம்பி சீர் குடலந்து இடிொடுகளாகக் காணப்ெடுகிறது. யுதனஸ்நகா ஹம்பிடய 

ொரம்ெரியச் சின்னமாக அறிவித்துள்ளது.  

“அமுக்தமால்யதா” ததலுங்கு இலக்கியத்தின் தடலசிறந்த ெடைப்ொகக் கருதப்ெடுகிறது. இது, 

தெரியாழ்வாரின் மகளான நகாடத நதவிடயப் ெற்றியதாகும். கைவுள் ரங்க ாதருக்கு அணிவிப்ெதற்காகத் 

ததாடுக்கப்ெட்ை மாடலகடள அவருக்குச் சூடுவதற்கு முன்ொக இவ்வம்டமயார் சூடிக்தகாள்வார். 

அமுக்தமால்யதா என்ெதற்கு தான் அணிந்த பின்னர் தகாடுப்ெவர் எனப்தொருள்.  

ெச்டச கலந்த நீல வண்ணக் கல்லானது விடலயுயர்ந்த அணிகலன்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் கல்லாகும். 

ொரசீக அரசர்களின் அணிகலன்களால் அலங்கரிக்கப்ெட்ை சிம்மாசனங்களில் இத்தடகய 

வண்ணக்கல்லால் ஆன அரியடணயும் ஒன்றாகுதமனப் பிர்ததௌசி தன்னுடைய ஷா  ாமா எனும் நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

நகால்தகாண்ைா நகாட்டையானது டஹதராொத்திலிருந்து 11 கி. மீ ததாடலவில், ஒரு குன்றின் மீது 120 

மீட்ைர் உயரத்தில் அடமந்துள்ளது. ஒலி ததாைர்ொன கட்ைைக்கடல அம்சங்களுக்கு இக்நகாட்டை தெயர் 

தெற்றதாகும். நகாட்டையின் மிக உயரமான இைம் ொல ஹிசார் ஆகும். தர்ொர் மண்ைெத்திலிருந்து குன்றின் 

கீநழ அடமந்துள்ள அரண்மடனக்குச் சுரங்கப்ொடத இருப்ெதாகச் தசால்லப்ெடுகிறது.  

ொமினி அரசின் எட்டு அடமச்சர்கள்:  

1. வக்கீல்-உஸ்-சல்தானா அல்லது அரசின் பிரதம அல்லது முதலடமச்சர் அரசருக்கு அடுத்த நிடலயில் 

துடணயதிகாரியாகச் தசயல்ெட்ைவர்.  

2. நெஷ்வா  ாட்டின் பிரதம மந்திரிநயாடு இடணந்து தசயல்ெட்ைவர்.  
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3. வஸிரி-குல் ஏடனய அடமச்சர்களின் ெணிகடள நமற்ொர்டவயிட்ைவர்.  

4. அமிர்-இ-ஜிம்லா நிதியடமச்சர்.  

5.  ஷீர்- உதவி நிதியடமச்சர்.  

6. வஷிர்-இ-அசாரப்-தவளியுறவுத்துடற அடமச்சர்.  

7. தகாத்தவால்-காவல்துடறத் தடலவர் மற்றும்  கர குற்றவியல்  டுவர்.  

8. சதார்-இ-ஜகான்-தடலடம நீதிெதி, சமயம் மற்றும் அறக்தகாடைகளின் அடமச்சர்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சங்கம வம்சத்தின் மிக சிறந்த ஆட்சியாளர் யார்? 

(அ) புக்கர்  

(ஆ) நதவராயா II  

(ஈ) ஹரிஹரர் II  

(ஈ) கிருஷ்ண நதவராயர் 

2. விஜய கர கட்ைை தூண்களில் தெரும்ொலும் காணப்ெடும் விலங்கு எது? 

(அ) யாடன  

(ஆ) குதிடர  

(இ) ெசு  

(ஈ) மான் 

3. சங்கம வம்சத்தின் கடைசி அரசர் யார்? 

(அ) ராமராயர்  

(ஆ) திருமலநதவராயா 

(இ) இரண்யம் நதவராயர்  

(ஈ) இரண்ைாம் விருொக்சராயர் 

4. மதுடர சுல்தானிய அரடச முடிவுக்குக் தகாண்டு வந்தவர் 

(அ) சாளுவ  ரசிம்மர்  

(ஆ) இரண்ைாம் நதவராயர் 

(இ) குமார கம்ெண்ணா  

(ஈ) திருமடல நதவராயர் 

5. ொமினி அரசில் சிறந்த தமாழியறிஞராகவும், கவிஞராகவும் விளங்கியவர் 

(அ) அலாவுதீன் ஹசன்விரா  
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(ஆ) முகம்மது I  

(இ) சுல்தான் தெநராஸ்  

(ஈ) முஜாஹித் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ஆரவீடு வம்சத்தின் தடல கரம் ---------------- 

2. விஜய கரப் நெரரசர்களால் தவளியிட்ைப்ெட்ை  ாணயங்களுக்கு -------------- என்று தெயர்.  

3. முகமது கவான் தவடிமருந்து தயாரிக்கவும் அதடனப் ெயன்ெடுத்துவது ெற்றி விளக்குவதற்காகவும் ---

------------ நவதியியல் அறிஞர்கடள வரச் தசய்தார்.  

4. விஜய கர் நிர்வாகத்தில் கிராம விவகாரங்கடள --------------- கவனித்தார்.  

III. தொருத்துக:  

அ - ஆ 

1. விஜய கரா - அ) ஒடிசாவின் ஆட்சியாளர் 

2. பிரதாெருத்ரா - ஆ) அஷ்ைதிக்கஜம் 

3. கிருஷ்ண நதவராயா -இ) ொண்டுரங்க மகாமத்தியம் 

4. அப்துர் ரசாக் - ஈ) தவற்றியின்  கரம் 

5. ததனாலிராமகிருஷ்ணா - உ) ொரசீக சிற்ெ கடலஞர் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

கூற்று: இந்தியாவில் விஜய கர அரசின் இராணுவம் அச்சுறுத்தக் கூடியதாக இருந்தது.  

காரணம்: விஜய கர இராணுவம் பீரங்கி ெடை மற்றும் குதிடரப் ெடைடய தகாண்டிருந்தது.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் 

(இ) காரணம் மற்றும் கூற்று தவறு 

(ஈ) காரணம் மற்றும் கூற்று சரி 

2. தவறான இடணடயக் கண்ைறிக:  

(அ) ெட்டு – சீனா 

(ஆ) வாசடனப் தொருட்கள் - அநரபியா 

(இ) விடலமதிப்ெற்ற கற்கள் - ெர்மா 

(ஈ) மதுரா விஜயம் - கங்கா நதவி 

3. தொருந்தாதடதக் கண்ைறிக:  

(அ) ஹரிஹரர் II  
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(ஆ) மகமுது I  

(இ) கிருஷ்ண நதவராயர்  

(ஈ) நதவராயா I 

4. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

I. ெச்டசக்கலந்த நீலவண்ணத்டதக் தகாண்ை விடலயுயர்ந்த கற்களால் ஆன அரியடண ொரசீக 

அரசர்களின் அரசடவடய அலங்கரித்தன என பிர்ததௌசி தன்னுடைய ஷா  ாமா எனும் நூலில் 

குறிப்பிட்டுள்ளார்.  

II. விஜய கர, ொமினி அரசர்களுக்கிடைநய நமாதல்கள் ஏற்ெடுவதற்குக் கிருஷ்ணா-துங்கெத்ரா 

 திகளுக்கு இடைப்ெட்ை தசழிப்ொன ெகுதி மற்றும் கிருஷ்ணா-நகாதாவரி  திகளுக்கு இடைப்ெட்ை 

கழிமுகப் ெகுதிநய காரணமாக அடமந்தன.  

III. முதலாம் முகமது முல்தானில் கல்வி ெயின்றார்.  

IV. முகமது கவான் மூன்றாம் முகமதுவின் கீழ் தனித்தன்டம மிக்க பிரதம அடமச்சராக ெணியாற்றினார்.  

(அ) I மற்றும் II சரி  

(ஆ) I, II மற்றும் III சரி  

(இ) II, III மற்றும் IV சரி  

(ஈ) III மற்றும் IV சரி 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ொமினி அரடசத் நதாற்றுவித்தவர்கள் ஹரிஹரர் மற்றும் புக்கர் ஆவார்கள்.  

2. இருெது ஆண்டுகள் ஆட்சி தசய்த கிருஷ்ணநதவராயர் சங்கம வம்சத்தின் மிகச்சிறந்த அரசராவார்.  

3. அஸ்ைதிக்கஜத்தில் அல்லசானி தெத்தண்ணா குறிப்பிை தகுந்தவராவார்.  

4. விஜய கரப் நெரரசில் அரசுரிடம என்ெது ெரம்ெடரயாகவும், பிறப்புரிடமயின் அடிப்ெடையிலும் 

வழங்கப்ெட்ைது.  

5. ொமினி அரசில் 18 முடியரசுகள் இருந்தன.  

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நதவராயா II, 2. குதிடர, 3. இரண்ைாம் விருொக்சராயர், 4. குமார கம்ெண்ணா, 5. சுல்தான் தெநராஸ்  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தெனுதகாண்ைா, 2. வராகன், 3. ொரசீக, 4. தகௌைா  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. ஆ, 4. உ, 5. இ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  
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1. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம், 2. வாசடனப் தொருட்கள் – அநரபியா, 3. மகமுது I, 4. II, III 

மற்றும் IV சரி 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. 1. விஜய கர நெரரடச, 2. துளுவ, 3. சரி, 4. சரி, 5. சரி  

 

7th Social Science Lesson 12 

12] முகலாயப் நெரரசு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தசங்நகாட்டை: லால் குய்லா என்று அடழக்கப்ெடும் தைல்லியிலுள்ள “தசங்நகாட்டை” முகலாயப் 

நெரரசர்களின் வாழ்விைமாகும். இது 1639இல் நெரரசர் ஷாஜகானால் மதில்களால் சூழப்தெற்ற தனது 

தடல கர் ஷாஜகானாொத்தில் கட்ைப்ெட்ை அரண்மடனயாகும், இக்நகாட்டை சிவப்பு நிறக் கற்களால் 

கட்ைப்ெட்டுள்ளதால் இது தசங்நகாட்டை என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவில் ொரசீகக் கட்டிை முடறடய அறிமுகப்ெடுத்தியவர் யார்? 

(அ) ஷீமாயூன்  

(ஆ) ொெர்  

(இ) ஜஹாங்கீர்  

(ஈ) அக்ெர் 

2. அக்ெர் ராணா பிரதாப்டெ எந்தப் நொரில் நதாற்கடித்தார்? 

(அ) ொனிெட்  

(ஆ) தசௌசா  

(இ) ஹால்டிகட்  

(ஈ) கன்நனாசி 

3. தஷர்ஷா தைல்லியில் யாருடைய அரண்மடனடய அழித்தார்? 

(அ) ொெர்  

(ஆ) ஹிமாயூன்  

(இ) இப்ராஹிம் நலாடி  

(ஈ) ஆலம்கான் 

4. மன்சப்தாரி முடறடய அறிமுகப்ெடுத்தியவர் யார்? 

(அ) தஷர்ஷா  
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(ஆ) அக்ெர்  

(இ) ஜஹாங்கீர்  

(ஈ) ஷாஜஷான் 

5. அக்ெரின் வருவாய்த்துடற அடமச்சர் யார்? 

(அ) பீர்ொல்  

(ஆ) ராஜா ெகவன்தாஸ்  

(இ) இராஜ நதாைர்மால்  

(ஈ) இராஜா மான்சிங் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ராணா பிரதாப்பின் குதிடரயின் தெயர் -------------- ஆகும்.  

2. ெநதபூர் சிக்ரியிலுள்ள -------------- அரங்கில் அடனத்து சமய வல்லு ர்களும் 

கலந்துடரயாடினார்கள்.  

3. அக்ெரால் மிகவும் நொற்றப்ெட்ை சூபி துறவி ------------- 

4. ஜப்தி என்னும் முடற ------------ ஆட்சிகாலத்தில் தக்காண மாகாணங்களுக்கும் நீட்டிக்கப் 

தெற்றது.  

5. ------------- வரியில்லா நிலங்கள் மதவல்லு ர்கள் மற்றும் சமய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்ெட்ைது.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. ொெர் - அ) அகமது  கர் 

2. துர்க்காவதி - ஆ) அஷ்ைதிக்கஜம் 

3. ராணி சந்த் பீபி - இ) அக்ெர் 

4. தீன்-இலாஹி - ஈ) சந்நதரி 

5. இராஜா மான்சிங் - உ) மத்திய மாகாணம் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ொெர் மத்திய ஆசியாவில் ஒரு சிறிய அரசான ெர்கானாடவப் ெரம்ெடரச் தசாத்தாகப் தெற்றார்.  

2. ஹிமாயூன் 1565இல் தைல்லிடயக் டகப்ெற்றினார்.  

3. ஒளரங்கசீப், ராஜபுதனப் தெண்டணத் திருமணம் தசய்தார்.  

4. தன் மகன் குஷ்ருவுக்கு உதவினார் என்ெதற்காகச் சீக்கியத் தடலவர் குரு அர்ஜீடனத் தூக்கிலிடும்ெடி 

ஜஹாங்கீர் உத்தரவிட்ைார்.  

5. ஒளரங்கசீப் காலக்கட்ைத்தில், முகலாய கட்ைைக்கடல சிறப்பு தெற்றது.  
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V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: ஆங்கிநலயர் தங்களது முதல் வணிக டமயத்டத சூரத்தில் துவங்கினர்.  

காரணம்: ஜஹாங்கீர் ஆங்கிநலயருக்கு வணிக உரிடமடய வழங்கினார்.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான தவறான விளக்கம் 

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணமும் தவறு 

2. கூற்று: ஒளரங்கசீப் மற்ற மதங்கடள தவறுத்ததனால் அவருக்கு அவப்தெயர் ஏற்ெட்ைது.  

காரணம்: ஒளரங்கசீப் இந்துக்கள் மீது மீண்டும் தஜசியா மற்றும் ொதயாத்திடர வரிடய விதித்தார்.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்றிற்குக் காரணம் சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு 

3. சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

I. கம்ரான் ஆப்கானியரின் மகனாவார் ஹசன் சூரி பீகாரில் உள்ள சசாரத்தின் ஆட்சியாளர் ஆவர்.  

II. அக்ெர் இந்துக்களின் மீதான தஜசியா மற்றும் ொதயாத்திடர வரிடய ரத்து தசய்தார்.  

III. ஒளரங்கசீப் தமது மூன்று சநகாதரர்கடள தகான்று விட்டு, ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்ந்தார்.  

IV. இளவரசர் அக்ெர், சிவாஜியின் மகனான சாம்ொஜிநயாடு தக்காணத்தில் ஒப்ெந்தம் தசய்து தகாண்ைார்.  

(அ) I, II மற்றும் III சரி  

(ஆ) II, III மற்றும் IV சரி 

(இ) II, III மற்றும் IV சரி  

(ஈ) II, III, IV மற்றும் I சரி 

4. காலவரிடசப்ெடி நொர்கடள வரிடசப்ெடுத்துக:  

i) கன்வா நொர்  

ii) தசௌசா நொர்  

iii) கன்நனாசி நொர்  

iv) சந்நதரி நொர் 

5. கீழ்க்காணும் நிர்வாகப் பிரிடவ இறங்கு வரிடசயில் அடமத்திடுக:  

i) சர்க்கார்  
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ii) ெர்கானா  

iv) சுொ 

VI. தொருத்துக:  

 தந்டத - மகன் 

1. அக்ெர் - அ ) தில்வார் கான் 

2. ததௌலத்கான் நலாடி - ஆ) ராணாபிரதாப் 

3. ஹசன் சூரி - இ) ஹிமாயூன் 

4. ொெர் - ஈ) தஷர்ஷா 

5. உதயசிங் - உ) ஜஹாங்கீர் 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ொெர், 2. ஹால்டிகட், 3. ஹிமாயூன், 4. அக்ெர், 5. இராஜ நதாைர்மால் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நசத்தக், 2. இொதத்கான, 3. சலீம்சிஸ்டி, 4. ஷாஜகான், 5. சுயயூர்கள்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. உ, 3. அ, 4. இ, 5. ஆ  

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. 1. சரி, 2. 1555, 3. அக்ெர், 4. சரி, 5. ஷாஜகான்  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம், 2. காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும், 3. II, III 

மற்றும் IV சரி, 4. கன்வா நொர்(1527), சந்நதரி நொர்(1528), தசௌசா நொர்( 1539), கன்நனாசி நொர்( 1546), 

5. சுொ, சர்க்கார், ெர்கானா  

VI. தொருத்துக:  

1. உ, 2. அ, 3. ஈ, 4. இ, 5. ஆ  

 

7th Social Science Lesson 13 

13] மராத்தியர்கள் மற்றும் நெஷ்வாக்களின் எழுச்சி 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சத்ர (குடை) ெதி (தடலவன் அல்லது பிரபு) எனும் சமஸ்கிருதச் தசால் அரசன் அல்லது நெரரசன் என்ெதற்கு 

இடணயானது. இச்தசால்டல மராத்தியர்கள் குறிப்ொக சிவாஜி ெயன்ெடுத்தினார்.  
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சாம்ொஜி, தம்முடைய குடும்ெ அர்ச்சகரான கவிகலாஷ் என்ெவரின் ஒழுக்கக்நகைான தசல்வாக்கிற்கு 

ஆட்ெட்டிருந்தார். சிவாஜி ஆக்ராவிலிருந்து தப்பியநொது வாரணாசியில் கவிகலாஷ், சாம்ெஜியின் 

ொதுகாவலராய் இருந்தார். பின்னர், சாம்ொஜிடயப் ெத்திரமாக தரய்கார்க்கு அடழத்து வந்தார். அடனத்து 

விையங்களுக்கும் சாம்ொஜி அவரின் வழிகாட்டுதடல எதிர்ொர்த்ததால் அரச சடெயில் அவரின் 

முழுடமயான நமலாதிக்கம் நிலவியது. கவிகலாஷ் புகழ்தெற்ற அறிஞரும் கவிஞருமாவார்; ஆனால், அவர் 

மாந்திரீகம் தசய்ெவராகவுமிருந்தார். இதனால் அரசடவயில் இருந்த டவதீக இந்துக்கள் அவர்மீது ஆழமான 

தவறுப்டெக் தகாண்டிருந்தனர். முகலாயப் ெடைகள் சாம்ொஜிடயக் டகது தசய்த நொது கவிகநலஷீம் 

உைனிருந்தார். ஆகநவ, இருவரும் ஒளரங்கசீப்பின் கட்ைடளயின்ெடி அடனத்து வடகப்ெட்ை 

சித்திரவடதகளுக்கும் உள்ளாக்கப்ெட்டு தகால்லப்ெட்ைனர்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சிவாஜியின் ஆசிரியராகவும் மற்றும் ொதுகாவரராகவும் இருந்தவர் யார்? 

(அ) தாதாஜி தகாண்ை நதவ்  

(ஆ) கவிகலாஷ்  

(இ) ஜீஜாொய்  

(ஈ) ராம்தாஸ் 

2. மராத்திய பிரதம மந்திரிகள் எவ்வாறு அடழக்கப்ெட்ைார்கள்? 

(அ) நதஷ்முக்  

(ஆ) நெஷ்வா  

(இ) ெண்டிட்ராவ்  

(ஈ) ெட்டீல் 

3. சாம்ொஜியின் தினசரி வாழ்க்டகயில் ஆதிக்கம் தசலுத்திய அவருடைய குரு யார்? 

(அ) ஷாகு  

(ஆ) அனாஜி தத்தா  

(இ) தாதாஜி தகாண்ை நதவ்  

(ஈ) கவிகலாஷ் 

4. சிவாஜியின் ராணுவத்தில் ஆரம்ெ கட்ைத்தில் அவருக்குப் ெக்கெலமாக இருந்தது.  

(அ) பீரங்கிப்ெடை  

(ஆ) குதிடரப்ெடை  

(இ) காலட்ெடை  

(ஈ) யாடனப்ெடை 

5. குஜராத் மற்றும் மாளவத்டத முகலாய ஆதிக்கத்திலிருந்து விடுெை அவர்களுக்தகதிராக நொடர 

அறிவித்தவர்.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            129 

(அ) ொலாஜி விஸ்வ ாத்  

(ஆ) ொஜிராவ் 

(இ) ொலாஜி ொஜிராவ்  

(ஈ) ஷாகு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மகாராஷ்டிராவில் ெரவிய ----------- இயக்கம் மராத்திய மக்களிடைநய விழிப்புணர்வும் 

இணக்கமும் ஏற்ெை உதவியது.  

2. நெஷ்வாக்ககளின் முக்கிய வருவாய் அலுவலர் -------- 

3. மராத்தியர்களின் குறுகிய காலப் நெரரசு 1761ஆம் ஆண்டு ------- இைத்தில் நசாகமாய் முடிந்தது.  

4. அஷ்ைவிரதானில் இைம் தெற்ற தவளியுறவுத்துடற அடமச்சர் -------- 

5. சிவாஜிடயத் ததாைர்ந்து ---------- வுைனான சச்சரவிற்குப் பின்னர் சாம்ொஜி ஆட்சிப் தொறுப்நெற்றார்.  

III. தொருத்துக:  

அ - ஆ 

1. ஷாஜி நொன்ஸ்நல - அ) சிவாஜியின் தாய் 

2. சாம்ொஜி - ஆ) பீஜப்பூர் தளெதி 

3. ஷாகு - இ) சிவாஜியின் தந்டத 

4. ஜீஜாொய் - ஈ) சிவாஜியின் மகன் 

5. அப்சல்கான் - உ) சிவாஜியின் நெரன் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. மடல மற்றும் மடலப் ெள்ளத்தாக்குகள் மராத்தியர்கடள அந்நிய ெடைதயடுப்ொளர்களிைமிருந்து 

ொதுகாத்தது.  

2. ெக்தி இயக்கத்தின் மந்திரங்கள் சமஸ்கிருதத்தில் இயற்றப்ெட்ைது, அடனத்து சமூகத்தினராலும் ெக்தி 

இயக்கப் ொைல்கள் ொைப்ெட்ைன.  

3. சிவாஜி புரந்தடர முகலாயர்களிைமிருந்து டகப்ெற்றினார்.  

4. நதஷ்முக்குகள் கிராமங்களில் வாழ்ந்தனர், அவர்கள் 20 முதல் 200 வடரயிலான கிராமங்களில் 

தங்களின் கட்டுப்ொட்டில் டவத்திருந்தனர்.  

5. அப்தாலி தைல்லிடய டகப்ெற்றுவதற்கு ெத்துமுடற ெடைதயடுத்தார்.  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: மராத்தியப் நொர்வீரர்கள் தங்கள் வசிப்பிைத்திற்குத் ததாடலவில் உள்ள நகாட்டைகளிலும், 

 கரங்களிலும் வாழ்ந்தனர்.  
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காரணம்: மராத்திய வீரர்கள் ஒவ்நவார் ஆண்டும் நொர்க்களத்திலிருந்து தங்கள் நிலங்களின் நவளாண் 

ெணிகளுக்காகச் தசன்று வருவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்ெட்ைது.  

(அ) கூற்றிற்கான காரணம் சரி  

(ஆ) கூற்றிற்கான காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு 

2. வாக்கியம் I: தசய்திப்ெரிமாற்றக் கடிதங்கள் அைங்கிய நகாப்புகடளயும், கணக்குப் ெதிநவடுகடளயும் 

மதிப்பீடு தசய்டகயில், ஆவணங்கடளத் துல்லியமாகப் ெராமரிப்ெதில் நெஷ்வாக்கள் கவனமுைன் 

இருந்தனர்.  

வாக்கியம் II: இரண்ைாம் ொனிப்ெட் நொரில் பீரங்கிப்ெடை முக்கியத்துவம் தெற்றிருந்தது.  

(அ) I சரி  

(ஆ) II சரி  

(இ) I மற்றும் II சரி  

(ஈ) I மற்றும் II தவறு 

3. தொருந்தாதடதத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

ரகுஜி, ஷாஜி நொன்ஸ்நல, சிவாஜி, சாம்ொஜி, ஷாகு.  

4. தவறான வாக்கியத்டத திருத்தி எழுதுக:  

1. தகய்க்வாட் - ெநராைா 

2. நெஷ்வா –  ாக்பூர் 

3. நஹால்கர் - இந்தூர் 

4. சிந்தியா – குவாலியர் 

5. காலவரிடசப்ெடி நிகழ்வுகடள வரிடசப்ெடுத்துக:  

I. சிவாஜி, தம் ொதுகாவலர் இறந்தவுைன் சுதந்திரமான அரசரானார்.  

II. ொலாஜி ொஜிராவ் அரசப்ெதவி ஏற்றார்.  

III. சிவாஜியின் தந்டத இறந்தவுைன் ஜாவலியின் மீது ெடைதயடுத்தார்.  

IV. ொலாஜி விஸ்வ ாத் நெஷ்வாவாக தொறுப்நெற்றார்.  

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தாதாஜி தகாண்ை நதவ், 2. நெஷ்வா, 3. கவிகலாஷ், 4. காலட்ெடை, 5. ொஜிராவ் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. ெக்தி, 2. காமவிஸ்தார், 3. ொனிெட், 4. சுமந்த் அல்லது துபிர், 5. அனாஜி தத்தா  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. உ, 4. அ, 5. ஆ  

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சரி, 2. சரி, 3. சரி, 4. சரி, 5. 9முடற  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்றிற்கான காரணம் சரி, 2. I மற்றும் II சரி, 3. ரகுஜி, 4. நெஷ்வா –  ாக்பூர், 5. சிவாஜி, தம் ொதுகாவலர் 

இறந்தவுைன் சுதந்திரமான அரசரானார், சிவாஜியின் தந்டத இறந்தவுைன் ஜாவலியின் மீது ெடைதயடுத்தார், 

ொலாஜி விஸ்வ ாத் நெஷ்வாவாக தொறுப்நெற்றார், ொலாஜி ொஜிராவ் அரசப்ெதவி ஏற்றார்.  

 

7th Social Science Lesson 14 

14] வளங்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தமிழகத்தில் இராம ாதபுரம் மாவட்ைத்தில் கமுதி சூரிய ஒளி மின்சக்தி திட்ைமானது, உலகின் மிகப்தெரிய 

சூரியஒளி மின்சக்தி திட்ைங்களில் ஒன்றாகும். 4550 நகாடி மதிப்பிலான இத்திட்ைமானது, தசப்ைம்ெர் 

2016இல் நிடறநவற்றப்ெட்ைது. இதன் நிறுவப்ெட்ை திறன் 648 தமகாவாட் ஆகும்.  

சீனாவில் உள்ள த்ரீகார்ஸ் அடண நீர் மின் சக்தி திட்ைம், உலகின் மிகப்தெரிய நீர் மின் சக்தி திட்ைம் ஆகும். 

இதன் கட்டுமானப்ெணி 1994ல் ஆரம்பிக்கப்ெட்டு 2012இல் முடிவுற்றது. இதில் நிறுவப்ெட்ை திறனானது 22, 

500 தமகாவாட்.  

தற்நொது  ாம் ெயன்ெடுத்தும் நிலக்கரியானது 300 ஆண்டுகளுக்கு முன் நதான்றிய ெடிவு ஆகும். பூமியின் 

தெரும்ெகுதி நீராவி சதுப்பு நிலங்களால் நிரம்பியுள்ளது. தாவரம் மற்றும் விலங்குகள் இறந்த பின்ொன 

எச்சங்கள் சதுப்பு நிலங்களில் அடியில் புடதக்கப்ெட்ைன. இறுதியில் அடவ புவிக்கடியில் அதிகப்ெடியான 

தவப்ெம் மற்றும் அழுத்தத்தின் காரணமாக நிலக்கரியாக மாற்றப்ெட்ைன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தகாடுக்கப்ெட்டுள்ளவற்றுள் புதுப்பிக்கக் கூடிய வளம் ------- 

(அ) தங்கம்  

(ஆ) இரும்பு  

(இ) தெட்நரால்  

(ஈ) சூரிய ஆற்றல் 

2. மிகப்தெரிய சூரிய ஆற்றல் திட்ைம் இந்தியாவில் எங்கு அடமந்துள்ளது? 

(அ) கமுதி  

(ஆ) ஆரல்வாய்தமாழி  
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(இ) முப்ெந்தல்  

(ஈ) த ய்நவலி 

3. மனிதனால் முதலில் அறியப்ெட்டு ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை உநலாகங்களில் ஒன்று ------- 

(அ) இரும்பு  

(ஆ) தாமிரம்  

(இ) தங்கம்  

(ஈ) தவள்ளி 

4. -------- மின் மற்றும் மின்னணுத் துடறயில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தவிர்க்க முடியாத கனிமங்களுள் 

ஒன்று 

(அ) சுண்ணாம்புக்கல்  

(ஆ) டமக்கா  

(இ) மாங்கனீசு  

(ஈ) தவள்ளி 

5. நிலக்கரியிலிருந்து உற்ெத்தி தசய்யப்ெடும் மின்சாரம் --------- 

(அ) தவப்ெசக்தி  

(ஆ) அணுசக்தி  

(இ) சூரிய சக்தி  

(ஈ) நீர் ஆற்றல் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நீர் மின் ஆற்றலின் மிகப்தெரிய உற்ெத்தியாளர் ------------ 

2. தமிழ் ாட்டில் இரும்பு தாதுக்கள் காணப்ெடும் இைம் -------- 

3. ொக்டைட் தாதுவிலிருந்து பிரித்ததடுக்கப்ெடும் உநலாகம் ------- 

4. மின்சார நெட்ைரிகள் தயாரிக்க -------- ெயன்ெடுகிறது.  

5. தெட்நராலியம் மற்றும் அதன் மூலம் கிடைக்கப்தெறுெடவ -------- என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

III. தொருத்துக:  

அ ஆ 

1. புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் - அ) இரும்பு 

2. உநலக வளம் - ஆ) டமக்கா 

3. அநலாக வளம் - இ) காற்றாற்றல் 

4. புடத ெடிம எரிதொருள் - ஈ) ெடிவுப்ொடற 
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5. சுண்ணாம்புக்கல் -உ) தெட்நராலியம் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: காற்றாற்றல் ஒரு தூய்டமயான ஆற்றல் 

காரணம்: காற்று விடசயாழிகள் எந்த உமிழ்டவயும் உற்ெத்தி தசய்யாது 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

2. கூற்று: இயற்டக வாயு தெட்நராலிய ெடிவங்களுைன் காணப்ெடுகிறது.  

காரணம்: வீடு மற்றும் ததாழிற்சாடலகளில் எரிதொருளாகப் ெயன்ெடுத்தலாம்.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்றிடன விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் தவறு 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சூரிய ஆற்றல், 2. கமுதி, 3. தாமிரம், 4. டமக்கா, 5. தவப்ெசக்தி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. சீனா, 2, கஞ்சமடல, 3. அலுமினியம், 4. மாங்கனீசு, 5. கருப்பு தங்கம்  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. அ, 3. ஆ, 4. உ, 5. ஈ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது, 2. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி. காரணம் 

கூற்டற விளக்கவில்டல 

 

7th Social Science Lesson 15 

15] சுற்றுலா 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

‘காஸ்ட்நரானமி’ என்ெது கலாச்சாரச் சுற்றுலாவின் அம்சத்டத குறிக்கின்றது 
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உள்வரும் சுற்றுலா-தசாந்த  ாட்டிற்குள் தசல்லும் சுற்றுலா. தவளிச்தசல்லும் சுற்றுலா-தவளி  ாடுகளுக்கு 

தசல்லும் சுற்றுலா.  

விசா (VISA) – ஒரு  ெருக்கு வழங்கப்ெடும் ஆவணம் (அல்லது) தவளி ாடு தசல்ல விரும்பும் ஒருவரது 

கைவுச்சீட்டில் குறிக்கப்ெடும் முத்திடர. சுற்றுலா விசா (Tourist VISA) - நகளிக்டகக்காகச் சுற்றிப் ொர்த்தல். 

மாணவர் விசா (Student VISA) - நமற்ெடிப்பிற்காகச் தசல்லுதல். ததாழில் விசா (Employment VISA) - ஒரு 

 ாட்டில் நவடல ொர்த்தல். மருத்துவ விசா (Medical VISA) - ஒரு  ாட்டிலுள்ள புகழ்தெற்ற 

மருத்துவமடனயில் மருத்துவ சிகிச்டச தெறுவதற்காகச் தசல்லுதல்.  

வனவிலங்குப் ொதுகாப்புச் சரணாலயம் காட்டு விலங்குகளின் ொதுகாப்பிற்காக ஒதுக்கப்ெட்ை நிலப்ெகுதி.  

ITC - நிறுவனங்களுக்கான உள்ளைக்கிய குழு சுற்றுலா (Inclusive Tours by Charter) 

IATA - ென்னாட்டு வான்வழிப் நொக்குவரத்துச் சங்கம் (International Air Transport Association).  

IATO - இந்தியப் ெயண அடமப்ொளர்கள் சங்கம் (Indian Association of Tour Operators).  

TAAI - இந்திய ெயண முகவர்கள் சங்கம் (Travel Agents Association of India).  

TTTHA - தமிழ் ாடு சுற்றுலா ெயணம் மற்றும் விருந்நதாம்ெல் சங்கம் (Tamil Nadu Tour Travel and 

Hospitality Association).  

TTDC - தமிழ் ாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகம் (Tamil Nadu Tourism Development Corporation).  

சுற்றுலாப் ெயணிகடள தவளிநயற்றும் காரணி – தகௌரவம். சுற்றுலா ெயணிகடளக் கவர்ந்து இழுக்கும் 

காரணி – நசடவ வசதிகள்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சுற்றுலா வடககளில் மிகப் ெழடமயானது ---------------- 

(அ) சமயச்சுற்றுலா  

(ஆ) வரலாற்றுச் சுற்றுலா  

(இ) சாகசச்சுற்றுலா  

(ஈ) தொழுதுநொக்குச் சுற்றலா 

2. எந்த மாநிலத்தில் காசிரங்கா நதசிய பூங்கா அடமந்துள்ளது? 

(அ) இராஜஸ்தான்  

(ஆ) நமற்கு வங்காளம்  

(இ) அசாம்  

(ஈ) குஜராத் 

3. பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவில் இல்லாத கைற்கடர எது? 

(அ) நகாவா  

(ஆ) தகாச்சி  
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(இ) நகாவளம்  

(ஈ) மியாமி 

4. பின்வருவனவற்றில் இந்தியாவில் இல்லாத ெறடவகள் சரணாலயம் எது? 

(அ) குஜராத்திலுள்ள  ல்சநராவர்  

(ஆ) தமிழ் ாட்டிலுள்ள கூந்தன்குளம் 

(இ) இராஜஸ்தானிலுள்ள ொரத்பூர்  

(ஈ) மத்திய பிரநதசத்திலுள்ள கன்ஹா 

5. எந்த மாவட்ைத்தில் குற்றாலம் நீர்வீழ்ச்சி அடமந்துள்ளது? 

(அ) தருமபுரி  

(ஆ) திருத ல்நவலி  

(இ)  ாமக்கல்  

(ஈ) நதனி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மூன்று கூறுகடளயும் ஒன்றாக இடணக்கும் நகாட்ொடு ------------- என அடழக்கப்ெடுகின்றது.  

2. “காஸ்ட்நரானமி” என்ெது சுற்றுலாவின் ---------- அம்சத்டத குறிக்கின்றது.  

3. சுருளி நீர்வீழ்ச்சி ----------- என்றும் அடழக்கப்ெடுகிறது.  

4. இரண்ைாவது அழகிய, நீண்ைக் கைற்கடர ---------- 

5. TAAI என்ெதன் விரிவாக்கம் ------------- 

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. நொக்குவரத்து, ஈர்ப்புத் தலங்கள், எளிதில் அணுகும் தன்டம, அணுகுதல் நசடவ வசதிகள்.  

2. ட னிைால், ஷில்லாங், மூணாறு, திகா 

3. கார்தெட், சுந்தரவனம், தெரியார், மயானி 

4. ஒநகநனகல், கும்ெகடர, சுருளி, களக்காடு 

5. ரிஷிநகாஷ், லைாக், குல்மார்க், நகாத்தகிரி 

IV. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. ஆடனமடல வாழிைம் - அ) நமற்கு வங்காளம் 

2. குரங்கு அருவி - ஆ) நகாவா 

3. ைார்ஜிலிங் - இ) நகாயம்புத்தூர் 
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4. இயற்டகயின் தசார்க்கம் - ஈ) உயர் விளிம்பு 

5. அகுதா கைற்கடர -உ) ஜவ்வாது 

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: சுற்றுலா என்ெது மக்களின் சமுதாய வாழ்க்டக முடறக்கு ஓர் இன்றியடமயாத தசயலாக 

விளங்குகிறது.  

காரணம்: சுற்றுலா  ாட்டின் சமூக, கலாச்சார கல்வி மற்றும் தொருளாதாரத் துடறகளில் ந ரடி தாக்கத்டத 

ஏற்ெடுத்துகிறது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனால், கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

2. கூற்று: நகாவாவிலுள்ள புகழ்தெற்ற கைற்கடரகளுள் ஒன்றான கலங்கட், சாகச விடளயாட்டு சுற்றுலாப் 

ெயணிகளின் ஈர்ப்ொகும்.  

காரணம்: தவளி ாட்டுச் சுற்றுலா ெயணிகள் கலங்கட் கைற்கடரக்குக் குவிகின்றார்கள் 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி. ஆனால், கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சமயச்சுற்றுலா, 2. அசாம், 3. மியாமி, 4. மத்திய பிரநதசத்திலுள்ள கன்ஹா, 5. திருத ல்நவலி     

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. A3, 2. கலாச்சாரம், 3. நமகமடல அல்லது நிலநீர் நீர்வீழ்ச்சி, 4. தமரினா, 5. இந்திய ெயண முகவர்கள் 

சங்கம்  

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. நொக்குவரத்து, 2. திகா, 3. மயானி, 4. களக்காடு, 5. லைாக் 

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  

V. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது, 2. கூற்றும் காரணமும் சரி கூற்டறக் 

காரணம் சரியாக விளக்குகிறது. 
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7th Social Science Lesson 16 

16] மாநில அரசு 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. மாநில சட்ைமன்ற்தின் உறுப்பினராவதற்கு குடறந்த ெட்ச வயது 

(அ) 18 வயது  

(ஆ) 21 வயது  

(இ) 25 வயது  

(ஈ) 30 வயது 

2. இந்தியாவிலுள்ள தமாத்த மாநிலங்களின் எண்ணிக்டக 

(அ) 26  

(ஆ) 27  

(இ) 28  

(ஈ) 29 

3. மாநில அரசு என்ெது 

(அ) மாநில அரசின் துடறகள்  

(ஆ) சட்ை மன்றம்  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

4. மாநில அரசு நிருவாகத்தின் ஒட்டுதமாத்த தடலவர் 

(அ) குடியரசுத் தடலவர்  

(ஆ) பிரதமர்  

(இ) ஆளு ர்  

(ஈ) முதலடமச்சர் 

5. முதலடமச்சர் மற்றும் ஏடனய அடமச்சர்கடள நியமிப்ெவர் 

(அ) குடியரசுத் தடலவர்  

(ஆ) பிரதமர்  

(இ) ஆளு ர்  

(ஈ) நதர்தல் ஆடணயர் 

6. முதலடமச்சர் என்ெவர் 
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(அ) தெரும்ொன்டம கட்சியின் தடலவர்  

(ஆ) எதிர்க்கட்சி தடலவர் 

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

7. மாநில அரசின் மூன்று முக்கிய நிருவாக பிரிவுகள் 

(அ) நமயர், ஆளு ர், சட்ைமன்ற உறுப்பினர்  

(ஆ) ஊராட்சி,  கராட்சி, மா கராட்சி 

(இ) கிராமம்,  கரம், மாநிலம்  

(ஈ) சட்ைமன்றம், நிருவாகத்துடற, நீதித்துடற 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ------------ஆல் ஆளு ர் நியமிக்கப்ெடுகிறார்.  

2. சட்ைமன்றத்தின் தெரும்ொன்டம தடலவர் ---------ஆக நியமிக்கப்ெடுகிறார்.  

3. மாநில அரசின் உச்செட்ச நீதி அடமப்பு ----------- 

4. ச. ம. உ. என்ெதன் விரிவாக்கம் ---------- 

5. ஒரு குறிப்பிட்ை ெகுதிடய நசர்ந்த அடனத்து வாக்காளர்களாலும் நதர்ந்ததடுக்கப்ெடுெவர் ---------- 

ஆவார்.  

6. சட்ை மன்றத்திற்கு நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை உறுப்பினர் ஆளுங்கட்சிடய சாராதவராக இருப்பின் --------

- என்று அடழக்கப்ெடுவர்.  

III. தொருத்துக:  

 அ - ஆ 

1. சட்ைமன்ற உறுப்பினர்கள் – அ) தடலடமச்தசயலகம் 

2. ஆளு ர் - ஆ) 7 

3. முதலடமச்சர் - இ) மாநிலத்தின் தடலவர் 

4. யூனியன் பிரநதசங்கள் - ஈ) சட்ைமன்றம் 

5. புனித ஜார்ஜ் நகாட்டை - உ) தெரும்ொன்டம கட்சித் தடலவர் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கீழ்காணும் வாக்கியங்களில் தவறானடவ 

(அ) ஆளு ராக இந்திய குடிமகனாக இருந்தல் நவண்டும் 

(ஆ) 25 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் நவண்டும்.  

(இ)  ல்ல மன லமுடையவராக இருத்தல் நவண்டும் 
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(ஈ) இலாெம் தரும் எந்த ெதவியிலும் இருத்தல் கூைாது 

கீழ்காணும் வாக்கியங்கள் சரியா தவறா என்ெடத ஆராய்க:  

(அ) அரசு தசயல்ெடுவதற்கு சட்ைமன்ற உறுப்பினர்கள் தொறுப்புடையவர்கள் ஆவார்கள்.  

(ஆ) ஆளுங்கட்சி சட்ைமன்ற உறுப்பினர்கடள சாராத அடனத்து அரசியல் கட்சிடய சார்ந்த சட்ைமன்ற 

உறுப்பினர்கள் எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் என்று அடழக்கப்ெடுவர்.  

(இ) சட்ைமன்ற உறுப்பினர்கள் மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் அல்ல.  

3. ஈரடவ என்ெதற்கு சரியான விளக்கத்டத நதர்ந்ததடு 

(அ) இரு முதலடமச்சர்கடள தகாண்ை சட்ைமன்றம் 

(ஆ) ஆண் மற்றும் தெண் உறுப்பினர்கடள தகாண்ை சட்ைமன்றம்.  

(இ) நமலடவ மற்றும் கீழடவடய தகாண்ை சட்ைமன்றம் 

(ஈ) கவர்னடர தடலவராகவும் சட்ை மன்ற உறுப்பினர்கடளயும் தகாண்ை அடவ 

4. கூற்று: இந்தியா கூட்ைாட்சி முடற அரசாங்கத்டத தகாண்ைது.  

காரணம்: இந்திய அரசியலடமப்பின் அதிகாரம் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கிடைநய 

ெகிர்ந்தளிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

(அ) கூற்று சரி, கூற்றிற்கான விளக்கமும் சரியானது 

(ஆ) கூற்று சரி, கூற்றிற்கான விளக்கம் சரியல்ல 

(இ) கூற்று சரி, விளக்கம் தவறு 

(ஈ) கூற்று மற்றும் விளக்கம் தவறு 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 25 வயது, 2. 28, 3. அ மற்றும் ஆ, 4. ஆளு ர், 5. ஆளு ர், 6. அ மற்றும் ஆ, 7. சட்ைமன்றம், நிருவாகத்துடற, 

நீதித்துடற 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இந்திய குடியரசு தடலவரால், 2. முதலடமச்சராக, 3. உயர்நீதிமன்றம், 4. சட்ைமன்ற உறுப்பினர், 5. 

சட்ைமன்ற உறுப்பினர், 6. எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. உ, 4. ஆ, 5. அ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. 25 வயது நிரம்பியவராக இருத்தல் நவண்டும், 2. சரி, சரி, மக்களுடைய பிரதிநிதிகள், 3. நமலடவ 

மற்றும் கீழடவடய தகாண்ை சட்ைமன்றம், 4. கூற்று சரி, கூற்றிற்கான விளக்கமும் சரியானது  
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7th Social Science Lesson 17 

17] ஊைகமும்  னநாயகமும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

அச்சு இயந்திரம் நஜாஹன்னஸ் குட்ைன்தெர்க் என்ெவரால் 1453இல் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது.  

ஊைகத்தின் வடகப்ொடு: குறுகிய ததாைர்பு ஊைகம்-நகபிள் ததாடலக்காட்சி, ந ரடி அஞ்சல், கருத்தரங்கு. 

ததாடலத்ததாைர்பு ஊைகம்-திடரப்ெைங்கள் ததாடலக்காட்சி வாதனாலி. அச்சு ஊைகம்-தசய்தித்தாள்கள், 

இதழ்கள், ெத்திரிக்டககள் புத்தகங்கள், சுவதராட்டிகள், அறிக்டககள். இடணய ஊைகம்-கூகுள் இடணய 

தளங்கள் மற்றும் வடலப்ெதிவுகள். சமூக ஊைகம்-கீச்சகம், முகநூல், புலனம்/கட்தசவி அஞ்சல் மற்றும் 

ெைவரி 

அகில இந்திய வாதனாலி: 1956ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஆகாச வானி (வானிலிருந்து வரும் ஒலி) என்ற 

தெயரில் வாதனாலி ஒலிெரப்டெ தசய்து வருகிறது. இது 1936ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்ெட்ைது.  

மக்களாட்சியின் நகாட்ொடு: மக்களாட்சி என்றால் மக்களால் ஆட்சி தசய்யப்ெடுதல் என்ெதாகும். இது இரண்டு 

கிநரக்க தசாற்களால் ஆனது. தைநமாஸ் (Demos) மக்கடளக் குறிக்கிறது. க்ராநைாஸ் (Kratos) அதிகாரம் 

அல்லது ஆட்சி என்று தொருள்.  

உங்கள் ெகுதியின் உள்ளுர் ஊைகங்கள் சிலவற்றின் தெயரிடன குறிப்பிடுக.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்கண்ைவற்றில் அச்சு ஊைகத்தின் கீழ் வருவது எது? 

(அ) வாதனாலி  

(ஆ) ததாடலக்காட்சி  

(இ) தசய்தித்தாள்  

(ஈ) இடணயதளம் 

2. கீழ்க்கண்ைவற்றில் ஒலிெரப்பு ஊைகம் என்ெது 

(அ) இதழ்கள்  

(ஆ) அறிக்டககள்  

(இ)  ாளிதழ்கள்  

(ஈ) வாதனாலி 

3. உலகிடன மக்களின் அருகாடமயில் தகாண்டு வந்த ஊைகம் 

(அ) தட்ைச்சு  

(ஆ) ததாடலக்காட்சி  

(இ) ததாடலப்நெசி  

(ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்டல.  
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4. தவகுஜன ஊைகம் என்ெது 

(அ) வாதனாலி  

(ஆ) ததாடலக்காட்சி  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

5. ஊைகம் ஏன் சுதந்திரமாக தசயல்ெை நவண்டும் 

(அ) நிடறய ெணம் ஈட்ை  

(ஆ) நிறுவனத்டத ஊக்கப்ெடுத்த 

(இ)  டுநிடலயான தகவடல தருவதற்கு  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல.  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. உலகத்திடன சிறியதாகவும், மிக அருகாடமயிலும் தகாண்டு வந்தது ---------- 

2. ஒவ்தவாரு தனிமனிதனும் ----------- ஆகும்.  

3. அச்சு இயந்திரம் ------------ என்ெவரால் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைது 

4.  மது வாழ்க்டகடய தீர்மானிக்கும் மதிப்பீைகளின் ததாகுப்பு ---------- ஆகும்.  

5. இந்திய அரசின் வாதனாலி ஒலிெரப்பு நிறுவனம் ------------ 

III. தொருத்துக:  

1. குறு அளவிலான ஊைகம் - அ) கூகுள் இடணயம் 

2. சமூக ஊைகம் - ஆ) சுவதராட்டிகள் 

3. அச்சு ஊைகம் - இ) கருத்தரங்கு 

4. இடணய ஊைகம் - ஈ) திடரப்ெைங்கள் 

5. ஒலிெரப்பு ஊைகம் முகநூல் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: அச்சு ஊைகம் மக்களின் ெல்கடலக்கழகம் என கருதப்ெடுகிறது.  

காரணம்: தொதுமக்களுக்கு தகவல்கடள வழங்குவதிலும், கல்வியறிவு ஊட்டுவதிலும் தெரும்ெங்கு 

வகிக்கிறது மற்றும் தொது மக்களின் ொதுகாவலனாகவும் தசயல்ெடுகிறது.  

(அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.  
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2. தவறான வாக்கியத்டத திருத்தி எழுதுக:  

(அ) தசய்தித்தாள்கள் (ஆ)  ாளிதழ்கள் (இ) கீச்சகம் (ஈ) சுவதராட்டிகள் 

3. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

(அ) ஊைகம் என்ெது தொதுவாக ஒருவருக்தகாருவர் தகவல்கடள ெகிர்ந்து தகாள்ளும் சாதனம் ஆகும்.  

(ஆ) ஊைகம் மிகவும் சக்திவாய்ந்த நிறுவனமாகும்.  

(இ) ஊைகம் மக்களிைம் தொது கருத்டத உருவாக்குவதில் முக்கிய ெங்கு வகிக்கிறது.  

(ஈ) ஊைகத்திற்கு எந்த தொறுப்பும் கிடையாது 

i) அ, ஆ மற்றும் இ சரி  

ii) அ, ஆ மற்றும் ஈ சரி  

iii) ஆ, இ மற்றும் சரி  

iv) அ, ஆ மற்றும் ஈ சரி 

விடைகள் 

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தசய்தித்தாள், 2. வாதனாலி, 3. ததாடலப்நெசி, 4. அ மற்றும் ஆ, 5.  டுநிடலயான தகவடல தருவதற்கு  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ஊைகம், 2. ஊைகத்தின் தவளிப்ொடு, 3. நஜாஷன்னஸ் குட்ைன்தெர்க், 4. த றிமுடற, 5. ஆகாசவானி 

III. தொருத்துக:  

1. 1. இ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று சரி, காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கமாகும், 2. கீச்சகம், 3. அ, ஆ மற்றும் இ சரி 

 

7th Social Science Lesson 18 

18] புதிய சமயக் கருத்துக்களும் இயக்கங்களும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?  

டவணவ அடியார்கள் (12 ஆழ்வார்கள்): முதல் மூன்று ஆழ்வார்கள்: தொய்டக ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், 

நெயாழ்வார். ஏடனய ஆழ்வார்கள்: திருமழிடசயாழ்வார், தெரியாழ்வார், ததாண்ைரடிப்தொடி ஆழ்வார், 

திருமங்டக ஆழ்வார், திருப்ெண் ஆழ்வார், குலநசகர ஆழ்வார்,  ம்மாழ்வார், மதுரகவி ஆழ்வார், ஆண்ைாள்.  

டசவ அடியார்கள் (63  ாயன்மார்கள்): மரபுவழிக் கடதயின்ெடி  ாயன்மார்கள் 63 நெராவர். அவர்களில் 

ஞானசம்ெந்தர், அப்ெர், சுந்தரர் (மும்மூர்த்திகள் என அடழக்கப்ெடுெவர்கள்) ஆகிநயார் ததன்னிந்தியக் 

நகாவில்களில் சிடல வழிொடு தசய்யப்ெடுகின்றனர்.  ாயன்மார்களின் ொைல்கள் அடனத்டதயும்  ம்பி 

ஆண்ைார்  ம்பி (கி. பி. 1000) என்ொர் ததாகுத்ததாகக் கூறப்ெடுகிறது. அதுநவ டசவப்புனித நூல்களான 
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திருமுடறயின் அடிப்ெடையாக உள்ளது. திருமுடற 12 நூல்கடளக் தகாண்டுள்ளது. அவற்றில் 11 நூல்கள் 

 ம்பி ஆண்ைார்  ம்பியால் ததாகுக்கப்ெட்ைடவயாகும். நசக்கிழாரின் தெரிய புராணம் 12வது நூலாகும்.  

ெதிநனழாம் நூற்றாண்டில் மகாராஷ்டிராவில் வாழ்ந்த துக்காராம் கவிஞரும் திருத்ததாண்ைருமாவார். 

விஷ்ணுவின் அவதாரமான விநதாொ குறித்து அவர் இயற்றிய ஆன்மீகப் ொைல்களுக்காகநவ (அெங்கா 

அல்லது கீர்த்தடனகள்) அவர்  ன்கு அறியப்ெட்டிருந்தார். மகாராஷ்டிராவில் நசாலாப்பூர் மாவட்ைத்திலுள்ள 

ெந்தர்பூர் அல்லது ெண்ைரிபுரத்தில் விநதாொ/ொண்டு ரங்கா நகாவில் உள்ளது. வங்காளத்திற்கு டசதன்ய 

நதவா எவ்விதநமா அடதப் நொன்நற மகாராஷ்டிராவுக்கு துக்காராம் விளங்குகிறார்.  

சூபியிைம் சூபி எனும் தசால் ‘சுப்’ எனும் தசால்லில் இருந்து நதான்றியதாகும். அதன் தொருள் கம்ெளி ஆகும். 

சூபிக்கள் தசார தசாரப்ொன முரட்டுக் கம்ெளியாலான உடைகடள அணிந்ததால் சூபிக்கள் என 

அடழக்கப்ெட்ைனர். சூபியிைம் அடிப்ெடையில் இஸ்லாமியத்டதச் நசர்ந்ததாக இருந்தாலும் அதன் மீது இந்து, 

தெௌத்த (மகாயான) சமயக் கருத்துக்களின் தாக்கத்டதப் தெற்றிருந்தது. உநலமாக்களின் கடுடமயான 

ஒழுக்க விதிகடள சூபியிைம் மறுத்தது. மைாலய வாழ்க்டகடய ஒத்த துறவு வாழ்டவ நமற்தகாண்ை 

சூபிக்கள் சமுதாயத்திற்கு தவளிநய தசயல்ெட்ைனர்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்காண்ெவருள் யார் தன்டன தாய் யநசாதாவாக ொவித்துக் தகாண்டு கிருஷ்ணனின் நமல் 

ொைல்கடளப் புடனந்துள்ளார்? 

(அ) தொய்டக ஆழ்வார்  

(ஆ) தெரியாழ்வார்  

(இ)  ம்மாழ்வார்  

(ஈ) ஆண்ைாள் 

2. அத்டவதம் எனும் தத்துவத்டத நொதித்தவர் யார்? 

(அ) ராமானுஜர்  

(ஆ) இராமா ந்தர்  

(இ)  ம்மாழ்வார்  

(ஈ) ஆதி சங்கரர் 

3. ெக்திச் சிந்தடனடய ஒரு மக்கள் இயக்கமாக வை இந்தியாவில் ெரவச் தசய்தவர் யார்? 

(அ) வல்லொச்சாரியார்  

(ஆ) இராமானுஜர்  

(இ) இராமா ந்தா  

(ஈ) சூர்தாஸ் 

4. சிஸ்டி அடமப்டெ இந்தியாவில் பிரெலமாக்கியவர் யார்? 

(அ) தமாய்னுதீன் சிஸ்டி  
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(ஆ) சுரவார்டி  

(இ) அமீர் குஸ்ரு  

(ஈ) நிஜாமுதின் அவுலியா 

5. சீக்கியர்கள் தங்களின் முதல் குரு என யாடரக் கருதுகின்றனர்? 

(அ) நலனா  

(ஆ) குரு அமீர் சிங் 

(இ) குரு  ானக்  

(ஈ) குரு நகாவிந் சிங் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தெரியாழ்வாரின் ததாைக்க காலப் தெயர் --------- 

2. சீக்கியர்களின் புனித நூல் -------ஆகும்.  

3. மீராொய் -------- என்ொரின் சீைராவார் 

4. ------ என்ொரின் தத்துவம் விசிஷ்ைாத்டவதம் என அறியப்ெடுகிறது 

5. தர்ொர் சாகிப் குருத்வாரா ொகிஸ்தானின் ----- என்ற இைத்தில் அடமந்துள்ளது.  

III. தொருத்துக:  

1. ொகல் - அ) கபீர் 

2. இராமசரிதமானஸ் - ஆ) இராமானுஜர் 

3. ஸ்ரீடவஷ்ணவம் - இ) அப்துல் வகித் அபு ஜிப் 

4. கிரந்தவளி - ஈ) குரு நகாவிந் சிங் 

5. சுரவார்டி - உ) துளசிதாசர் 

IV. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஆண்ைாள் - திருவில்லிபுத்தூர் 

2. துக்காராம் - வங்காளம் 

3. டசதன்யநதவா - மகாராஷ்டிரா 

4. பிரம்ம சூத்திரம் - வல்லொச்சாரியார் 

5. குருத்வாராக்கள் - சீக்கியர்கள் 

2. கூற்று: குரு நகாவிந் சிங்கிற்குப் பின்னர் புனித நூலான குரு கிரந்த் சாகிப் குருவாகக் கருதப்ெட்ைது 

காரணம்: குரு கிரந்த் சாகிப் நூடலத் ததாகுத்தவர் குரு நகாவிந் சிங் 

(அ) காரணம், கூற்றின் சரியான விளக்கமல்ல 
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(ஆ) காரணம், கூற்டற சரியாக விளக்குகிறது 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு 

3. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

தொய்டக ஆழ்வார், பூதத்தாழ்வார், தெரியாழ்வார், ஆண்ைாள்,  ம்மாழ்வார் 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. இஸ்லாமியப் ெண்ொடு ெரவ சூபியிைம் காரணமாயிற்று 

2. இடைக்காலத்தின் ததாைக்கத்தில்  ன்கறியப்ெட்டிருந்த சிஸ்டி அடமப்டெச் சார்ந்த சூபி, நிஜாமுதீன் 

அவுலியா என்ெவராவார் 

3. குரு ானக், சீக்கியர்களின் முதல் குருவாகக் கருதப்ெடுகிறார் 

4. கைவுடள உய்த்துணர உணர்சிகரமான ெக்தியும் தீவிர தியானமுநம சாத்தியம் என சூபிக்கள்  ம்பினர் 

5. அடிப்ெடை தமிழ் டசவப் புனித நூல்கள் 12 ஆகும்.  

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தெரியாழ்வார், 2. ஆதி சங்கரர், 3. இராமா ந்தர், 4. தமாய்னுதீன் சிஸ்டி, 5. குரு  ானக் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. விஷ்ணு சித்தர், 2. குருகிரந்த்சாகிப், 3. ரவிதாஸ், 4. இராமுனுஜர், 5. கர்தார்ப்பூர்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ 

IV. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஆண்ைாள் – திருவில்லிபுத்தூர், குருத்வாராக்கள் – சீக்கியர்கள், 2. கூற்று சரி, காரணம் தவறு, 3. 

ஆண்ைாள் 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. தவறு, 2. சரி, 3. சரி, 4. சரி, 5. சரி

 

7th Social Science Lesson 19 

19] தமிழ் ாட்டில் கடலயும் கட்ைைக் கடலயும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

1984இல் கைற்கடரக் நகாவில் வளாகம் உட்ெை மாமல்லபுரத்திலுள்ள நிடனவுச் சின்னங்களும் 

நகாவில்களும் தமாத்தமாக உலகப் ொரம்ெரிய இைதமன யுதனஸ்நகாவால் (UNESCO) அங்கீகரிக்கப்ெட்ைது.  
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I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ததன்னிந்தியாவில் உள்ள மிகப்ெழடமயான கட்டுமானக் நகாவில் எது? 

(அ) கைற்கடரக் நகாவில்  

(ஆ) மண்ைகப்ெட்டு  

(இ) டகலாச ாதர் நகாவில்  

(ஈ) டவகுந்த தெருமாள் நகாவில் 

2. மாமல்லபுரத்திலுள்ள நிடனவுச் சின்னங்களும் நகாவில்களும் யுதனஸ்நகாவால் எப்நொது 

அங்கீகரிக்கப்ெட்ைது? 

(அ) 1964  

(ஆ) 1994  

(இ) 1974  

(ஈ) 1984 

3. முற்காலச் நசாழர் கட்ைைக்கடலயின் சிறப்ெம்சம் யாது? 

(அ) புடைப்புச் சிற்ெங்கள்  

(ஆ) விமானங்கள்  

(இ) பிரகாரங்கள்  

(ஈ) நகாபுரங்கள் 

4. அழகிய  ம்பி நகாவில் எங்கடமத்துள்ளது? 

(அ) திருக்குறுங்குடி  

(ஆ) மதுடர  

(இ) திருத ல்நவலி  

(ஈ) திருவில்லிபுத்தூர் 

5. டவகுண்ை தெருமாள் நகாயிடலக் கட்டியவர் யார்? 

(அ) மநகந்திரவர்மன்  

(ஆ)  ரசிம்மவர்மன்  

(இ) ராஜசிம்மன்  

(ஈ) இரண்ைாம் ராஜராஜன் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ெல்லவ அரசர் மநகந்திரவர்மனால் முதன்முதலாய் கட்ைப்ெட்ை குடைவடரக் நகாவில் ----- என்ற 

இைத்தில் உள்ளது.  
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2. முற்கால நசாழர் கட்ைைக் கடல ----- ொணிடயப் பின்ெற்றியது 

3. மதுடர மீனாட்சியம்மன் நகாவிலில் உள்ள மிகவும் புகழ்தெற்ற மண்ைெம் -------- ஆகும் 

4. பிற்கால நசாழர் காலம் தொலிவுமிக்க ----- தெயர் தெற்றது.  

5. விஜய கர கால கட்ைைக்கடலயின் தனித்துவ அடையாளம் -------- ஆகும்.  

III. தொருத்துக:  

1. ஏழு நகாவில்கள் - அ) மதுடர 

2. இரதி மண்ைெம் - ஆ) தாராசுரம் 

3. ஐராவதீஸ்வரர்நகாவில் - இ) திருக்குறுங்குடி 

4. ஆதி ாதர் நகாவில் - ஈ) கைற்கடரக்நகாவில் 

5. புதுமண்ைெம் - உ) ஆழ்வார் திரு கரி 

IV. தவறான இடணடயக் கண்ைறிக:  

1. (1) கிருஷ்ணாபுரம் நகாவில் - திருத ல்நவலி 

(2) கூைலழகர் நகாவில் - ஆழ்வார் திரு கரி 

(3) நசதுெதிகள் - மதுடர  ாயக்க அரசின் சிற்றரசர்கள் 

2. கூற்று: இராநமஸ்வரம் நகாவிலின் சிறப்புமிக்க பிரகாரங்கள்  ம் கவனத்டத ஈர்ப்ெதாய் அடமந்துள்ளன.  

காரணம்: உலகிநலநய மிக நீளமான நகாவில் பிரகாரங்கடள இக்நகாவில் தகாண்டுள்ளது.  

(அ) காரணம், கூற்டற விளக்கவில்டல  

(ஆ) காரணம், கூற்டற விளக்குகின்றது 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு 

3. தொருந்தாதடதக் இடணடயக் கண்ைறிக:  

திருவில்லிபுத்தூர் அழகர்நகாவில், ஸ்ரீரங்கம், காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமடல 

4. பின்வரும் காலத்திற்குப் தெயரிடுக:  

(அ) கி. பி. 600-850- 

(ஆ) கி. பி 850-1100- 

(இ) கி. பி. 1100-1350- 

(ஈ) கி. பி. 1350-1600- 

5. சரியான வாக்கியங்கடளக் கண்டுபிடி:  

1. மிகப்தெரும் கருங்கல் ொடறயின் மீது புடைப்புச் சிற்ெமாக அர்ச்சுனன் தவமிருக்கும் காட்சி 

தசதுக்கப்ெட்டுள்ளது.  
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2. ெல்லவர் கால கட்ைைக்கடலப் ொணியில் மதுடர மீனாட்சி அம்மன் நகாவில் அடமந்துள்ளது.  

3. பிள்டளயார்ெட்டியிலுள்ள குடகக் நகாவில் பிற்கால ொண்டியரின் ெங்களிப்ொகும்.  

4. மதுடர  ாயக்க அரசின் சிற்றரசர்களான நசதுெதிகள் மதுடர மீனாட்சி அம்மன் நகாவிலுக்கு சிறந்த 

ெங்களிப்டெச் தசய்துள்ளனர்.  

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. இராஜசிம்மன் காஞ்சி டகலாச ாதர் நகாயிடலக் கட்டினார்.  

2. முற்கால ொண்டியர், பிற்காலச் நசாழரின் சமகாலத்தவர் ஆவார் 

3. ொண்டியக் கட்ைக்கடலயின் சிறப்ெம்சமாய் திகழ்வது குடைவடர மற்றும் கட்டுமானக் நகாவில்கள் 

ஆகும்.  

4. பிரகதீஸ்வரர் நகாவில் இராநஜந்திர நசாழனால் கட்ைப்ெட்ைது.  

5. தாதாபுரம் நகாவிலில் விஜய கர மற்றும்  ாயக்கர் கால ஓவியங்கடளக் காண முடியும்.  

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கைற்கடரக் நகாவில், 2. 1984, 3. விமானங்கள், 4. திருக்குறுங்குடி, 5. இரண்ைாம்  ந்திவர்மன் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மண்ைகப்ெட்டு, 2. தசம்பியன் மகாநதவி, 3. புதுமண்ைெம், 4. நகாபுரங்கள், 5. மண்ைெங்கள் 

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. உ, 5. அ  

IV. தவறான இடணடயக் கண்ைறிக:  

1. கூைலழகர் நகாவில் - ஆழ்வார் திரு கரி, 2. காரணம், கூற்டற விளக்குகின்றது, 3. ஸ்ரீரங்கம், 4. அ) 

ெல்லவர் காலம், ஆ) முற்கால நசாழர்கள், இ) பிற்கால நசாழர்கள், ஈ) விஜய கர/  ாயக்கர்களின் காலம், 5. 

மிகப்தெரும் கருங்கல் ொடறயின் மீது புடைப்புச் சிற்ெமாக அர்ச்சுனன் தவமிருக்கும் காட்சி 

தசதுக்கப்ெட்டுள்ளது, பிள்டளயார்ெட்டியிலுள்ள குடகக் நகாவில் பிற்கால ொண்டியரின் ெங்களிப்ொகும்.  

 V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சரி, 2. சமகாலத்தவர் அல்ல, 3. சரி, 4. சரி, 5. காணமுடியாது  
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7th Social Science Lesson 20 

20] தமிழகத்தில் சமணம், தெௌத்தம், ஆசீவகத் தத்துவங்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சமணத்தின் ஐம்தெரும் உறுதிதமாழிகள்: 1. எந்த உயிரினத்டதயும், துன்புறுத்தாமலிருப்ெது – அகிம்டச. 2. 

உண்டம – சத்யா; 3. திருைாடம – அதசௌர்யா; 4. திருமணம் தசய்து தகாள்ளாடம – பிரம்மச்சரியா; 5. 

ெணம், தொருள், தசாத்துக்கள் மீத ஆடச தகாள்ளாடம – அெரிக்கிரகா.  

கல்ெசூத்ராவின் டஜனசரிதா எனும் சமண நூல் சமண தீர்த்தங்கரர்களின் வாழ்க்டக வரலாறுகடள 

உள்ளைக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது. குறிப்ொக சமண சமயத்டத நிறுவியவரும் முதல் தீர்த்தங்கரருமான 

ொர்சவ ாதர், கடைசியும் 24வது தீர்த்தங்கரருமான மகாவீரர் ஆகிநயாரின் வரலாறுகள் இதில் இைம் 

தெற்றுள்ளன. இந்நூலின் ஆசிரியராகக் கருதப்ெடும் ெத்ரொகு, சந்திரகுப்த தமௌரியநராடு டமசூருக்குப் 

புலம்தெயர்ந்து (ஏறத்தாழ கி. மு. 296) பின் அங்நகநய குடியமர்ந்தார்.  

நிர்வாண நிடலடய அடைந்து அதன் பின்னர் இவ்வுலகிற்கும் அடுத்த உலகத்திற்குமிடைநய ொடத 

அடமப்நொநர தீர்த்தங்கரர்கள் ஆவர்.  

2011ஆம் ஆண்டு மக்கள்ததாடகக் கணக்தகடுப்பின்ெடி தமிழ் ாட்டில் சமணர்களின் எண்ணிக்டக 83, 

359 ஆகும். தமாத்த மக்கள்ததாடகயில் இது 0. 12 விழுக்காைாகும்.  

விகாரா எனும் சமஸ்கிருதச் தசால்லுக்கு ‘வாழ்விைம்’ அல்லது ‘இல்லம்’ என்று தொருள். ததாைக்கத்தில் 

சுற்றியடலந்து திரியும் துறவிகள் இவற்டற மடழக்காலங்களின் நொது தங்குமிைங்களாகப் 

ெயன்ெடுத்தினர். ெணம் ெடைத்த, சாமானிய தெௌத்தர்ளால் வழங்கப்ெட்ை தகாடைகளின் மூலம் இடவ 

கல்வி டமயங்களாக மாற்றம் தெற்றன. அரசர்கள் அளித்த ஆதரவினால் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்டதய 

இந்தியா, ெல விகாடரகடளக் தகாண்ை  ாைாக விளங்கியது. அடவ ெல்கடலக்கழகக் கல்விடய 

வழங்கியநதாடு, புனித நூல்களின் கருவூலச் நசகரங்களாகவும் திகழ்ந்தன.  ாளந்தாடவப் நொன்நற ெல 

விகாடரகள் உலகப்புகழ் தெற்றடவயாகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சமணப்நெரடவ முதன்முதலில் எங்கு கூடி தங்களின் சமய நொதடனகடளயும் ஒழுக்க விதிகடளயும் 

ததாகுக்க முற்ெட்ைனர்? 

(அ) ொைலிபுத்திரம்  

(ஆ) வல்லபி  

(இ) மதுரா  

(ஈ) காஞ்சிபுரம் 

2. ஆகம சூத்திரங்கள் எம் தமாழியில் எழுதப்ெட்ைன? 

(அ) அர்த்த-மகதி பிராகிருதம்  

(ஆ) இந்தி  

(இ) சமஸ்கிருதம்  
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(ஈ) ொலி 

3. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது களப்பிரர்களால் ஆதரிக்கப்ெட்ைது? 

(அ) புத்தமதம்  

(ஆ) சமணமதம்  

(இ) ஆசீவகம்  

(ஈ) இந்து மதம் 

4. தடலயடணப்ெகுதி தசதுக்கப்ெைாமல் உள்ள கற்ெடுக்டககடள எங்கு காணலாம்? 

(அ) நவலூர்  

(ஆ) காஞ்சிபுரம்  

(இ) சித்தன்னவாசல்  

(ஈ) மதுடர 

5. கழுகு மடல குடைவடரக் நகாவில் யாரால் கட்ைப்ெட்ைதாகக் கருதப்ெடுகிறது? 

(அ) மநகந்திரவர்மன்  

(ஆ) ெராந்தக த டுஞசடையான் 

(இ) ெராந்தக வீர ாராயண ொண்டியன்  

(ஈ) இரண்ைாம் ஹரிஹரர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தமிழ்  ாட்டிலுள்ள சமணச் சிடலகளில் மிக உயரமாகக் கருதப்ெடும் சிடல --------- 

2. புத்த சரிதத்டத எழுதியவர் --------- ஆவார்.  

3. ------------ நூற்றாண்டில் சீனப் ெயணி யுவான்சுவாங் ெல்லவ  ாட்டிற்கு வந்திருந்தார்.  

4. தெௌத்தம் சரிடவச் சந்தித்துக் தகாண்டிருக்கும் சமயம் என ------- எடுத்துடரக்கின்றது 

5. தமௌரியப் நெரரசர் அநசாகரும் அவருடைய நெரன் தசரதாவும் --------- ஆதரித்தனர்.  

III. தொருத்துக:  

1. கல்ெ சூத்ரா - அ) திருத்தக்கத் நதவர் 

2. சீவகசிந்தாமணி - ஆ) மதுடர 

3. ந மி ாதர் - இ)  ாகநசனர் 

4. மிலிந்தென்கா - ஈ) ெத்ரொகு 

5. கீழக்குயில் குடி 22வது தீர்த்தங்கரர் 

IV. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  
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1. திருப்ெருத்திக் குன்றம், கீழக்குயில் குடி, கழுகுமடல,  ாகப்ெட்டினம், சித்தன்னவாசல் 

2. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

கூற்று: ெடழய மதங்களின் குருமார்களிைமிருந்து தான் கற்றுக்தகாள்வதற்கு எதுவுமில்டல என தகௌதமர் 

ததரிந்து தகாண்ைார்.  

காரணம்: துறவு வாழ்க்டகடய நமற்தகாள்வநத முக்தி அடைவதற்கான ஒநரவழி என மதங்கள் 

அறிவித்தன.  

(அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் 

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறு ஆனால் காரணம் சரி 

3. i) கி. மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில், இந்தியாவில் தவவ்நவறான 62 தத்துவ சமயப்ெள்ளிகள் தசழிப்புற்று 

இருந்தன 

ii) “ெள்ளி” என்ெது புத்தமதத்தாரின் கல்வி டமயமாகும்.  

iii) அரசர்கள் அளித்த ஆதரவினால் இஸ்லாமிய ஆட்சிக்கு முந்டதய இந்தியா, ெல விகாடரகடளக் தகாண்ை 

 ாைாக விளங்கியது 

iv) ஆசீவகம் ெதிடனந்தாம் நூற்றாண்டுவடர ததாைர்ந்து தசயல்ெட்ைது 

(அ) i மற்றும் iii சரி  

(ஆ) i, ii மற்றும் iv சரி  

(இ) i மற்றும் ii சரி  

(ஈ) ii, iii மற்றும் iv சரி 

4. தவறான இடணடயக் கண்ைறிக:  

1. ொர்சவ ாதர் - 22வது தீர்ததங்கரர் 

2. மகாொஷ்யா - இலங்டகடயச் நசர்ந்த வரலாற்றுத் ததாகுப்பு 

3. விசுத்திமக்கா - புத்தநகாசா 

4. புத்தர் - எண்வடக வழிகள் 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. 12வது ஆகமசூத்திரம் ததாடலந்து நொனதாகக் கருதப்ெடுகிறது 

2. வரலாறு முழுவதிலும் ஆசீவகர்கள் அடனத்து இைங்களிலும் அைக்கமுடறடயச் சந்திக்க ந ர்ந்தது.  

3. சமண நிறுவனங்களில் சமூக, சமய நவறுொடுகளின்றி அடனவருக்கும் கல்வி கற்பிக்கப்ெட்ைது.  

4.  ாளந்தா, தட்சசீலம், விக்கிரமசீலா ஆகியன மிகச்சிறந்த புனிதத்தலங்களாயின 
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5. நசாழர்காலம் முதலாகநவ தெௌத்தம் டசவ, டவணவ சமயங்களின் சவால்கடள எதிர்தகாண்ைது 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ொைலிபுத்திரம், 2. அர்த்த-மகதி பிராகிருதம், 3. சமணமதம், 4. நவலூர், 5. ெராந்தக த டுஞ்சடையான் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ந மி ாதர், 2. அஸ்வநகாஷர், 3. கி. பி 7ம், 4. மத்தவிலாச பிரகாசனம், 5. ஆசீவர்கடள  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. உ, 4. இ, 5. ஆ 

IV. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

 1.  ாகப்ெட்டினம், 2. கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம், 3. ) i மற்றும் iii சரி, 4. 

ொர்சவ ாதர் - 22வது தீர்ததங்கரர் 

V. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சரி, 2. சரி, 3. சரி, 4. கல்விநிடலயங்கள், 5. தவறு  

 

7th Social Science Lesson 21 

21] கண்ைங்கடள ஆராய்தல் - வை அதமரிக்கா மற்றும் ததன் அதமரிக்கா 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?  

நிலச்சந்தி: இரண்டு மிகப் தெரிய நிலப் ெகுதிகடள இடணக்கும் சிறிய துண்டு. நீர்ச்சந்தி: இரண்டு தெரிய 

நீர் ெரப்புகடள இடணக்கும் சிறிய நீர் ெரப்பு.  

ெல இயங்கும் எரிமடலகடள தகாண்டுள்ளதால் கார்டில் தலராஸ், ெசிபிக் த ருப்பு வடளயத்தின் ஒரு 

ெகுதியாக கருதப்ெடுகிறது. இப்ெகுதி நில அதிர்வுகடளயும் அடிக்கடி எதிர் தகாள்கிறது.  

கண்ைங்களும் அதன் உயரமான சிகரங்களும்: ஆசியா-எவதரஸ்ட் சிகரம் (8848 மீ). ததன் அதமரிக்கா-

அகான்காகுவா (6961 மீ). வைஅதமரிக்கா-தமக்தகன்லீ சிகரம் (6194 மீ). ஆப்பிரிக்கா-கிளிமஞ்சாநரா (5895 

மீ). ஐநராப்ொ-எல்ெரஸ் சிகரம் (5642 மீ). அண்ைார்டிகா-வின்சன் மாசிப் சிகரம் (4892 மீ). ஆஸ்திநரலியா-

காஸ்கியூஸ்நகா சிகரம் (2228 மீ).  

கிராண்ட் நகன்யான் (Grand Canyon) என்ெது அதமரிக்காவின் அரிநசானா மாகாணத்தில் தகாலராநைா 

ஆற்றினால் உருவாக்கப்ெட்ை தசங்குத்தான ெக்கங்கடளக் தகாண்ை மிக ஆழமான ெள்ளத்தாக்கு ஆகும்.  

“தெரிய நசற்று ஆறு” என்ற புடனப் தெயருைன் மிஸிஸிப்பி ஆறு அடழக்கப்ெடுகிறது. இது மடலகளின் 

கீநழ ொய்ந்து வரும் நொது மண்டணயும் நசற்டறயும் தன்நனாடு இழுத்து வருவதால் இதற்கு இப்தெயர் 

வழங்கப்ெட்டுள்ளது.  

நமற்கத்திய காற்றுகள் அல்லது எதிர் வர்த்தக காற்றுகள் 300 முதல் 600 வடரயிலான மத்திய 

அட்சநகாட்டுப்ெகுதியில் நமற்கிலிருந்து கிழக்காக வீசும் நிடலயான காற்றுகள் ஆகும்.  
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கிராண்ட் நெங்க்: உலகின் முக்கிய தெரிய மற்றும் வளமான இயற்டக வளங்கடள தகாண்ைது கிராண்ட் 

நெங்க். இங்கு மீன் மற்றும் தெட்நராலிய ெடிவுகள் காணப்ெடுகின்றன.  

எஸ்கிநமாக்கள் கடும் குளிர் மற்றும் வாழ்வதற்கு கடினமான ெகுதிகளில் எங்கு மீன்கள் அதிகம் 

கிடைக்கிநதா, அங்கு வாழ்கிறார்கள். விலங்குகளின் தமன்டமயான முடிகளால் ஆன உடைகடள 

உடுத்தி இஃலுக்களில் வாழ்கிறார்கள். சுற்றுச்சூழடல தெரிதும் மாற்றி அடமக்க இயலாத நிடலயில் 

இவர்கள் எளிய வாழ்க்டகடய வாழ்கிறார்கள். ெனிக்கட்டிகடள தகாண்டு இவர்கள் கட்டும் வீடுகளுக்கு 

இஃக்லூ என்று தெயர்.  

ெனாமா கால்வாய்: 1914ல் ெனாமா நிலச்சந்தியின் குறுக்நக 80 கிநலாமீட்ைர் நீளத்திற்கு அட்லாண்டிக் 

தெருங்கைடலயும் ெசிபிக் தெருங்கைடலயும் இடணக்கும் விதமாக ெனாமா கால்வாய் தவட்ைப்ெட்ைது. 

இக்கால்வாய் ஐநராப்ொ மற்றும் வை ததன் அதமரிக்காவின் நமற்குக் கைற்கடரக்கு இடையிலான தூரத்டத 

தவகுவாக குடறக்கின்றது.  

மத்திய அதமரிக்காவுைன் இடணந்து ததன் அதமரிக்கா, லத்தீன் அதமரிக்கா என அடழக்கப்ெடுகிறது. 

ஐநராப்பியர்கள் குறிப்ொக ஸ்ொனியர்கள் மற்றும் நொர்த்துகீசியர்களால் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டு அவற்றின் 

காலனியாக ஆட்சி தசய்யப்ெட்ைதால் இப்தெயடர தெறுகிறது.  

பூமத்திய நரடக ெகுதிகளில் தவப்ெச்சலன மடழ கிட்ைத்தட்ை தினமும் பிற்ெகலில் நிகழ்கிறது. இது 

தொதுவாக மாடல 4 மணிக்கு நிகழ்கிறது. அதனால்தான் இது 4 மணி “கடிகாரமடழ” என்று 

அடழக்கப்ெடுகிறது.  

அநமசான் ததன் அதமரிக்காவின் மிகப்தெரிய  தியாகும். அதில் ொயும் நீரின் அளவு மற்றும் அதன் வடிநில 

ெரப்பு ஆகியவற்டறக் தகாண்டு உலகின் மிகப்தெரிய வடிகால் அடமப்ொக விளங்குகிறது.  

எஸ்ைான்சியாஸ்: கால் டைகள் வளரும் தெரும் புல்தவளி ெரப்புகள் எஸ்ட்தைன்ஷன் என 

அடழக்கப்ெடுகின்றன. இடவ சிறிய புல்தவளி தளங்களாக பிரிக்கப்ெடுகின்றன. இடவ நமலும் ெராமரிப்பு 

தளங்களாக பிரிக்கப்ெட்டு இங்கு கால் டைகள் தரம் பிரித்து முத்திடர இைப்ெடுகின்றன. “எஸ்ைான்சியாநர” 

எனப்ெடும் எஸ்ைான்சியா ெராமரிப்ொளரின் கீழ் “கவ்நசா” எனப்ெடும் நவடலயாட்கள் நவடல 

தசய்கின்றனர்.  

ததன் அதமரிக்க  ாடுகளில் ெல்நவறு வடகயான இடசகள் உள்ளன. பிநரசிலிலிருந்து சம்ொ, 

அர்தஜன்டினாடவச் நசர்ந்த நைங்நகா மற்றும் உருகுநவ மற்றும் தகாலம்பியாடவச் நசர்ந்த கும்பியா 

ஆகியடவ மிகவும் பிரெலமான வடககளில் அைங்கும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. வை அதமரிக்காடவயும் ஆசியாடவயும் ----- பிரிக்கிறது.  

(அ) நெரிங் நீர் சந்தி  

(ஆ) ொக் நீர் சந்தி  

(இ) மலாக்கா நீர் சந்தி  

(ஈ) ஜிப்ரால்ைர் நீர் சந்தி 

2. ------- உலகின் சர்க்கடரக் கிண்ணம் என அடழக்கப்ெடுகிறது 
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(அ) தமக்ஸிநகா  

(ஆ) அதமரிக்கா  

(இ) கனைா  

(ஈ) கியூொ 

3. ------- வை அதமரிக்காவின் நீளமான ஆறுகள் ஆகும்.  

(அ) மிஸிஸிப்பி மற்றும் மிஸ்தசௌரி  

(ஆ) தமக்தகன்ஸி ஆறு 

(இ) புனித லாரன்சு ஆறு  

(ஈ) தகாலரநைா ஆறு 

4. உலகின் மிக நீண்ை மடலத்ததாைர் ---------- 

(அ) ஆன்டிஸ்  

(ஆ) ராக்கி  

(இ) இமயமடல  

(ஈ) ஆல்ப்ஸ் 

5. பூமத்திய நரடக ெகுதியில் இருப்ெதால் ------ வடிநிலப் ெடுடக தினந்நதாரும் மடழ தெறுகிறது 

(அ) தமக்தகன்ஸி  

(ஆ) ஒரினாநகா  

(இ) அநமசான்  

(ஈ) ெரானா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. வை அதமரிக்காவின் தாழ்வான ெகுதியான -------- கைல் மட்ைத்திலிருந்து 86 மீட்ைர் ஆழத்தில் 

உள்ளது.  

2. உலகின் தடல சிறந்த மீன்பிடித் தளமாக ------ விளங்குகிறது.  

3. சிலி அர்தஜன்டினா எல்டலயில் அடமந்துள்ள ------ ஆண்டிஸ் மடலத் ததாைரின் உயரமான 

சிகரமாகும்.  

4. பூமத்திய நரடகப் ெகுதியில் இருக்கும் --------- உலகின் நுடரயீரல் என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

5. --------ற்கு உலகின் காப்பி ொடன என்ற தெயரும் உண்டு.  

III. தொருத்துக:  

1. தமக்தகன்லீ சிகரம் - அ) தவப்ெ மண்ைல காடுகள் 

2. கிராண்ட் நகன்யான் - ஆ) ெறக்க இயலாத ெறடவ 
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3. எநொனி - இ) தகாலரநைா ஆறு 

4.  ான்கு மணி கடிகார மடழ - ஈ) 6194 மீ 

5. ரியா -உ) பூமத்திய நரடக ெகுதி 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (A): வை அதமரிக்காவின் ததற்கு மற்றும் நமற்கு மாநிலங்களில் ெருத்தி  ன்றாக வளருகிறது 

காரணம் (R): மடழயுைன் கூடிய தவப்ெமான நகாடைகாலம் மற்றும் வளமான மண் ஆகியடவ ெருத்தி 

விடளவதற்கான ஏற்ற சூழல்களாக உள்ளன 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி. காரணம் தவறு 

(இ) காரணம் தவறு. கூற்று சரி  

(ஈ) காரணம் மற்றும் கூற்று தவறு 

2. கூற்று: ததன் அதமரிக்காவில் உள்ள ததாழிற்சாடலகள் நவகமாக வளர்ச்சி அடைந்துள்ளன.  

காரணம்: ததாழில்மயமாவதற்கான அடிப்ெடை வசதிகள் குறிப்ொக நொக்குவரத்து வளர்ச்சியில் 

பின்தங்கியுள்ளது 

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி (ஆ) கூற்று சரி. காரணம் தவறு 

(இ) காரணம் தவறு. கூற்று சரி (ஈ) காரணம் மற்றும் கூற்று தவறு 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நெரிங் நீர் சந்தி, 2. கியூொ, 3. மிஸிஸிப்பி மற்றும் மிஸ்தசௌரி, 4. ஆன்டிஸ், 5. அநமசான் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மரணப்ெள்ளத்தாக்கு, 2. கிராண்ட் நெங்க், 3. அகான்காகுவா சிகரம், 4. அநமசான் காடுகள், 5. பிநரசில் 

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. உ, 4. அ, 5. ஆ 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

 1. கூற்றும் காரணமும் சரி, 2. கூற்று தவறு காரணம் சரி  
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7th Social Science Lesson 22 

22] நிலவடரெைத்டத கற்றறிதல் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ஆரம்ெ காலங்களில் காகிதத்நதால் (விலங்குகளின் நதால்), ொப்பிரஸ் (Papyrus), துணிகள், ஈரநிலம் மற்றும் 

களிமண் ெலடககள் நிலவடரெைம் தயாரிக்க ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைன.  

நிலவடரெைத்டத உருவாக்கும் அறிவியல் என்ெது கார்ட்நைாகிராஃபி என அடழக்கப்ெடுகிறது. கார்நை 

(Carte) என்ெது நிலவடரெைம் கிராபிக் (Graphic) என்ெது வடரதல். நிலவடரெைத்டத வடரந்து 

உருவாக்குெவர் கார்நைாகிராஃெர் (Cartographer) ஆவர்.  

மின்னணு வடரெைங்கள் (Digital Maps) என்ெது உலகம் முழுவதும் அடமந்துள்ள புவியியல் ெகுதிகள் 

மற்றும் தலங்கடளக் குறித்து அதிகப்ெடியான தகவல்கடள வழங்கும் வடலதள நசடவப்ெகுதி ஆகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நிலவடரெைம் உருவாக்குதலின் அறிவியல் பிரிவு என அடழக்கப்ெடுகிறது ---------- 

(அ) புவியியல் (ஜிநயாகிராஃபி)  

(ஆ) கார்நைாகிராஃப்ட்  

(இ) பிஸிநயாகிராபி  

(ஈ) தெௌதீக புவியியல் 

2. வைக்கு, ததற்கு, கிழக்கு மற்றும் நமற்கு ஆகிய  ான்கும் --------- திடசகள் ஆகும்.  

(அ) முக்கியமான  

(ஆ) புவியியல்  

(இ) அட்சநரடக  

(ஈ) நகாணங்கள் 

3. கலாச்சார நிலவடர ெைங்கள் என்ென ------------ அடமப்புகடளக் காட்டுகின்றன.  

(அ) இயற்டகயான  

(ஆ) மனிதனால் உருவாக்கப்ெட்ை  

(இ) தசயற்டகயான  

(ஈ) சுற்றுச்சூழல் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. புவியியலாளர்களின் ஒரு முக்கிய கருவியாக ------------- அடமகிறது.  

2. முதன்டம திடசகளுக்கு இடைநய உள்ள திடசகள் இடைநிடல ---------- எனப்ெடும்.  

3. நிலவடரெைத்தில் உள்ள ----------- வடரெைத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்டுள்ள வண்ணங்கள் மற்றும் 

சின்னங்கடள விளக்குகிறது.  
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4. காைாஸ்ட்ரல் நிலவடரெைங்கள் ------------ என அடழக்கப்ெடுகின்றன 

5. சிறிய அளடவ நிலவடரெைங்கள் ---------- மற்றும் ---------- நொன்ற அதிக ெரப்ெளவு 

இைங்கடளக் காட்ை உதவுகின்றன.  

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. வைகிழக்கு, அளடவ, வைநமற்கு மற்றும் கிழக்கு 

2. தவண்டம, ெனி, உயர்நிலம் மற்றும் சமதவளி 

3. நில அடமப்பு நிலவடரெைம், மண் நிலவடரெைம், இயற்டக அடமப்பு நிலவடரெைம் மற்றும் 

நிலவடரெை நூல்.  

4. வானிடல முன்னறிவிப்பு, காலநிடல, மடழவீழச்சி மற்றும் தவப்ெநிடல 

IV. தொருத்துக:  

1. நமல் வலது மூடல - அ) அைர்த்தி மற்றும் வளர்ச்சி 

2. குறிப்பு - ஆ) மாவட்ைம் அல்லது  கரம் 

3. தெரிய அளடவ நிலவடரெைம் - இ) இயற்டக நில அடமப்பு 

4. இயற்டக அடமப்பு வடரெைம் - ஈ) வண்ணங்கள் மற்றும் சின்னங்கள் 

5. மக்கள் ததாடக வடரெைம் - உ) “N” எழுத்து 

V. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. i. நிலவடரெை நூல் என்ெது ெல வடகப்ெட்ை நிலவடரெைங்கள் கட்ைடமக்கப்ெட்ை ததாகுதி ஆகும்.  

ii. நிலவடர ெை நூலின் வடரெைங்கள் சிறிய அளடவயில் வடரயப்ெடுகின்றன.  

Iii. முக்கியமற்ற விவரங்கள் தவிர்க்கப்ெட்டுள்ளன.  

(அ) i மற்றும் iii சரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii சரி  

(இ) i மற்றும் ii சரி  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii சரி 

2. கூற்று 1: உலக உருண்டை என்ெது புவியின் முப்ெரிமாண மாதிரி 

கூற்று 2: இதடன இது டகயாள்வதற்கும், எடுத்துச் தசல்வதற்கும் எளிது. சுருட்டிநயா அல்லது மடித்நதா 

டகயில் எடுத்துச் தசல்வதற்கும் எளிது.  

(அ) கூற்று 1 சரி, 2 தவறு  

(ஆ) கூற்று 1 தவறு, 2 சரி 

(இ) இரண்டும் சரி  

(ஈ) இரண்டும் தவறு 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            158 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கார்நைாகிராஃப்ட், 2. முக்கியமான, 3. மனிதனால் உருவாக்கப்ெட்ை 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நிலவடரெைங்கள், 2. திடசகள், 3. குறீயீடுகள், 4. கிராம மற்றும்  கரங்களின் வடரெைங்கள், 5. 

கண்ைங்கள் மற்றும்  ாடுகள் 

III. தொருந்தாதடத வட்ைமிடுக:  

1. அளடவ, 2. சமதவளி, 3. நிலவடரெை நூல், 4. காலநிடல 

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ 

V. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1.) i, ii மற்றும் iii சரி, 2. கூற்று 1 சரி, 2 தவறு 

 

7th Social Science Lesson 23 

23] இயற்டக இைர்கள் - நெரிைர் நமலாண்டம  ைவடிக்டககடள புரிந்து தகாள்ளல் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சுனாமி என்ற தசால் ஜப்ொனிய தசால்லிலிருந்து தெறப்ெட்ைது ஆகும். சு (Tsu) என்ெது துடறமுகம் என்றும் 

னாமி (name) என்ெது அடலகள் எனவும் தொருள்ெடும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தொருட்நசதம், உயிரிழப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் தெரிய மாற்றத்டத நிகழ்த்தும் ஒரு இயற்டகக் காரணி 

---- 

(அ) இைர்  

(ஆ) நெரிைர்  

(இ) மீட்பு  

(ஈ) மட்டுப்ெடுத்தல் 

2. நெரிைரின் விடளடவக் குடறக்கும் தசயல்ொடுகள் 

(அ) தயார்நிடல  

(ஆ) ெதில்  

(இ) மட்டுப்ெடுத்தல்  

(ஈ) மீட்பு நிடல 
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3. ஒரு திடீர்  கர்வு அல்லது புவி நமநலாட்டின் திடீர்  டுக்கம் -------- என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) சுனாமி  

(ஆ) புவி அதிர்ச்சி  

(இ) த ருப்பு  

(ஈ) சூறாவளி 

4. கன மடழயினால் திடீதரன அதிக நீர் தவளிநயறுதல் -------- என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) தவள்ளம்  

(ஆ) சூறாவளி  

(இ) வறட்சி  

(ஈ) ெருவ காலங்கள் 

5. ----------------- டவத்துள்நளாடர வாகனம் ஓட்ை அனுமதித்தால் சாடல விெத்திடனத் 

தவிர்க்கலாம்.  

(அ) நரஷன் அட்டை  

(ஆ) ஓட்டு ர் உரிமம்  

(இ) அனுமதி 

(ஈ) ஆவணங்கள் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மனிதனுக்கும், அவனுடைய உைடமகளுக்கும் ொதிப்டெ ஏற்ெடுத்தக் கூடிய நிகழ்வு ------------ 

2. நெரிைரின் நொது எடுக்கப்ெடும்  ைவடிக்டககள் ----------- என அடழக்கப்ெடுகிறது.  

3. மிகப்தெரிய அழிவு ஏற்ெடுத்தும் அடலகடள ஏற்ெடுத்தும் நீரின் இைப்தெயர்வு ---------- எனப்ெடும்.  

4. தீ விெத்து ஏற்ெட்ைால் அடழக்க நவண்டிய எண் -------------- 

6. இயற்டக மற்றும் மனிதனால் உருவாக்கக்கூடிய நெரிைரின் நொது மனித வாழ்க்டக மற்றும் 

உடைடமகடள --------- நெரிைர் நமலாண்டம எனப்ெடுகிறது.  

III. தொருத்துக:  

1. புவி அதிர்ச்சி - அ) இராட்சத அடலகள் 

2. சூறாவளி - ஆ) பிளவு 

3. சுனாமி - இ) சமமற்ற மடழ 

4. ததாழிற்சாடல விெத்து - ஈ) புயலின் கண் 

5. வறட்சி - உ) கவனமின்டம 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  
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1. கூற்று (A):  வீன உலகத்தில் அனுதினமும் மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியாது 

காரணம் (R): மாசடைதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவின் காரணமாக இயற்டக இடைம ற்றும் நெரிைடர 

சந்தித்துக் தகாண்டிருக்கிநறாம்.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று காரணத்டத விளக்குகிறது. 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று காரணாத்டத விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

2. கூற்று (A): திடீர் நுகர்வு அல்லது பூமியின் நமநலட்டில் ஏற்ெடும்  டுக்கம் புவி அதிர்ச்சி ஆகும்.  

காரணம் (R): தைக்ைானிக் தட்டுகளின்  கர்வு, ஜனத ருக்கடி, பிளவு நொன்றடவ புவி அதிர்ச்சிக்கு 

வித்திடுகின்றன 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி மற்றும் கூற்று காரணத்டத விளக்குகிறது 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று காரணத்டத விளக்கவில்டல 

(இ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இைர் மற்றும் நெரிைர், 2. மட்டுப்ெடுத்தல், 3. புவி அதிர்ச்சி, 4. தவள்ளம், 5. ஓட்டு ர் உரிமம்   

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இைர், 2. நெரிைர் நமலாண்டம, 3. சுனாமி, 4. 101, 5. ொதுகாப்பு  

III. தொருத்துக:  

1. ஆ, 2. ஈ, 3. அ, 4. உ, 5. இ 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று காரணாத்டத விளக்கவில்டல, 2. கூற்று மற்றும் காரணம் சரி; கூற்று 

காரணாத்டத விளக்கவில்டல

 

7th Social Science Lesson 24 

24] தெண்கள் நமம்ொடு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

நமம்ொட்டிற்கான முக்கிய காரணிகள்: 1. கல்வி: ஒருவருக்கு அறிவுபூர்வமாகச் சிந்திக்கும் திறன் மற்றும் 

தனித்தன்டம வாய்ந்த முடிவுகடள எடுக்க உதவுகிறது. 2. ொலினப்ொகுொடு: ொலினப்ொகுொடு ொர்க்கும் 
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சமூகம் எக்காலத்திலும் முன்நனறுவதற்கான வாய்ப்பு அரிது. 3. சாதி, இன, சமய ொகுொடுகடள 

அடிப்டையாகக் தகாண்ை சமூகம், முன்நனற்றம் அடையாது.  

 மது எதிர்காலம் தெண்கடள உதாசீனப்ெடுத்துநவார் டகயிலில்டல. அது  மது மகன்கடளப் நொல் 

ெள்ளிக்குக் கல்வி கற்கச் தசல்லும்  மது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ளது. அவர்கநள, இவ்வுலகத்தில் 

தாங்கி நிற்கும் வல்லடமக் தகாண்ைவர் என முன்னாள் அதமரிக்க ஜனாதிெதி ெராக் ஓொமா ஐக்கிய 

 ாடுகளின் தொது சடெயில், 2012ஆம் ஆண்டு உடரயாற்றும் நொது கூறினார்.  

சாவித்ரிொய் புநல, ொரம்ெரியத்டத உடைத்த முதல் தெண்கள் ெள்ளியின் முதல் தெண் ஆசிரியர் ஆவார். 

தெண்கள் கல்விடய ெற்றி நெசும் நொததல்லாம் நிடனவில் வருெவர், இந்தியாவில் தெண் கல்விடய 

தசயல்வடிவமாக்கிய நஜாதிராவ்புநல, சாவித்ரிொயின் கணவர் ஆவார். இவர்கள் இருவரும் 

தெண்களுக்கான முதல் ெள்ளிடய 1848ஆம் ஆண்டு ததாைங்கினர்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பின்வருவனவற்றில் எது ொலின சமத்துவமின்டம அல்ல? 

(அ) நமாசமான நெறுகால ஆநராக்கியம்  

(ஆ) ஆண்களுக்கு அதிக ொதுகாப்ெற்ற தன்டம 

(இ) எச். ஐ. வி எய்ட்ஸ் ெரவுதல்  

(ஈ) தெண்களின் குடறந்த எழுத்தறிவு விகிதம் 

2. ொலின சமத்துவம் என்ெது எது ததாைர்புடைய பிரச்சடன 

(அ) தெண் குழந்டதகள்; தெண்களின் பிரச்சடன 

(ஆ) அடனத்து சமூகத்திலும் தெண்களும் ஆண்களும் சமம் 

(இ) மூன்றாம் உலக  ாடுகள் மட்டும் 

(ஈ) வளர்ந்த  ாடுகள் மட்டும் 

3. தெண்கள் சமூக மற்றும் தொருளாதார ரீதியாக நமம்ெை பின்வரும் எந்த உத்திகள் உதவுகின்றது? 

(அ) ொகுொடுகளுக்கு எதிரான சவால்களுக்கு தெண்கள் இடணந்து ெணியாற்றுகின்றனர்.  

(ஆ) தெண்களுக்கான அதிகமான வருமான ஆதாரங்கள் 

(இ) நமம்ெட்ை கல்விக்கான அணுகுமுடற 

(ஈ) நமநல உள்ள அடனத்தும் 

4. வளரும்  ாடுகளில் சிறுவர்கடளவிை தெண்குழந்டதகள் இடைநிடலக் கல்விடய தவற விடுவது ஏன்? 

(அ) ெள்ளிக் கல்வி கட்ைணம் உயர்வு காரணமாக, சிறுவர்கள் மட்டும் ெள்ளிக்கு அனுப்ெப்ெடுகிறார்கள் 

(ஆ) தெண் குழந்டதகள் வீட்டு நவடல தசய்ய எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது.  

(இ) குழந்டதத் திருமணம் அவர்களின் சுதந்திரத்டதக் கட்டுப்ெடுத்துகிறது.  

(ஈ) நமநல உள்ள அடனத்தும் 
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II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவில் தெண்கள் கல்விடய தசயல் வடிவாக்கிய நஜாதிராவ் புநல நிடனவில் டவக்கப்ெடுகிறார் 

அவர், தனது மடனவியுைன் ------------ 1848இல் சிறுமிகளுக்கான முதல் ெள்ளிடயத் ததாைங்கினார்.  

2. மத்திய தவளியுறவுத் துடற அடமச்சர் ெதவி வகித்த முதல் தெண் ------ 

3. முதல் தெண் காவல் துடற இயக்கு ர் (DGP) ---------- ஆவார்.  

4. புக்கர் ெரிடச தவன்ற முதல் இந்திய தெண் -------- 

III. தொருத்துக:  

1. சிரிமாநவா ெண்ைார ாயக - அ) இங்கிலாந்து 

2. வாதலன்டினா ததநராஷ்நகாவா - ஆ) ஜப்ொன் 

3. ஜன்நகா தநெ - இ) இலங்டக 

4. சார்நலாட் கூப்ெர் - ஈ) நசாவியத் ஓன்றியம் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

கூற்று (கூ): இப்நொது அடனத்து மனிதாபிமான  ைவடிக்டககள் அடனத்திலும் தெண்கள் 

ஒருங்கிடணகிறார்கள்.  

காரணம் (கா): சமூகத்தின் அடனத்து நமாதல்களிலும் தெண்கள் அதிகம் ொதிக்கப்ெடுகின்றார்கள் 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறானது ஆனால் காரணம் சரி 

2. கூற்று (கூ): தெண்களுக்கு எதிரான வன்முடற சாதி, மதம், வர்க்கம், வயது மற்றும் கல்விடய கைந்து 

 டைதெறுகிறது.  

காரணம் (கா): வீட்டு வன்முடறகள், கருக்கடலப்பு, தெண் சிசுக் தகாடல, வரதட்சடண தகாடல, 

திருமணம் மூலம் தகாடுடம, சிறுவருக்கு நிகழும் தகாடுடமகள் என தவளிப்ெடுகிறது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறானது ஆனால் காரணம் சரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஆண்களுக்கு அதிக ொதுகாப்ெற்ற தன்டம, 2. அடனத்து சமூகத்திலும் தெண்களும் ஆண்களும் சமம், 

3. நமநல உள்ள அடனத்தும், 4. தெண் குழந்டதகள் வீட்டு நவடல தசய்ய எதிர்ொர்க்கப்ெடுகிறது 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            163 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. சாவித்திரிப்ொய் பூநல, 2. சுஷ்மா ஸ்வராஜ், 3. காஞ்சன் தசௌத்ரி ெட்ைாச்சரியா, 4. அருந்ததி ராய்  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும், 2. 

கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல 

 

7th Social Science Lesson 25 

25] சந்டத மற்றும் நுகர்நவார் ொதுகாப்பு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

விற்ெடன தசய்யப்ெட்ை தொருள் திரும்ெப் தெறெை மாட்ைாது (அல்லது) “தொருட்கடள மாற்ற இயலாது” 

(அல்லது) “எந்தச் சூழலிலும் ெணம் திருப்பித்தரப்ெைமாட்ைாது” இது முடறயற்ற வணிக  ைவடிக்டக மற்றும் 

சட்ை ரீதியான  ைவடிக்டகக்கு ஏற்றதல்ல.  

எட்டு அடிப்ெடையான நுகர்நவார் உரிடமகள்: 1. அடிப்ெடைத் நதடவகளுக்கான உரிடம. 2. 

ொதுகாப்புக்கான உரிடம. 3. தகவல் அறியும் உரிடம. 4. நதர்ந்ததடுக்கும் உரிடம. 5. பிரதிநிதித்துவ 

உரிடம. 6. குடற தீர்க்கும் உரிடம. 7. நுகர்நவார் கல்வி மற்றும் உரிடம. 8. தூய்டமயான சுற்றுப்புறச் 

சூழடலப் தெறுவதற்கான உரிடம.  

முக்கியமான சட்ைங்கள்: நுகர்நவார் ொதுகாப்பு சட்ைம், 1986. சட்ை அளவீட்டு சட்ைம், 2009. இந்திய தர 

நிர்ணய ெணியகம், 1986. அத்தியாவசிய தொருட்கள் சட்ைம், 1955. கறுப்பு சந்டதப்ெடுத்துதல் தடுப்பு மற்றும் 

அத்தியாவசிய தொருட்களின் ெராமரிப்பு தொருட்களின் சட்ைம், 1980.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. எந்ததவாரு சந்தர்ெத்தில் ஒரு நுகர்நவார் குடறொடுள்ள தயாரிப்புக்காக உற்ெத்தியாளருக்கு எதிராக 

புகார் தசய்ய முடியாது? 

(அ) காலாவதியாகும் தரவு குறிப்பிைப்ெைாதது  

(ஆ) தொருட்களின் விடல 

(இ) தொருட்களின் ததாகுதி எண்  

(ஈ) உற்ெத்தியாளரின் முகவரி 

2. உற்ெத்தியாளரின் முடிவில் இருந்து நுகர்நவார் ெல்நவறு சிக்கல்கடள எதிர்தகாள்கின்றனர்? 

(அ) நியாயமற்ற வர்த்தக  டைமுடறகள்  

(ஆ) ெரந்த அளவிலான தொருட்கள் 

(இ) நிடலயான தரமான தொருட்கள்  
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(ஈ) உற்ெத்தியின் அளவு 

3. நுகர்நவாருக்கு ஒரு தொருட்கள் தயாரிப்பு ெற்றிய நொதுமான தகவல்கள் வழங்கப்ெை நவண்டும் 

(அ) உற்ெத்தியின் முதலீடு  

(ஆ) தொருட்கள் விற்ெடனயில் முடிவு 

(இ) கைனில் தொருட்கள் வாங்குதல்  

(ஈ) தொருட்கள் வாங்குவதில் முடிவு 

4. நதசிய, மாநில மற்றும் மாவட்ைங்களில் உள்ள நுகர்நவார் நீதிமன்றங்களின் அடமப்பு, வணிகர்களின் 

நியாயமானடத வர்த்தக  டைமுடறகளுக்கு எதிரான நுகர்நவார் குடறகடள ஆராய்வது என 

அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) மூன்று அடுக்கு அடமப்பு  

(ஆ) ஒரு அடுக்கு அடமப்பு 

(இ) இரு அடுக்கு அடமப்பு  

(ஈ)  ான்கு அடுக்கு அடமப்பு 

5. தரம் குடறவான பிற தவளிப்புற தொருள்கடள ஒரு உயர்ந்த தரமான தொருளுைன் கலப்ெது எவ்வாறு 

அடழக்கப்ெடுகிறது? 

(அ) தூய்டமயாக்கல்  

(ஆ) கலப்ெைம்  

(இ) சுத்திகரிப்பு  

(ஈ) மாற்றம் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இரண்டு அல்லது அதற்கு நமற்ெட்ை --------- தொருட்கள் நசடவகள் மற்றும் தகவல்களின் ஈடுெடும் 

ஒரு சந்டத என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

2. ஒழுங்குப்ெடுத்தப்ெட்ை சந்டதகளில், தொருத்தமான ------ அதிகாரிகளால் சில நமற்ொர்டவ உள்ளது.  

3. ------ என்ெது ஒரு சந்டத கட்ைடமப்டெக் குறிக்கிறது. அதில் முழு உற்ெத்தியிலும் ஒரு 

கட்டுப்ொட்டைக் தகாண்ை ஒரு ஒற்டற தயாரிப்பு அல்லது விற்ெடனயாளராக இருக்கிறார்.  

4. ---- நியாயமற்ற வர்த்தக  டைமுடறகடள சரிொர்க்க நுகர்நவார் ொதுகாப்பு துடறயின் மகா சாசனம் 

என்று கருதப்ெடுகிறது.  

III. தொருத்துக:  

1. நுகர்நவார் உற்ெத்தி சட்ைம் - அ) 1955 

2. சட்ை பூர்வமான அளவீட்டு சட்ைம் - ஆ) 1986 

3. இந்திய தர நிர்ணய ெணியகம் - இ) 2009 
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4. அத்தியாவசிய தொருட்கள் - ஈ) 1986 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: உள்ளுர் சந்டதகளில் வாங்குெவர்களும் விற்ெவர்களும் உள்ளுர் ெகுதி ெகுதிடய நசர்ந்நதார் 

அல்லது மட்டுநம 

காரணம்: ஒரு சந்டத இயற்டக இைம் அல்லது புவியியல் இருப்பிைத்திற்கு கட்டுப்ெடுத்தப்ெைவில்டல.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் ஆகும்.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று சரி ஆனால் காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்று தவறானது ஆனால் காரணம் சரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தொருட்களின் ததாகுதி எண், 2. நியாயமற்ற வர்த்தக  டைமுடறகள், 3. தொருட்கள் வாங்குவதில் முடிவு, 

4. மூன்று அடுக்கு அடமப்பு, 5. கலப்ெைம் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

அடமப்புகள், 2. அரசாங்க, 3. முற்றுரிடம, 4. நுகர்நவார் ொதுகாப்பு சட்ைம் 

III. தொருத்துக:  

1. ஆ, 2. இ, 3. ஈ, 4. அ 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி ஆனால், காரணம் கூற்றிற்கான சரியான விளக்கம் அல்ல.  

 

7th Social Science Lesson 26 

26] சாடலப்ொதுகாப்பு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?  

கார்பூலிங் ஒவ்தவாருவரும் ஒரு இைத்திற்கு வழக்கமாக மகிழுந்தில் தசல்லும் நொது அந்த இைத்திற்கு 

அதிகமான மகிழுந்து தசலுத்தப்ெடுகிறது. இடத தவிர்க்க மகிழுந்தில் ெணயப்ெகிர்வு நமற்தகாண்டு ஒரு 

குறிப்பிட்ை இைத்திற்கு அதிக மகிழுந்து தசல்வடத தடுத்தல். ஒநர ெகுதியிலிருந்நதா அல்லது ஒநர 

வழித்தைத்தில் தினந்நதாறும் மகிழுந்து அல்லது இரு சக்கதர வாகனத்தில் தசல்ெவர்கள் அநத இைத்திற்நகா 

அல்லது அநத தைத்தில் தசல்ெவர்கடள உைன் அடழத்துச் தசல்வநத கார்பூலிங் ஆகும்.  

ரக்க்ஷா ொதுகாப்ொன வாகன இயக்கம். ரக்ஷா ஒரு தானியங்கி கருவி. இது வாகனத்தில் தொருத்தப்ெட்டு 

வாகனம் தற்நொது எங்கு உள்ளது என்ெடதயும், வாகனத்தின் இயந்திரத்தின் தசயல்ொட்டிடன 

கண்காணிக்கவும், வாகனத்தின் ெதட்ை நிடலடயயும் உைனடியாக தவளிப்ெடுத்துகிறது.  
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I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சாடலப்ொதுகாப்பு என்ெது இவர்களுக்கானது 

(அ) வழிப்நொக்கர்கள்  

(ஆ) ஓட்டு ர்கள்  

(இ) தொதுமக்கள்  

(ஈ) சாடலடயப் ெயன்ெடுத்துநவார் அடனவருக்கும் 

2. சாடல விெத்துகள் ஒரு  ாட்டின் ------ ொதிக்கின்றன 

(அ) முன்நனற்றத்டத  

(ஆ) வாழ்டவ  

(இ) தொருளாதாரத்டத  

(ஆ) நமற்கூறிய அடனத்டதயும் 

3. அனுமதி என்ெது  

(அ) இயக்குவதற்கு அனுமதி  

(ஆ) தொருள்கடள எடுத்துச் தசல்ல அனுமதி 

(இ) ஓட்டு ருக்கு சான்றிதழ்  

(ஈ) வாகனத்டத ெதிவு தசய்த சான்றிதழ் 

4. ரக்க்ஷா ொதுகாப்பு 

(அ) ொதசாரிகள்  

(ஆ) நமாட்ைார் வாகன ஓட்டிகள்  

(இ) கார் இயக்குெவர்கள்  

(ஈ) ெயணிகள் 

5. இந்தியாவில் சாடலப்ொதுகாப்பு வாரம் முதன்முதலாகக் தகாண்ைாைப்ெட்ை வருைம் 

(அ) 1947  

(ஆ) 1990  

(இ) 1989  

(ஈ) 2019 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நொக்குவரத்தில் மனிதனின் மிக ெயனள்ள கண்டுபிடிப்பு ---------- ஆகும்.  

2.  மது வாழ்க்டகப் ெயணத்தில் -----------டயப் ெயன்ெடுத்துவது தவிர்க்க முடியாததாகும்.  
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3. சாடலகளில் அதிகமான வாகங்களால் ------------ மற்றும் -------------- மாசுொடும் 

ஏற்ெடுகின்றன.  

4. ------------குடும்ெத்திற்கு வருமானம் ஈட்டித் தருெவர் ஆவார்.  

5. மருத்துவ உதவியின் அவசர நதடவக்கு ---------- எண்டண அடழக்கலாம்.  

III. தொருத்துக:  

1. தகவல் குறியீடுகள் - அ) நொக்குவரத்து விளக்குகள் 

2. வரிக்குதிடர கைப்பு - ஆ) குறுகிய வடளவு குறியீடு 

3. கட்ைாயக் குறியீடுகள் - இ) தெட்நரால் ெங்க் குறியீடு 

4. எச்சரிக்டகக் குறியீடுகள் - ஈ) ஓட்டு ர் உரிமம் 

5. வாகனம் ஓட்டும் உரிடம -உ) ொதசாரிகள் 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று: கார் பூலிங் என்ெது ஒநர தைத்திலிருந்து ெலர் ஒன்று கூடி ஒநர வாகனத்டதப் ெயன்ெடுத்துவது.  

காரணம்: அது எரிதொருள், ந ரம் மற்றும் ெணத்டத மிச்சப்ெடுத்துகிறது.  

(அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணமும் சரி 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி  

(ஈ) இரண்டுநம தவறு 

V. தொருந்தாத இடணடயக் கண்ைறிக:  

(அ) கார் (ஆ) டிரக் (இ) தைம்நொ (ஈ) ஏநராப்நளன் 

VI. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

(அ) ெள்ளிப் ொைத்திட்ைத்தில், சாடலப் ொதுகாப்புக் கல்விடய இடணப்ெது மாணவர்களுக்கு நமலும் 

சுடமடய அதிகரிப்ெநத ஆகும்.  

(ஆ) சாடலகளில் மண் குவிப்ெடதத் தடை தசய்ய நவண்டும்.  

(இ) குழந்டதப் ெருவத்திலிந்நத சாடலப் ொதுகாப்பு விதிகடளக் கடைப்பிடித்தல், பிற்காலத்தில் அவர்களது 

ெழக்க வழக்கமாகிவிடும் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சாடலடயப் ெயன்ெடுத்துநவார் அடனவருக்கும், 2. நமற்கூறிய அடனத்டதயும், 3. இயக்குவதற்கு 

அனுமதி, 4. கார் இயக்குெவர்கள், 5. 1989 

 II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. சக்கரம், 2. வாகனங்கடள, 3. நொக்குவரத்து த ரிசல் மற்றும் காற்று, 4. குடும்ெத்தடலவன், 5. 108 

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. உ, 3. அ, 4. ஆ, 5. ஈ 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று சரி, காரணமும் சரி 

V. தொருந்தாத இடணடயக் கண்ைறிக:  

 ஏநராப்நளன் 

VI. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

 குழந்டதப் ெருவத்திலிந்நத சாடலப் ொதுகாப்பு விதிகடளக் கடைப்பிடித்தல், பிற்காலத்தில் அவர்களது 

ெழக்க வழக்கமாகிவிடும்  

 

7th Social Science Lesson 27 

27] வரி மற்றும் அதன் முக்கியத்துவம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா?  

ஆைம் ஸ்மித்தின்  ால்வடகயான வரிவிதிப்புக் நகாட்ொடுகள்: 1. சமத்துவ விதி. 2. உறுதிப்ொட்டு விதி. 3. 

வசதி விதி. 4. சிக்கன விதி.  

மத்திய வருமானச் சட்ைம் 1963இன் கீழ் “ந ர்முக வரிகளுக்கான மத்திய வருவாய் வாரியம்” என்னும் 

தெயரில் தனி வாரியம் (CBDT) ஒன்று நிறுவப்ெட்டுள்ளது.  

சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி – ஓர் அறிமுகம்: முந்டதய மடறமுக வரி கட்ைடமப்பு மற்றும் அதன் சிரமங்கள் 

இந்திய வரிவிதிப்பு வரலாறு ெண்டைய காலத்திற்குச் தசல்கிறது. தகௌடில்யர் எழுதிய அர்த்த 

சாஸ்திரத்தின் கூற்றுப்ெடி, ெண்டைய காலங்களில் வரி விதிக்கப்ெட்டு தராக்கமாகவும், நவறு 

வடகயாகவும் நசகரிக்கப்ெட்ைது. மடறமுக வரிகளின்  வீன வரலாறு 20ஆம் நூற்றாண்டின் 

முற்ெகுதியில் இருந்து உப்பு, சர்க்கடர, வாகன எரிதொருள் நொன்றவற்றுக்கும் மத்திய கலால் வரி 

விதிக்கப்ெட்ைதிலிருந்து ததாைங்குகிறது. ெடிப்ெடியாகக் கலால் வரிகளின் அடிப்ெடை விரிவுெடுத்தப்ெட்ைது. 

சுதந்திரம் தெற்ற ந ரத்தில், நதசிய அளவில் மத்திய கலால் வரி மற்றும் மாநில அளவில் விற்ெடன வரி 

ஆகியடவ  டைமுடறயில் இருந்தன நீண்ை கால முயற்சிகள் மற்றும் திருத்தங்களுக்கு பிறகு, 2003ஆம் 

ஆண்டில் இந்திய மாநிலமான ஹரியானாவில் முதன்முதலில் மதிப்பு கூட்டு வரி (VAT) 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. அதன் பிறகு ெஞ்சாப், சண்டிகர், இமாச்சலப் பிரநதசம், ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மற்றும் 

தைல்லி உள்ளிட்ை 24 மாநிலங்கள்/ யூனியன் பிரநதசங்களில் 2005இல் மதிப்பு கூட்டு வரி (VAT) 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது.  

மதிப்புச் கூட்டு வரி முன்பு இருந்த விற்ெடன வரிடய விைப் தெரிய வளர்ச்சியாக இருந்திருந்தாலும், சரக்கு 

மற்றும் நசடவ வரி உண்டமயில் குறிப்பிைத்தக்க ஒரு முன்நனற்றமாகும். நமலும்,  ாட்டின் வரி விதிப்பு 

அடமப்பில் முழுடமடய உணர்ந்து தகாள்வதற்கான தர்க்க அடிப்ெடையிலான ெடியாகும் ஆரம்ெத்தில் ஒரு 
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முடன மற்றும் நதசிய அளவிலான சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி (GST) இருக்கும் என்று முன்தமாழியப்ெட்ைது. 

இருப்பினும் சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி விதி (GST) இறுதியாக 2017 ஜீடல 1 முதல் இந்தியா முழுவதும் 

தசயல்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. இதனால்  ாட்டின் ஒரு தொருளாதார அடமப்பு ஒரு வரி, ஒரு சந்டத மற்றும் ஒரு 

நதசத்துைன் உள்ளது. சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி (GST) என்ெது  ாம் வாங்கும் அடனத்துப் தொருள்கள் 

மற்றும் நசடவகளுக்கான வரி. இது மத்திய சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி (CGST) மற்றும் மாநில சரக்கு 

மற்றும் நசடவ வரி (SGST) என இரண்டு ெகுதிகடளக் தகாண்டுள்ளது. இது ஒரு தவளிப்ெடையான வரி. 

நீங்கள் வாங்கும் தொருள்களுக்கான ரசீது சிடைத்தால், பின்வரும் தகவல்கடள காண்பீர்கள்:  

தயாரிப்பு மதிப்பு = ரூ. 100 SGST 9% ரூ9.  

CGST 9% = ரூ9 தமாத்தம் ரூ. 118.  

மநசாதாவில் GST 18% அது சமமாகப் பிரிக்கப்ட்டுள்ளது மத்திய மற்றும் மாநிலத்திற்கும் தனித்தனியாக ரூ. 

9க்கு 9% எனநவ ரூ. 9 மாநில அரசுக்கும், நமலும் ரூ. 9. மத்திய அரசுக்கும் தசல்லும். தமிழ் ாட்டில் ஒரு 

விற்ெடனயாளர் ஒரு தொருடள தவறுமாநிலத்தில் வாங்குெவருக்கு விற்றால் (எடுத்துக்காட்ைாக 

கர் ாைகா), அது மாநிலங்களுக்கு இடைநயயான வர்த்தகம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது. மாநிலங்களுக்கு 

இடையிலான வர்த்தகத்டத தொருத்தவடர. மநசாதா கீநழ தகாடுக்கப்ெட்டுள்ளது.  

உற்ெத்தியின் மதிப்பு = ரூ. 100.  

IGST 18% = ரூ. 18.  

தமாத்தம் = ரூ. 118.  

ரூ. 18 மத்திய அரசுக்குச் தசல்லும். மத்திய அரசு ரூ. 9 எடுத்து கர் ாைக அரசுக்கு நமலும் ரூ. 9 அனுப்பும் வரி 

0 சதவீதம், 5 சதவீதம், 12 சதவீதம், 18 சதவீதம் மற்றும் 28 சதவீதம் என ஐந்து அடுக்குகளாகப் 

பிரிக்கப்ெட்டுள்ளது. GST மத்திய அரசால் வசூலிக்கப்ெட்ைாலும், தெட்நராலியப் தொருள்கள், ஆல்கஹால், 

மின்சாரம் ஆகியவற்றின் மீதான வரி தனித்தனியாக மாநில அரசால் வசூலிக்கப்ெடுகிறது மற்றும் 

காய்கறிகள் மற்றும் உணவு தானியங்கள் நொன்ற வாழ்க்டகயின் அடனத்து அத்தியாவசிய 

ெண்ைங்களுக்கும் இந்த வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்ெடுகின்றன.  

சுங்க வரியும் சாடல வரியும்: அரசால் நமம்ெடுத்தப்ெட்ை உள்கட்ைடமப்பு வசதிகடள  ாம் அடிக்கடி 

ெயன்ெடுத்துகிநறாம். அதற்காக விதிக்கப்ெடும் வரி, சுங்கம் மற்றும் சாடல வரிகளாகும். எடுத்துக்காட்ைாக, 

 ாம் ெயன்ெடுத்தும் சாடலகள் மற்றும் ொலங்கள் நொன்றவற்டறக் கூறலாம். சாடல/ொலம் வசதிகளின் 

ெராமரிப்புப் ெணிக்காகவும் குறிப்பிட்ை திட்ைங்கடளச் தசயல்ெடுத்துவதற்காகவும் இவ்வரிகள் 

தொதுமக்களிைமிருந்து வசூலிக்கப்ெடுகின்றன.  

தூய்டம ொரத வரி: இந்திய அரசால் இவ்வரி விதிக்கப்ெடுகிறது. தூய்டம ொரதத்தின் தெயரால் 

வசூலிக்கப்ெடும் இவ்வரி, 2015ஆம் ஆண்டு,  வம்ெர் மாதம் 15ஆம்  ாள் ததாைங்கப்ெட்ைது. இஃது 

அடனத்து வடகயான வரிச் நசடவகளுக்கும் தொருந்தும். இதன் வரி விகிதம் 0. 5% ஆகும். தற்நொது, 

14%க்கும் நமற்ெட்ை நசடவ வரி  டைமுடறயில் உள்ளது.  

ந ர்முக வரி: வரி தசலுத்துநவார், தமக்கு விதிக்கப்ெட்ை வரிச்சுடமடயப் பிறருக்கு மாற்ற இயலாது. 

தனியாள் மற்றும் நிறுவனங்கள் தெறும் வருமானங்கள் மீது வரி விதிக்கப்ெடுகிறது. ெணவீக்க அழுத்தம் 

இல்டல. வரித் தாக்கமும் வரி நிகழ்வும் சமமாக உள்ளன. த கிழ்வுத் தன்டம குடறவு.  
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மடறமுக வரி: ஒருவர், தமக்கு விதிக்கப்ெட்ை வரிச்சுடமடய மிக எளிதாக நவதறாருவருக்கும் மாற்ற 

இயலும். ெல்நவறு தொருள் மற்றும் நசடவகளின் மீது வரி விதிக்கப்ெடுகிறது. ெணவீக்கம் அழுத்தம் 

உண்டு. வரித் தாக்கமும் வரி நிகழ்வும் தவவ்நவறாக உள்ளன. த கிழ்வுத்தன்டம அதிகம்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. வரிகள் என்ெடவ -------- தசலுத்தப்ெை நவண்டும் 

(அ) விருப்ெத்துைன்  

(ஆ) கட்ைாயமாக  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

2. வசூலிக்கப்ெடும் வரியிலிருந்து குடறந்த அளவிநலநய ததாடக தசலவழிக்கப்ெடுவது ---------- 

(அ) சமத்துவ விதி  

(ஆ) உறுதிப்ொட்டு விதி  

(இ) சிக்கன விதி  

(ஈ) வசதி விதி 

3. வளர்வீத வரிக்கு எதிராக அடமந்துள்ள வரி ---------- 

(அ) விகிதச்சாரா வரி  

(ஆ) நதய்வு வீத வரி  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

4. வருமான வரி என்ெது ---------- 

(அ) ந ர்முக வரி  

(ஆ) மடறமுக வரி  

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

5. நசடவ வழங்குவதன் அடிப்ெடையில் விதிக்கப்ெடுவது --------- 

(அ) தசல்வ வரி  

(ஆ) நிறுவன வரி  

(இ) விற்ெடன வரி  

(ஈ) நசடவ வரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            171 

1. வழக்கமாக, அரசால் விதிக்கப்ெடும் வரிடயநய ----------- என்னும் தசால்லால் குறிக்கிநறாம்.  

2. வருமான அளடவப் தொருட்ெடுத்தாமல் ஒநர மாதிரியாக வரி விதிப்ெது --------- 

3. ----------- வரி என்ெது, அன்ெளிப்பின் மதிப்டெப் தொருத்து, அன்ெளிப்பு தெறுெவர் அரசுக்குச் 

தசலுத்துவதாகும்.  

4. ----- வரிச்சுடமடய வரி தசலுத்துநவார் மாற்ற முடியாது.  

5. மடறமுக வரி என்ெது ------- த கிழ்ச்சி உடையது.  

III. தொருத்துக:  

1. வரி விதிப்புக் தகாள்டக - அ) ந ர்முக வரி 

2. தசாத்து வரி - ஆ) சரக்கு மற்றும் நசடவ வரி 

3. சுங்கவரி - இ) ஆைம்ஸ்மித் 

4. 01. 07. 2017 - ஈ) குடறந்த த கிழ்ச்சி உடையது 

5. ந ர்முக வரி மடறமுக வரி 

IV. தொருந்தாத ஒன்டறத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

1. பின்வருவனவற்றில் எது மடறமுக வரி அல்ல? 

(அ) நசடவ வரி  

(ஆ) மதிப்பு கூட்ைப்ெட்ை வரி (VAT) 

(இ) தசாத்துவரி  

(ஈ) சுங்கவரி 

V. சரியான ஒன்டறத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

1. பின்வரும் வரியில் எது ந ர்முக வரி? 

(அ) நசடவ வரி  

(ஆ) தசல்வ வரி  

(இ) விற்ெடன வரி 

(ஈ) வளர் விகித வரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கட்ைாயமாக, 2. சிக்கன விதி, 3. நதய்வு வீத வரி, 4. ந ர்முக வரி, 5. நசடவ வரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. வரிவிதிப்பு, 2. விகிதாச்சார விதி, 3. அன்ெளிப்பு, 4. ந ரடி, 5. அதிக 

III. தொருத்துக:  
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1. இ, 2. ஆ, 3. உ, 4. ஆ, 5. ஈ 

IV. தொருந்தாத ஒன்டறத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

1, தசாத்துவரி 

V. சரியான ஒன்டறத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

1. தசல்வ வரி  

 

8th Social Science Lesson 1 

1] ஐரராப்பியர்களின் வருசக 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

 ார்ஜ் வில்லியம் பாரஸ்ட் என்பவர் இந்திய ரெசிய ஆவணக்காப்பகத்தின் ெந்செ என அசழக்கப்படுகிறார்.  

1690இல் புனிெ ரடவிட் ரகாட்சட ஆங்கிரலயரால் கடலூரில் கட்டப்பட்டது.  

ெரங்கம்பாடிசய ரடனியர்கள் டானஸ்தபர்க் என அசழத்ெனர். சீகன்பால்கு என்பவசர தடன்மார்க்கின் 

அரைர் இந்தியாவிற்கு அனுப்பினார். அவர் ெரங்கம்பாடியில் ஒரு அச்சுக் கூடத்செ நிறுவினார்.  

தூரக்கிழக்கு நாடுகளுடன் வணிகம் தைய்யும் ரநாக்கில் 1731இல் ர ாென்பர்க் என்பவர் சுவீடன் 

கிழக்கிந்திய கம்தபனிசய நிறுவினார். டச்சு கிழக்கிந்திய கம்தபனி மற்றும் ஆங்கில கிழக்கிந்திய 

கம்தபனியின் தவற்றி சுவீடன் கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் ரொற்றத்திற்கு ஊக்குவிப்பாக இருந்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவில் ரபார்ச்சுக்கீசிய ஆதிகத்திற்கு அடித்ெளம் அசமத்ெவர் யார்? 

(அ) வாஸ்ரகாடகாமா  

(ஆ) பார்த்ெரலாமிரயா டயஸ் 

(இ) அல்ரபான்ரைா-டி-அல்புகர்க்  

(ஈ) அல்தமய்டா 

2. பின்வரும் ஐரராப்பிய நாடுகளுள் இந்தியாவுக்கு கடல்வழிசயக் கண்டுபிடிப்பதில் முென்சமயாக 

இருந்ெ நாடு எது? 

(அ) தநெர்லாந்து (டச்சு)  

(ஆ) ரபார்ச்சுகல்  

(இ) பிரான்ஸ்  

(ஈ) பிரிட்டன் 

3. 1453ஆம் ஆண்டு கான்ஸ்டாண்டிரநாபிள் யாரால் சகப்பற்றப்பட்டது? 

(அ) பிரான்ஸ்  

(ஆ) துருக்கி  

(இ) தநெர்லாந்து (டச்சு)  

(ஈ) பிரிட்டன் 
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4. ைர் வில்லியம் ஹாக்கின்ஸ் __________ நாட்சடச் ரைர்ந்ெவர்.  

(அ) ரபார்ச்சுக்கல்  

(ஆ) ஸ்தபயின்  

(இ) இங்கிலாந்து  

(ஈ) பிரான்ஸ் 

5. இந்தியாவில் ஆங்கிரலயர்கள் கட்டிய முெல் ரகாட்சட 

(அ) வில்லியம் ரகாட்சட  

(ஆ) தையின்ட்  ார்ஜ் ரகாட்சட  

(இ) ஆக்ரா ரகாட்சட  

(ஈ) ரடவிட் ரகாட்சட 

6. பின்வரும் ஐரராப்பிய நாட்டினருள் வியாபாரத்திற்காக, இந்தியாவிற்கு வருசக ெந்ெ கசடசி ஐரராப்பிய 

நாட்டினர் 

(அ) ஆங்கிரலயர்கள்  

(ஆ) பிதரஞ்சுக்காரர்கள்  

(இ) ரடனியர்கள்  

(ஈ) ரபார்ச்சுக்கீசியர்கள் 

7. ெமிழ்நாடு கடற்கசரரயாரத்தில் உள்ள ெரங்கம்பாடி __________ வர்த்ெக சமயமாக இருந்ெது.  

(அ) ரபார்ச்சுக்கீசியர்கள்  

(ஆ) ஆங்கிரலயர்கள்  

(இ) பிதரஞ்சுக்காரர்கள்  

(ஈ) ரடனியர்கள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவின் ரெசிய ஆவணக்காப்பகம் (NAI) __________ ல் அசமந்துள்ளது.  

2. ரபார்ச்சுக்கீசிய மாலுமியான பார்த்ெரலாமிரயா டயஸ் __________ என்பவரால் ஆெரிக்கப்பட்டார்.  

3. இந்தியாவில் அச்சு இயந்திரம் 1556இல் __________ அரைால் ரகாவாவில் நிறுவப்பட்டது.  

4. முகலாயப் ரபரரைர் ___________ இந்தியாவில் ஆங்கிரலயர்கள் வர்த்ெகம் தைய்ய அனுமதி அளித்ொர்.  

5. பிதரஞ்சு கிழக்கிந்திய நிறுவனம் ___________ என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.  

6. _________ என்ற தடன்மார்க் மன்னர், ரடனிஷ் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்செ உருவாக்க ஒரு 

பட்டயத்செ தவளியிட்டார்.  

தபாருத்துக:  

1. டச்சுக்காரர்கள் - 1664 

2. ஆங்கிரலயர்கள் - 1602 

3. ரடனியர்கள் - 1600 
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4. பிதரஞ்சுக்காரர்கள் - 1616 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. சுயைரிசெ, எழுெப்பட்ட ஆொரங்களுள் ஒன்று ஆகும்.  

2. நாணயங்கள் பயன்பாட்டு தபாருள் ஆொரங்களுள் ஒன்று ஆகும்.  

3. ஆனந்ெரங்கம், பிரிட்டிஷ் தமாழிதபயர்ப்பாளராக இருந்ொர்.  

4. வரலாற்று ஆவணங்கள் பாதுகாக்கப்படும் இடங்கள் ஆவணக் காப்பகங்கள் என்றசழக்கப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கவர்னர் நிரனா-டி-குன்கா ரபார்ச்சுக்கீசிய ெசலநகசர தகாச்சியிலிருந்து ரகாவாவிற்கு மாற்றினார்.  

2. ரபார்ச்சுக்கீசியர்கள் இந்தியாவிலிருந்து கசடசியாக தவளிரயறினர்.  

3. டச்சுக்காரர்கள், சூரத்தில் ெங்கள் முெல் வணிக சமயத்செ நிறுவினர்.  

4. இங்கிலாந்தின் மன்னர் முெலாம் ர ம்ஸ்,  ஹாங்கீர் அசவக்கு ைர் ொமஸ் ரராசவ அனுப்பினார்.  

(அ) 1 மற்றும் 2 ைரி  

(ஆ) 2 மற்றும் 4 ைரி  

(இ) 3 மட்டும் ைரி  

(ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 ைரி 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

அ) பிரான்சிஸ் ரட - தடன்மார்க் 

ஆ) தபட்ரரா காப்ரல் - ரபார்ச்சுகல் 

இ) ரகப்டன் ஹாக்கின்ஸ் - இங்கிலாந்து 

ஈ) கால்பர்ட் - பிரான்ஸ் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. அல்ரபான்ரைா-டி-அல்புகர்க் 2. ரபார்ச்சுகல் 3. துருக்கி 4. இங்கிலாந்து  

5. தையின்ட்  ார்ஜ் ரகாட்சட 6. பிதரஞ்சுக்காரர்கள் 7. ரடனியர்கள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. புது தில்லியில் 2. மன்னர் இரண்டாம்  ான் 3. ரபார்ச்சுகீசிய 4.  ஹாங்கீர்  

5. கால்பர்ட் 6. நான்காம் கிறிஸ்டியன் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. டச்சுக்காரர்கள் - 1602 

2. ஆங்கிரலயர்கள் - 1600 

3. ரடனியர்கள் - 1616 

4. பிதரஞ்சுக்காரர்கள் - 1664 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 
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2. ைரி 

3. ெவறு 

ைரியான விசட: ஆனந்ெரங்கம், பிதரஞ்சு தமாழிப்தபயர்ப்பாளராக இருந்ொர்.  

4. ைரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசட) 

1. (1 2 மற்றும் 4 ைரி)  

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

ெவறானது: - ரகப்டன் ஹாக்கின்ஸ் - இங்கிலாந்து 

ைரியான விசட: - ரகப்டன் ஹாக்கின்ஸ் - பிரிட்டன் 

 

8th Social Science Lesson 2 

2] வர்த்ெகத்திலிருந்து ரபரரசு வசர 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இருட்டசற துயரச் ைம்பவம் (1756): சிராஜ்-உத்-தெௌலாவின் பசட வீரர்கள் 146 ஆங்கிரலயர்கசள 

சிசறப்பிடித்து கல்கத்ொவின் வில்லியம் ரகாட்சடயில் காற்று புகாெ ஒரு சிறிய இருட்டசறயில் ஓர் இரவு 

முழுவதும் அசடத்து சவத்திருந்ெனர். மறுநாள் காசல அசறசய திறந்ெரபாது அவர்களுள் 123 ரபர் 

மூச்சு திணறி இறந்திருந்ெனர். இது வரலாற்றில் “இருட்டசற துயரச் ைம்பவம்” என்றசழக்கப்படுகிறது.  

1863இல் ஐசிஎஸ் ரெர்வில் ரெர்ச்சி தபற்ற முெல் இந்தியர் ைத்திரயந்திரநாத் ொகூர். இவர் கவிஞர் 

இரபீந்திரநாத் ொகூரின் மூத்ெ ைரகாெரர் ஆவார்.  

ஆங்கில ராணுவத்தின் வலிசம: பிளாசிப்ரபார் 1757: ஐரராப்பிய காலாட்பசட – 1950, ஐரராப்பிய பீரங்கி 

பசட – 100, ஆங்கிரலய மாலுமிகள் - 50, இந்திய சிப்பாய்கள் - 2100, வங்காளத்தில் இருந்ெ ஆங்கில 

இராணுவம் - 6000. 1857இல் இந்திய இராணுவத்தில் 3, 11, 400 வீரர்களில் 2, 65, 900 வீரர்கள் 

இந்தியர்களாக இருந்ெனர். உயர் பெவி அலுவலர்கள் அசனவரும் ஆங்கிரலயர்கள் ஆவர்.  

வங்காளத்தின் வில்லியம் ரகாட்சடயில் முெல் உச்ை நீதிமன்ற நீதிபதி ைர் எலி ா இம்ரப ஆவார். மெராஸ் 

உயர்நீதிமன்றத்தின் முெல் இந்திய ெசலசம நீதிபதி ைர் திருவாரூர் முத்துைாமி ஆவார்.  

துசணப்பசடத் திட்டத்செ ஏற்றுக் தகாண்ட முெல் சுரெை அரசு சஹெராபாத் (1798). அெசன தொடர்ந்து 

ஏற்றுக்தகாண்ட இந்தியா அரசுகள் ெஞ்ைாவூர் (1799), அரயாத்தி (1801), ரபஷ்வா (1802), ரபான்ஸ்ரல 

(1803), குவாலியர் (1804), இந்தூர் (1817), த ய்பூர், உெய்பூர் மற்றும் ர ாத்பூர் (1818).  

வாரிசு இழப்புக் தகாள்சகயின் மூலம் டல்தஹளசி பிரபு இசணத்துக் தகாண்ட பகுதிகள்: ைொரா (1848), 

த ய்த்பூர், ைம்பல்பூர் (1849), பகத் (1850), உெய்பூர் (1852),  ான்சி (1853) மற்றும் நாக்பூர் (1854).  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. 1757ஆம் ஆண்டில் வங்காளத்செ ஆட்சி தைய்ெவர் 

(அ) சு ா-உத்-தெௌலா  

(ஆ) சிராஜ்-உத்-தெௌலா  

(இ) மீர்காசிம்  

(ஈ) திப்பு சுல்ொன் 
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2. பிளாசிப் ரபார் நசடதபற்ற ஆண்டு 

(அ) 1757  

(ஆ) 1764  

(இ) 1765  

(ஈ) 1775 

3. பக்ைார் ரபாரின் முடிவில் ஏற்பட்ட உடன்படிக்சக 

(அ) அலகாபாத் உடன்படிக்சக  

(ஆ) கர்நாடக உடன்படிக்சக 

(இ) அலிநகர் உடன்படிக்சக  

(ஈ) பாரிசு உடன்படிக்சக 

4. பாண்டிச்ரைரி உடன்படிக்சகயின்படி __________ கர்நாடக ரபார் முடிவுக்கு தகாண்டுவரப்பட்டது.  

(அ) முெல்  

(ஆ) இரண்டாம்  

(இ) மூன்றாம்  

(ஈ) ஏதுமில்சல 

5. சஹெர் அலி சமசூர் அரியசண ஏறிய ஆண்டு __________ 

(அ) 1756  

(ஆ) 1761  

(இ) 1763  

(ஈ) 1764  

6. மங்களுர் உடன்படிக்சக இவர்களுக்கு இசடரய சகதயழுத்ொனது.  

(அ) பிதரஞ்சுக்காரர்கள் மற்றும் திப்பு சுல்ொன்  

(ஆ) சஹெர் அலி மற்றும் கள்ளிக்ரகாட்சட மன்னர் ைாமரின் 

(இ) ஆங்கிரலயர் மற்றும் திப்பு சுல்ொன் 

(ஈ) திப்பு சுல்ொன் மற்றும் மராத்தியர்கள் 

7. மூன்றாம் ஆங்கிரலய – சமசூர் ரபாரின் ரபாது ஆங்கிரலய ெசலசம ஆளுநர்____________ 

(அ) இராபர் கிசளவ்  

(ஆ) வாரன் ரஹஸ்டிங்ஸ்  

(இ) காரன்வாலிஸ்  

(ஈ) தவல்தலஸ்லி 

8. ஆங்கிரலயருடன் பசீன் உடன்படிக்சக தைய்து தகாண்டவர் _____________ 

(அ) இரண்டாம் பாஜிராவ்  

(ஆ) தெௌலத்ராவ் சிந்தியா 
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(இ) ஷாம்பாஜி ரபான்ஸ்ரல  

(ஈ) ஷாயாஜி ராவ் தகய்க்வாட் 

9. மராத்திய ரபரரசின் கசடசி பீஷ்வா ___________ 

(அ) பாலாஜி விஸ்வநாத்  

(ஆ) இரண்டாம் பாஜிராவ்  

(இ) பாலாஜி பாஜிராவ்  

(ஈ) பாஜிராவ் 

10. துசணப்பசடத் திட்டத்தில் இசணத்துக் தகாண்ட முெல் இந்திய சுரெை அரசு எது? 

(அ) அரயாத்தி  

(ஆ) சஹெராபாத்  

(இ) உெய்பூர்  

(ஈ) குவாலியர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. அலிநகர் உடன்படிக்சக சகதயழுத்திடப்பட்ட ஆண்டு _____________ 

2. சிராஜ் உத்-தெௌலாவின் ெசலசம பசடத்ெளபதி ____________ 

3. இரண்டாம் கர்நாடகப் ரபாருக்கான முக்கிய காரணம் ___________ 

4. இந்தியாவில் பிரிட்டிஷ் ைாம்ராஜ்யத்செ விரிவுப்படுத்துவெற்காக வாரிசு இழப்புக் தகாள்சகசய 

தகாண்டு வந்ெவர் _____________ 

5. திப்பு சுல்ொசன இறுதியாக ரொற்கடித்ெவர் ___________ 

6. திப்பு சுல்ொன் இறப்புக்கு பின் ____________ வைம் சமசூர் ஒப்பசடக்கப்பட்டது.  

7. 1800ஆம் ஆண்டு கல்கத்ொவில் உள்ள வில்லியம் ரகாட்சடயில் ஒரு கல்லூரிசய நிறுவியவர் 

__________ 

தபாருத்துக:  

1. அய்-லா-ைப்ரபல் உடன்படிக்சக - முெல் ஆங்கிரலய சமசூர் ரபார் 

2. ைால்சப உடன்படிக்சக - முெல் கர்நாடகப் ரபார் 

3. பாரிஸ் உடன்படிக்சக - மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபார் 

4. ஸ்ரீ ரங்கபட்டின உடன்படிக்சக - முெல் மராத்திய ரபார் 

5. மெராஸ் உடன்படிக்சக - மூன்றாம் ஆங்கிரலய சமசூர் ரபார் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. அலிவர்திகான் மசறவுக்கு பின்னர் சிராஜ்-உத்-தெௌலா வங்காளத்தின் அரியசண ஏறினார்.  

2. பிளாசிப் ரபாரில் ஆங்கிரலயப் பசடசய வழி நடத்தியவர் தஹக்டர் மன்ரறா ஆவார்.  

3. ஐரராப்பாவில் தவடித்ெ ஆஸ்திரிய வாரிசுரிசமப் ரபார் இரண்டாம் கர்நாடகப் ரபாருக்கு இட்டுச் தைன்றது.  
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4. வங்களாத்தின் வில்லியம் ரகாட்சடயில் உள்ள உச்ை நீதிமன்றத்தின் முெல் ெசலசம நீதிபதி ைர் 

எலி ா இம்ரப ஆவார்.  

5. காரன் வாலிஸ் பிரபு காவல் துசறசய உருவாக்கினார்.  

கீழ்க்கண்டசவகளுள் ைரியாக தபாருந்தியுள்ளது எது? (விசட) 

1. அசடயாறு ரபார் - 1748 

2. ஆம்பூர் ரபார் - 1754 

3. வந்ெவாசிப் ரபார் - 1760 

4. ஆற்காட்டுப் ரபார் - 1749 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. சிராஜ்-உத்-தொளலா 2. (1757) 3. அலகாபாத் உடன்படிக்சக 4. இரண்டாம்  

5. (1761) 6. ஆங்கிரலயர் மற்றும் திப்பு சுல்ொன் 7. காரன்வாலிஸ்  

8. இரண்டாம் பாஜிராவ் 9. இரண்டாம் பாஜிராவ் 10. சஹெராபாத் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. (1757) 2. மிர்  பார் 3. வாரிசுரிசம பிரச்ைசன 4. டல்தஹளசி  

5. தவல்தலஸ்லி 6. மூன்றாம் கிருஷ்ணரா ா உசடயார் 7. தவல்தலஸ்லி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. அய்-லா-ைப்ரபல் உடன்படிக்சக - முெல் கர்நாடகப் ரபார் 

2. ைால்சப உடன்படிக்சக - முெல் மராத்தியப் ரபார் 

3. பாரிஸ் உடன்படிக்சக - மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபார் 

4. ஸ்ரீரங்கப்பட்டின உடன்படிக்சக - மூன்றாம் ஆங்கிரலய சமசூர் ரபார் 

5. மெராஸ் உடன்படிக்சக - முெல் ஆங்கிரலய சமசூர் ரபார் 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைரி 

2. ெவறு  

ைரியான விசட: பிளாசிப் ரபாரில் ஆங்கிரலயப் பசடசய வழி நடத்தியவர் வாட்ைன் ஆவார்.  

3. ெவறு  

ைரியான விசட: ஐரராப்பாவில் தவடித்ெ ஆஸ்திரிய வாரிசுரிசமப் ரபார் மூன்றாம் கர்நாடகப் ரபாருக்கு 

இட்டுச் தைன்றது.  

4. ைரி 

5. ைரி 

கீழ்க்கண்டசவகளுள் ைரியாக தபாருந்தியுள்ளது எது? (விசட) 

3. வந்ெவாசிப் ரபார் - 1760 
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8th Social Science Lesson 3 

3] கிராம ைமூகமும் வாழ்க்சக முசறயும் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1.  ாகீர்ொரி, மல்கு ாரி, பிஸ்ரவொரி ரபான்ற பல்ரவறு தபயர்களால் அசழக்கப்படும் நிலவரி முசற எது? 

(அ) மகல்வாரி முசற  

(ஆ) இரயத்துவாரி முசற 

(இ)  மீன்ொரி முசற  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

2. எந்ெ கவர்னர்-த னரலின் காலத்தில், வங்காளத்தில் நிரந்ெர நிலவரித் திட்டம் தைய்து தகாள்ளப்பட்டது? 

(அ) ரஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு  

(ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு 

(இ) தவல்தலஸ்லி பிரபு  

(ஈ) மிண்ரடா பிரபு 

3. மகல்வாரி முசறயில் “மகல்” என்றால் என்ன? 

(அ) வீடு  

(ஆ) நிலம்  

(இ) கிராமம்  

(ஈ) அரண்மசன 

4. மகல்வாரி முசற எந்ெப் பகுதியில் தைய்து தகாள்ளப்பட்டது? 

(அ) மகாராஷ்டிரா  

(ஆ) மெராஸ்  

(இ) வங்காளம்  

(ஈ) பஞ்ைாப் 

5. கீழ்க்காணும் கவர்னர்களுள் மகல்வாரி முசறசய அறிமுகப்படுத்தியவர் யார்? 

(அ) ரஹஸ்டிங்ஸ் பிரபு  

(ஆ) காரன்வாலிஸ் பிரபு  

(இ) தவல்தலஸ்லி பிரபு  

(ஈ) வில்லியம் தபண்டிங் பிரபு 

6. ஆங்கிரலயரால் இரயத்துவாரி முசற அறிமுகப்படுத்ெபடாெ பகுதி எது? 

(அ) பம்பாய்  

(ஆ) மெராஸ்  

(இ) வங்காளம்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            180 

7. இண்டிரகா (அவுரி) கிளர்ச்சி யாரால் ெசலசமரயற்று நடத்ெப்பட்டது? 

(அ) மகாத்மா காந்தி  

(ஆ) ரகைப் ைந்திர ராய் 

(இ) திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்னு பிஸ்வாஸ்  

(ஈ) ைர்ொர் வல்லபாய் பட்ரடல் 

8. பர்ரொலி ைத்தியாகிரகம் யார் ெசலசமயில் நடத்ெப்பட்டது? 

(அ) ைர்ொர் வல்லபாய் பட்ரடல்  

(ஆ) மகாத்மா காந்தி 

(இ) திகம்பர் பிஸ்வாஸ்  

(ஈ) ரகைப் ைந்திர ராய் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ என்பது  மீன்ொர் முசறயின் திருத்ெப்பட்ட முசறயாகும்.  

2. மகல்வாரி முசற ___________ என்பவரின் சிந்ெசனயில் உதித்ெ திட்டம் ஆகும்.  

3. இண்டிரகா (அவுரி) கிளர்ச்சி ____________ ல் நசடதபற்றது.  

4. மாப்ளா கலகம் ___________ ல் நசடதபற்றது.  

5. “ைம்பரான் விவைாயச் ைட்டம்” நிசறரவற்றப்பட்ட ஆண்டு ____________ 

தபாருத்துக:  

1. நிரந்ெர நிலவரி திட்டம் - மெராஸ் 

2. மகல்வாரி முசற - இண்டிரகா விவைாயிகளின் துயரம் 

3. இரயத்துவாரி முசற - வடரமற்கு மாகாணம் 

4. நீல் ெர்பன் - வங்காளம் 

5. ைந்ொல் கலகம் - முெல் விவைாயிகள் கிளர்ச்சி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. வாரன் ரஹஸ்டிங்ஸ் ஐந்ொண்டு நிலவரி திட்டத்செ அறிமுகப்படுத்தினார்.  

2. இரயத்துவாரி முசற, ொமஸ் மன்ரறாவால் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

3. கு ராத்தின் யூசுப்ஷாகி என்ற பர்கானாவில் பாப்னா கலகம் ஏற்பட்டது.  

4. “பஞ்ைாப் நில உரிசம மாற்று ைட்டம்” 1918இல் நிசறரவற்றப்பட்டது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எந்ெ ஒன்று  மீன்ொரி முசறப் பற்றிய ெவறான கூற்றாகும்.  

(அ) இந்ெ முசற 1793இல் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

(ஆ)  மீன்ொர்கள் நிலத்தின் உரிசமயாளர் ஆவர்.  

(இ) விவைாயிகளுக்கு இந்ெ முசறயில் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் நிசலயாக கிசடத்ெது.  

(ஈ) இந்தியாவின் தமாத்ெ நிலப்பரப்பில் 19% நிலப்பரப்பில் நசடமுசறப்படுத்ெப்பட்டிருந்ெது.  
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2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் இந்தியாவில் நசடதபற்ற விவைாய புரட்சி பற்றிய ைரியான கூற்று எது? 

(அ) ைந்ொல் கலகம் வங்காளத்தில் நசடதபற்றது.  

(ஆ) நீல் ெர்பன் என்ற நாடகம் தீன பந்து மித்ராவால் எழுெப்பட்டது 

(இ) ெக்காண கலகம் 1873இல் பூனாவில் உள்ள கிராமம் ஒன்றில் துவங்கியது.  

(ஈ) மாப்ளா கலகம் ெமிழகத்தில் நசடதபற்றது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1.  மீன்ொரி முசற 2. காரன்வாலிஸ் பிரபு 3. கிராமம் 4. பஞ்ைாப்  

5. வில்லியம் தபண்டிங் பிரபு 6. வங்காளம்  

7. திகம்பர் பிஸ்வாஸ் மற்றும் பிஸ்னு பிஸ்வாஸ் 8. ைர்ொர் வல்லாபாய் பரடல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. மகல்வாரி 2. ரஹால்ட் தமகன்சி 3. (1859)  

4. ஆகஸ்ட் 1921 5. ரம 1918 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. நிரந்ெர நிலவரி திட்டம் - வங்காளம் 

2. மகல்வாரி முசற - வடரமற்கு மாகாணம் 

3. இரயத்துவாரி முசற - மெராஸ் 

4. நீல் ெர்பன் - இண்டிரகா விவைாயிகளின் துயரம் 

5. ைந்ொல் கலகம் - முெல் விவைாயிகள் கிளர்ச்சி 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு  

ைரியான விசட: வங்காளத்தின் யூசுப்ஷாகி என்ற பர்கானாவில் பாப்னா கலகம் ஏற்பட்டது.  

4. ெவறு  

ைரியான விசட: “பஞ்ைாப் நில உரிசம மாற்று ைட்டம்” 1900 இல் நிசறரவற்றப்பட்டது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. விவைாயிகளுக்கு இந்ெ முசறயில் ஒரு குறிப்பிட்ட வருவாய் நிசலயாக கிசடத்ெது.  

2. நீல் ெர்பன் என்ற நாடகம் தீன பந்து மித்ராவால் எழுெப்பட்டது.  
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8th Social Science Lesson 4 

4] மக்களின் புரட்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மத்திய இந்தியாவில் புரட்சி  ான்சியின் ராணி இலட்சுமிபாய் அவர்களால் வழி நடத்ெப்பட்டது. இந்தியாவின் 

மாதபரும் ரெைபக்ெர்களுள் அவரும் ஒருவர். ைர் ஹக்ரராஸ்  ான்சிசய ஆக்கிரமித்ொர்.  ான்சியிலிருந்து 

ெப்பிய இராணி லட்சுமிபாய், குவாலியரில் பசடசய ெசலசமரயற்று வழிநடத்திய ொந்தியா ரொரபவுடன் 

இசணந்ொர். ஆனால் ஆங்கிலப் பசட ஜீன் 1858இல் குவாலியசர சகப்பற்றியது. ரபாரில் ராணி 

லட்சுமிபாய் தகால்லப்பட்டார். ெப்பிய ொந்தியா ரொரப சகது தைய்யப்பட்டு தூக்கிலிடப்பட்டார். ஆங்கில 

வரலாற்றாசிரியர்களின் கூற்றுப்படி 1857 புரட்சியில் கலந்து தகாண்ட ெசலவர்களில் மிகவும் 

துணிச்ைலானவர் இராணி லட்சுமிபாய் ஆவார்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. பாசளயக்காரர் முசற ஏற்படுத்ெப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1519  

(ஆ) 1520  

(இ) 1529  

(ஈ) 1530 

2. பின்வரும் ெமிழ்நாட்டு பாசளயக்காரர்களுள் ஆங்கில ஆட்சிசய எதிர்த்ெதில் முன்ரனாடியானவர் 

(அ) பூலித்ரெவன்  

(ஆ) யூசுப்கான்  

(இ) கட்டதபாம்மன்  

(ஈ) மருது ைரகாெரர்கள் 

3. காலின்  ாக்ைன் எந்ெப் பகுதியின் ஆட்சியாளர்? 

(அ) மதுசர  

(ஆ) திருதநல்ரவலி  

(இ) இராமநாெபுரம்  

(ஈ) தூத்துக்குடி 

4. வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன் கீழ்க்கண்ட எந்ெ இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்? 

(அ) பாஞ்ைாலங்குறிச்சி  

(ஆ) சிவகங்சக  

(இ) திருப்பத்தூர்  

(ஈ) கயத்ொறு 

5. ரவலு நாச்சியார் எப்பகுதியின் ராணி ஆவார்? 

(அ) நாகலாபுரம்  

(ஆ) சிவகிரி  
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(இ) சிவகங்சக  

(ஈ) விருப்பாச்சி 

6. “திருச்சிராப்பள்ளி பிரகடனம்” யாரால் தவளியிடப்பட்டது? 

(அ) மருது பாண்டியர்கள்  

(ஆ) கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் 

(இ) ரவலு நாச்சியார்  

(ஈ) தீரன் சின்னமசல 

7. கீழ்க்கண்டசவகளுள் தீரன் சின்னமசலரயாடு தொடர்புசடய பகுதி எது? 

(அ) திண்டுக்கல்  

(ஆ) நாகலாபுரம்  

(இ) புதுக்ரகாட்சட  

(ஈ) ஓடாநிசல 

8. ராணி லட்சுமிபாய் எப்பகுதியில் ஏற்பட்ட புரட்சிசய வழிநடத்தினார்? 

(அ) மத்திய இந்தியா  

(ஆ) தடல்லி  

(இ) கான்பூர்  

(ஈ) பதரய்லி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. கிழக்குப்பகுதி பாசளயங்கள் ____________ கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருந்ெது.  

2. விஸ்வநாெ நாயக்கர் அவரது அசமச்ைர் __________ உடன் கலந்ொரலாசித்து பாசளயக்கார 

முசறசய ஏற்படுத்தினார்.  

3. கட்டதபாம்மனின் முன்ரனார்கள் ___________ பகுதிசயச் ைார்ந்ெவர்கள்.  

4. ____________ ெமிழர்களால் “வீர மங்சக” எனவும் தென்னிந்தியாவின்  ான்சி ராணி எனவும் 

அறியப்பட்டார்.  

5. ___________ “சிவகங்சகயின் சிங்கம்” என அசழக்கப்படுகிறார்.  

6. 1857ஆம் ஆண்டு புரட்சிசய ___________ என்பவர் “முெல் இந்திய சுெந்திரப் ரபார்” என 

விவரிக்கிறார்.  

தபாருத்துக:  

1. தடல்லி - கன்வர் சிங் 

2. கான்பூர் - கான் பகதூர் கான் 

3.  ான்சி - நானா ைாகிப் 

4. பதரய்லி - லட்சுமி பாய் 

5. பீகார் - இரண்டாம் பகதூர் ஷா 
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ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. வி ய நகர ஆட்சியாளர்கள் ெங்கள் மாகாணங்களில் நாயக்கர்கசள நியமித்ெனர்.  

2. சிவசுப்பிரமணியம் என்பவர் மருது பாண்டியர்களின் அசமச்ைர் ஆவார்.  

3. 1799 அக்ரடாபர் 17ஆம் நாள் கட்டதபாம்மன் தூக்கிலிடப்பட்டார்.  

4. திப்பு சுல்ொனின் மூத்ெ மகன் பரெ சஹெர் ஆவார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

I. ரவலூர் புரட்சி 1801ஆம் ஆண்டு ஏற்பட்டது.  

II. நான்காம் சமசூர் ரபாருக்குப்பின் திப்புவின் குடும்பத்தினர் ரவலூர் ரகாட்சடயில் 

சிசறசவக்கப்பட்டனர்.  

III. ரவலூர் புரட்சியின் ரபாது வில்லியம் தபண்டிங் தைன்சனயின் ஆளுநராக இருந்ொர்.  

IV. ஆங்கிரலயருக்கு எதிரான ரவலூர் கலகத்தின் தவற்றி இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு 

ஆகும்.  

(அ) I & II ைரி  

(ஆ) II & IV ைரி  

(இ) II & III ைரி  

(ஈ) I, II & IV ைரி 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

அ) மருது பாண்டியர் - எட்டயபுரம் 

ஆ) ரகாபால நாயக்கர் - திண்டுக்கல் 

இ) ரகரளவர்மன் - மலபார் 

ஈ) துண்டாஜி - சமசூர் 

மாறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி:  

அ) கட்டதபாம்மன்  

ஆ) ஊசமத்துசர  

(இ) தைவத்செயா  

(ஈ) திப்பு சுல்ொன் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (1529) 2. பூலித்ரெவன் 3. இராமநாெபுரம் 4. கயத்ொறு 5. சிவகங்சக 

6. மருது பாண்டியர்கள் 7. ஓடாநிசல 8. மத்திய இந்தியா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. கட்டதபாம்மன் 2. அரியநாெர் 3. ஆந்திரா 4. ரவலுநாச்சியார் 5. சின்ன மருது 

6. வி. டி. ைவார்க்கர் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
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1. தடல்லி - இரண்டாம் பகதூர்ஷா 

2. கான்பூர் - நானா ைாகிப் 

3.  ான்சி - லட்சுமி பாய் 

4. பதரய்லி - கான் பகதூர் கான் 

5. பீகார் - கன்வர் சிங் 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி  

2. ெவறு  

ைரியான விசட: சிவசுப்பிரமணியம் என்பவர் கட்டதபாம்மனின் அசமச்ைர் ஆவார்.  

3. ைரி 

4. ைரி 

பின்வரும் கூற்சற ஆராய்ந்து ைரியான விசடசயக் குறிப்பிடவும்: (விசடகள்) 

1. ii & iii ைரி  

ெவறான இசணசயக் கண்டுபிடிக்கவும்: (ெவறான ஒன்று) 

1. மருது பாண்டியர் - எட்டயபுரம் 

ைரியான விசட: மருது பாண்டியர் - சிவகங்சக 

மாறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி: (மாறுபட்டது) 

(இ) திப்பு சுல்ொன் 

 

8th Social Science Lesson 5 

5] இந்தியாவில் கல்வி வளர்ச்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பண்சடய இந்திய நகரமாக இருந்ெ ெட்ைசீலம் ெற்ரபாது வடரமற்கு பாகிஸ்ொனில் உள்ளது. இது ஒரு 

முக்கியமான தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சிப் பகுதியாகும். இெசன 1980இல் யுதனஸ்ரகா, உலக பாரம்பரியத் 

ெனமாக அறிவித்ெது. ைாண்கியர், ெனது அர்த்ெைாஸ்திரத்செ இப்பல்கசலக்கழகத்தில் ெங்கியிருந்து 

தொகுத்ெொக கூறப்படுவது இென் சிறப்பாகும். 19ஆம் நூற்றாண்டின் மத்தியில் இப்பல்கசலக்கழகத்தின் 

இடிபாடுகசள தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சியாளர் அதலக்ைாண்டர் கன்னிங்காம் கண்டுபிடித்ொர்.  

பண்சடய காலத்தில் நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் கி. பி. (தபா. ஆ) 5ஆம் நூற்றாண்டு முெல் கி. பி. (தபா. ஆ) 

12ஆம் நூற்றாண்டு வசர கற்றலின் சமயமாக இருந்ெது. ெற்ரபாசெய பீகாரில் உள்ள ரா கிருகத்தில் 

அசமந்துள்ள நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் உலகின் பழசமயான பல்கசலக்கழகங்களில் ஒன்றாகும். 

நாளந்ொ மகா விகாராவின் இடிபாடுகசள ஐ. நா. ைசபயின் யுதனஸ்ரகா (UNESCO) நிறுவனம் உலக 

பாரம்பரிய ெளமாக அறிவித்துள்ளது. ெற்ரபாது புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ள நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் 

நாகரிகங்களுக்கிசடயிலான தொடர்பு சமயமாக கருெப்படுகிறது.  

இசடக்காலத்தில் பல ைமய மடங்களும் மடாலயங்களும் கல்வி வளர்ச்சிக்காக நிறுவப்பட்டன. 

ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள அரஹாபில மடம் அவற்றுள் ஒன்றாகும். அங்கு ஸ்ரீராமானு ர் கல்விக்காக 

ென்னுசடய குறிப்பிடத்ெக்க பங்களிப்சப வழங்கியுள்ளார். மடாலயக் கல்வி ெவிர, ைமணப் பள்ளிகளும் 
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மற்றும் தபௌத்ெ விகாரங்களும் மக்களுக்குக் கல்வி வழங்குவதில் முக்கிய பங்காற்றின. அசனத்துத் 

துசறகசளச் ைார்ந்ெ புத்ெகங்கள் தகாண்ட நூலகத்திசன அசவகள் தபற்றிருந்ென.  

1813இல் கிழக்கிந்திய நிறுவனம் இந்தியர்களின் கல்விக்கான தபாறுப்சப உறுதிப்படுத்ெ 

நிர்பந்திக்கப்பட்டது. 1813ஆம் ஆண்டின் பட்டயச் ைட்டம், இந்தியாவில் கல்விசய ரமம்படுத்துவெற்காக 

ஆண்டு ரொறும் 1 இலட்ைம் ரூபாய் தொசகசய வழங்குவெற்கான ஏற்பாட்சடச் தைய்ெது.  

உட்ஸ் கல்வி அறிக்சக (1854) இந்தியாவில் ஆங்கிலக் கல்வியின் “மகாைாைனம்” என்று 

அசழக்கப்படுகிறது. ஏதனனில் அசனத்து நிசலகளில் உள்ள மக்களுக்கும் கல்விசய வழங்கும், ஆங்கில 

கல்விக் தகாள்சகயின் முெல் அறிக்சக இதுவாகும். ஆனால் இது இந்தியர்களின் தகாள்சககசளயும் 

கலாச்ைாரத்செயும் விலக்கி சவத்து மாநிலக் கல்வியின் மீது முழுசமயான கட்டுப்பாட்சட ஏற்படுத்தியது.  

வார்ொ கல்வித் திட்டம் (1937): 1937ஆம் ஆண்டு பிரபலமான அடிப்பசடக் கல்வித் திட்டமான வார்ொ 

கல்வித் திட்டத்செ காந்தியடிகள் உருவாக்கினார். காந்தியடிகளின் அடிப்பசடக் கல்வித் திட்டத்தின் 

அச்ைாணியாக அகிம்சை தகாள்சக இருந்ெது. அக்கல்வித் திட்டத்தின் மூலம் அகிம்சைக் தகாள்சகசய 

எதிர்கால குடிமக்களிசடரய ரமம்படுத்ெ அவர் விரும்பினார். அென் மூலம் வன்முசறயற்ற ைமுொயத்செ 

உருவாக்குவது அவசியதமன கருதினார். காந்தியடிகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் சுரண்டசலயும், ைமூக 

சமயப்படுத்துெசலயும் நீக்கிவிட்டு வன்முசறயற்ற ைமூக நிசலசய உருவாக்க விரும்பினார்.  

1976ஆம் ஆண்டு டிைம்பர் வசர கல்வித்துசற மாநிலப் பட்டியலில் இருந்ெது. ஆனால் ெற்ரபாது 

கல்வித்துசற தபாதுப் பட்டியலில் இடம் தபற்றுள்ளது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ரவெம் என்ற தைால் __________ லிருந்து வந்ெது.  

(அ) ைமஸ்கிருெம்  

(ஆ) இலத்தீன்  

(இ) பிராகிருெம்  

(ஈ) பாலி 

2. பின்வருவனவற்றுள் எது பண்சடய காலத்தில் கற்றலுக்கான முக்கிய சமயமாக இருந்ெது? 

(அ) குருகுலம்  

(ஆ) விகாரங்கள்  

(இ) பள்ளிகள்  

(ஈ) இசவயசனத்தும் 

3. இந்தியாவின் மிகப் பழசமயான நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் அசமந்துள்ள இடம் 

(அ) உத்திரப்பிரரெைம்  

(ஆ) மகாராஷ்டிரம்  

(இ) பீகார்  

(ஈ) பஞ்ைாப் 

4. ெட்ைசீலத்செ யுதனஸ்ரகா அசமப்பு உலக பாரம்பரிய ெளமாக எப்ரபாது அறிவித்ெது? 

(அ) 1970  

(ஆ) 1975  
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(இ) 1980  

(ஈ) 1985 

5. இந்தியாவில் நவீன கல்வி முசறசயத் தொடங்கிய முெல் ஐரராப்பிய நாடு எது? 

(அ) இங்கிலாந்து  

(ஆ) தடன்மார்க்  

(இ) பிரான்சு  

(ஈ) ரபார்ச்சுக்கல் 

6. இந்தியாவில் கல்வி ரமம்பாட்டிற்காக ஆண்டுரொறும் மானியமாக 1 இலட்ைம் ரூபாய் தொசகசய 

வழங்குவெற்கான ஏற்பாட்டிசனச் தைய்ெ பட்டய ைட்டம் எது? 

(அ) 1813 ஆம் ஆண்டு பட்டய ைட்டம்  

(ஆ) 1833ஆம் ஆண்டு பட்டய ைட்டம் 

(இ) 1853ஆம் ஆண்டு பட்டய ைட்டம்  

(ஈ) 1858ஆம் ஆண்டு ைட்டம் 

7. பின்வரும் குழுக்களில் எந்ெக் குழு பல்கசலக்கழக மானியக் குழுவிசன அசமக்கப் பரிந்துசரத்ெது? 

(அ) ைார் ண்ட் அறிக்சக, 1944  

(ஆ) இராொகிருஷ்ணன் கல்விக்குழு, 1948 

(இ) ரகாத்ொரி கல்விக்குழு, 1964  

(ஈ) ரெசியக் கல்விக் தகாள்சக, 1968 

8. இந்தியாவில் புதிய கல்விக் தகாள்சக எந்ெ ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது? 

(அ) 1992  

(ஆ) 2009  

(இ) 1986  

(ஈ) 1968 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரவெம் என்ற தைால்லின் தபாருள் ____________ 

2. ெட்ைசீல இடிபாடுகசள கண்டறிந்ெவர் ___________ 

3. டில்லியில் மெரஸாசவ நிறுவிய முெல் ஆட்சியாளர் __________ ஆவார்.  

4. புதிய கல்விக் தகாள்சக திருத்ெப்பட்ட ஆண்டு ____________ 

5. 2009ஆம் ஆண்டு இலவைக் கட்டாய கல்வி ைட்டத்தின் விதிகசள அமல்படுத்துகின்ற முென்சமயான 

அசமப்பு _________ ஆகும்.  

6. பள்ளிகளில் மதிய உணவுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட ஆண்டு ___________ 

தபாருத்துக:  

1. இட்சிங் - ைரஸ்வதி மகால் 
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2. பிரான்சிஸ் ரைவியர் - இந்திய கல்வியின் மகா ைாைனம் 

3. உட்ஸ் கல்வி அறிக்சக - மெராஸில் ரமற்கத்திய கல்வி 

4. இரண்டாம் ைரரபாஜி - தகாச்சி பல்கசலக்கழகம் 

5. ைர் ொமஸ் மன்ரறா - சீன அறிஞர் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைரகர் மற்றும் சுஸ்ருெர் ஆகிரயாரின் குறிப்புகள் மருத்துவத்செக் கற்றுக் தகாள்ள ஆொரங்களாக 

இருந்ென.  

2. ரகாயில்கள் கற்றல் சமயங்களாக திகழ்ந்ெரொடு அறிசவப் தபருக்கி தகாள்ளும் இடமாகவும் இருந்ெது.  

3. கல்விசய ஊக்குவிப்பதில் அரைர்களும், ைமூகமும் தீவிர அக்கசற காட்டியொக  ாெகக் கசெகள் 

குறிப்பிடுகின்றன.  

4. இசடக்கால இந்தியாவில் தபண் கல்வி நசடமுசறயில் இல்சல.  

5. RMSA திட்டமானது பத்ொவது ஐந்ொண்டு திட்ட காலத்தில் தையல்படுத்ெப்பட்டது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. i) நாளந்ொ பல்கசலக்கழகம் கி. பி. (தபா. ஆ) ஐந்ொம் நூற்றாண்டில் ரொற்றுவிக்கப்பட்டது.  

ii) பண்சடய இந்தியாவில் மாணவர்கசள ரெர்ந்தெடுப்பது முெல் அவர்களின் பாடத்திட்டத்திசன 

வடிவசமப்பது வசர அசனத்து அம்ைங்களிலும் ஆசிரியர்கள் முழுசமயான சுயாட்சி தகாண்டிருந்ெனர்.  

iii) பண்சடய காலத்தில் ஆசிரியர்கள் கணக்காயர் என்று அசழக்கப்பட்டனர்.  

iv) ரைாழர்கள் காலத்தில் புகழ்தபற்ற கல்லூரியாக காந்ெளுர் ைாசல இருந்ெது.  

(அ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஆ) ii மற்றும் iv ைரி  

(இ) iii மற்றும் iv ைரி  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii ைரி 

ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி:  

1. மக்ெப்கள் - இசடநிசலப்பள்ளி 

2. 1835ஆம் ஆண்டின் தமக்காரலயின் குறிப்பு - ஆங்கிலக்கல்வி 

3. கரும்பலசகத் திட்டம் - இசடநிசலக் கல்வி குழு 

4. ைாலரபாகம் - ரகாயில்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ைமஸ்கிருெம் 2. இசவயசனத்தும் 3. பீகார் 4. (1980) 5. ரபார்ச்சுக்கல்  

6. (1813 ஆம் ஆண்டு பட்டயச் ைட்டம்) 7. இராொகிருஷ்ணன் கல்விக்குழு, 1948 8. (1986) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. அறிெல் 2. அதலக்ைாண்டர் கன்னிங்காம் 3. இல்துத்மிஷ் 4. (1992)  

5. அசனவருக்கும் கல்வி இயக்கம் (SSA) 6. 1956 
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தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. இட்சிங் - சீன அறிஞர் 

2. பிரான்சிஸ் ரைவியர் - தகாச்சி பல்கசலக்கழகம் 

3. உட்ஸ் கல்வி அறிக்சக - இந்திய கல்வியின் மகா ைாைனம் 

4. இரண்டாம் ைரரபாஜி - ைரஸ்வதி மகால் 

5. ைர் ொமஸ் மன்ரறா - மெராஸில் ரமற்கத்திய கல்வி 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி  

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு  

ைரியான விசட: இசடக்கால இந்தியாவில் தபண் கல்வி பரவலாக இல்சல.  

5. ெவறு 

ைரியான விசட: RMSA திட்டமானது பதிதனான்றாவது ஐந்ொண்டு திட்ட காலத்தில் தையல்படுத்ெப்பட்டது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. i ii மற்றும் iii ைரி 

ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி: (விசட) 

2. 1835 ஆம் ஆண்டின் தமக்காரலயின் குறிப்பு – ஆங்கிலக் கல்வி 

 

8th Social Science Lesson 6 

6] இந்தியாவில் தொழிலகங்களின் வளர்ச்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

டாக்காவின் மஸ்லின் ஆசடகள்: கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 2000ஆம் ஆண்டுகள் பழசமயான எகிப்திய 

கல்லசறகளில் உள்ள மம்மிகள் மிகச் சிறந்ெ ெரம் வாய்ந்ெ இந்திய மஸ்லின் ஆசடகள் தகாண்டு 

சுற்றப்பட்டிருந்ெது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 50 மீட்டர் அளவு தகாண்ட தமல்லிய இந்ெ மஸ்லின் 

துணிசய ஒரு தீப்தபட்டிக்குள் அடக்கிவிடலாம்.  

ொொபாய் தநௌரராஜியின் தைல்வச் சுரண்டல் ரகாட்பாடு: ஆங்கிரலயர்கள் இந்தியாவின் வளங்கசள 

சுரண்டுவதும் இந்தியாவின் தைல்வங்கசள பிரிட்டனுக்கு தகாண்டு தைல்வதுரம இந்திய மக்களின் 

வறுசமக்குக் காரணம் என்பசெ முெலில் ஏற்றுக் தகாண்டவர் ொொபாய் தநௌரராஜி ஆவார்.  

தொழிலக வசகப்பாடு: மூலப்தபாருட்களின் அடிப்பசடயில் தொழில்கசள ரவளாண் 

அடிப்பசடயிலானசவ மற்றும் கனிம அடிப்பசடயிலானசவ என வசகப்படுத்ெலாம். தொழிலகங்கள் 

அசவகளின் பங்களிப்பின் படி அடிப்பசட தொழில்கள் மற்றும் முக்கிய தொழில்கள் எனவும் 

வசகப்படுத்ெலாம். தொழில் உரிமத்தின் அடிப்பசடயில் தபாதுத்துசற, ெனியார் துசற மற்றும் கூட்டுறவுத் 

துசற என தொழிலகங்கசள வசகப்படுத்ெலாம்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  
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1. பின்வருவனவற்றில் மக்களின் எந்ெ தையல்பாடுகள் சகவிசனகளில் ைாராெசவ? 

(அ) கல்லிருந்து சிசலசயச் தைதுக்குெல்  

(ஆ) கண்ணாடி வசளயல் உருவாக்குெல் 

(இ) பட்டு ரைசல தநய்ெல்  

(ஈ) இரும்சப உருக்குெல் 

2. __________ தொழில் இந்தியாவின் பழசமயான தொழிலாகும்.  

(அ) தநைவு  

(ஆ) எஃகு  

(இ) மின்ைக்தி  

(ஈ) உரங்கள் 

3. கம்பளி மற்றும் ரொல் தொழிற்ைாசலகள் காணப்படும் முக்கிய இடம் ------------ 

(அ) பம்பாய்  

(ஆ) அகமொபாத்  

(இ) கான்பூர்  

(ஈ) டாக்கா 

4. இந்தியாவின் முெல், மூன்று ஐந்ொண்டுத் திட்டங்களின் முக்கிய ரநாக்கமாக இருந்ெது என்ன? 

(அ) மக்கள் தொசக வளர்ச்சிசயக் கட்டுப்படுத்துெல் 

(ஆ) எழுத்ெறிவின்சமசயக் குசறத்ெல் 

(இ) வலுவான தொழிற்துசற ெளத்செ உருவாக்குெல் 

(ஈ) தபண்களுக்கு அதிகாரமளித்ெல் 

5. இந்தியாவில் தொழில்மயம் அழிெலுக்கு காரணம் அல்லாெது எது? 

(அ) ஆட்சியாளர்களின் ஆெரவின்சம 

(ஆ) இயந்திரத்ொல் ெயாரிக்கப்பட்ட தபாருட்களின் ரபாட்டி 

(இ) இந்தியாவின் தொழிற்துசற தகாள்சக 

(ஈ) பிரிட்டிஷாரின் வர்த்ெக தகாள்சக 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ இந்திய மக்களின் வாழ்க்சகயின் ஓர் ஒருங்கிசணந்ெ பகுதியாக இருந்ெது.  

2. தொழிற்புரட்சி நசடதபற்ற இடம் ____________ 

3. அஸ்ஸாம் ரெயிசல நிறுவனம் ரொற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ___________ 

4. தகால்கத்ொ அருகிலுள்ள ஹீக்ளி பள்ளத்ொக்கில் ____________ இடத்தில் ைணல் தொழிலகம் 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது.  

5. __________ ஐரராப்பாவிற்கும் இந்தியாவிற்கும் இசடரய தூரத்செ குசறத்ெது.  

தபாருத்துக:  
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1. ெவர்னியர் - தைல்வச் சுரண்டல் ரகாட்பாடு 

2. டாக்கா - காகிெ ஆசல 

3. ொொபாய் தநௌரராஜி - சகவிசனஞர் 

4. பாலிகன்ஜ் - மஸ்லின் துணி 

5. ஸ்மித் - பிதரஞ்சு பயணி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. இந்தியா பருத்தி மற்றும் பட்டுத் துணிகளுக்கு புகழ்வாய்ந்ெது.  

2. இந்தியாவில் ஆங்கிரலயர்களால் இரயில்ரவ அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

3. நவீன முசறயில் முென்முெலாக இரும்பு  ாம்தஷட்பூரில் உற்பத்தி தைய்யப்பட்டது.  

4. 1948ஆம் ஆண்டு தொழிலக தகாள்சகயானது கலப்பு தபாருளாொரத்செ தகாண்டு வந்ெது.  

5. பத்ொவது மற்றும் பதிதனான்றாவது ஐந்ொண்டு திட்டம் தீவிர ரவளாண்சம உற்பத்தி வளர்ச்சிக்குச் 

ைான்றாக உள்ளது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வருவனவற்றில் ைரியானசவகசள ரெர்ந்தெடுத்துக் குறியிடவும்.  

i. எட்வர்ட் தபய்ன்ஸ் கருத்துப்படி “பருத்தி உற்பத்தியின் பிறப்பிடம் இங்கிலாந்து”.  

ii. இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட தொழிற்ைாசலக்கு முன்னால் இந்தியாவில் கிராம சகவிசன தொழில் 

இரண்டாவது தபரிய தொழிற்ைாசலயாக அசமந்ெது.  

iii. தைௌராஷ்டிரா ெகர தொழிற்ைாசலக்கு தபயர் தபற்றது.  

iv. சூயஸ் கால்வாய் கட்டப்பட்டொல் இந்தியாவில் பிரிட்டிஷாரின் தபாருட்கள் மலிவாக கிசடக்க வழிவசக 

உருவானது.  

(அ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஆ) ii மற்றும் iv ைரி  

(இ) iii மற்றும் iv ைரி  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii ைரி 

2. கூற்று: இந்திய சகவிசனஞர்கள் பிரிட்டிஷாரின் காலனிய ஆதிக்கத்தில் நலிவுற்றனர்.  

காரணம்: பிரிட்டிஷார் இந்தியாசவ ெனது மூலப்தபாருள் ெயாரிப்பாளராகவும் முடிவுற்ற தபாருட்களுக்கான 

ைந்செயாகவும் கருதினர்.  

(அ) கூற்று ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம்.  

(ஆ) கூற்று ைரி. ஆனால் கூற்சறக் காரணம் ைரியாக விளக்கவில்சல.  

(இ) கூற்றும் காரணமும் ைரி.  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறானசவ.  

3. பின்வருவனவற்றுள் ைரியாக தபாருந்ொது ஒன்று எது? 

(அ) தபர்னியர் - ஷா கான் 

(ஆ) பருத்தி ஆசல - அகமொபாத் 
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(இ) TISCO -  ாம்த ட்பூர் 

(ஈ) தபாருளாொர ொரளமயமாக்கல் - 1980 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. இரும்சப உருக்குெல் 2. தநைவு 3. கான்பூர்  

4. வலுவான தொழிற்துசற ெளத்செ உருவாக்குெல் 5. இந்தியாவின் தொழிற்துசற தகாள்சக 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. சகவிசனப் தபாருட்கள் 2. இங்கிலாந்து 3. (1839) 4. ரிஷ்ரா  

5. சூயஸ்கால்வாய் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. டரவர்னியர் - பிதரஞ்சு பயணி 

2. டாக்கா - மஸ்லின் துணி 

3. ொொபாய் தநௌரராஜி - தைல்வச் சுரண்டல் ரகாட்பாடு 

4. பாலிகன்ஜ் - காகிெ ஆசல 

5. ஸ்மித் - சகவிசனஞர் 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு  

ைரியான விசட: நவீன முசறயில் முென்முெலாக இரும்பு குல்டி யில் உற்பத்தி தைய்யப்பட்டது.  

4. ைரி 

5. ெவறு 

ைரியான விசட: பத்ொவது மற்றும் பதிதனான்றாவது ஐந்ொண்டுத் திட்டங்கள் தொழிற்துசற உற்பத்தி 

வளர்ச்சிக்குச் ைான்றாக உள்ளது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வருவனவற்றில் ைரியானசவகசள ரெர்ந்தெடுத்துக் குறியிடவும்.  

விசட: ii மற்றும் iஎ ைரி 

2. கூற்று ைரி. காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் 

3. பின்வருவனவற்றுள் ைரியாக தபாருந்ொெது எது?  

விசட: தபாருளாொர ொராளமயமாக்கல் - 1980 

ைரியான விசட: தபாருளாொர ொராளமயமாக்கல் - 1991 
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8th Social Science Lesson 7 

7] ஆங்கிரலயர் ஆட்சியில் நகர்ப்புற மாற்றங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒரு நகர்ப்புற பகுதி என்பது அதிக மக்கள் தொசக அடர்த்திரயாடு உணவு உற்பத்தியல்லாெ தொழில்களில் 

ஈடுபடுவதும் நன்கு கட்டசமக்கப்பட்ட சூழலில் வாழ்வதும் ஆகும்.  

ரகாட்சடக்குள் கடல் நுசழவாயில் வழியாக நுசழந்ொல் முெலில் காணப்படும் கட்டடம் ெமிழக அரசின் 

இருக்சகயாகும். இந்ெ சுவராசியமான கட்டடம் 1694 மற்றும் 1732க்கு இசடயில் கட்டப்பட்டரொடு இது 

இந்தியாவில் ஆங்கிரலயர்களால் கட்டப்பட்ட மிகப் பழசமயான கட்டுமானங்களில் ஒன்று என 

கூறப்படுகிறது.  

கல்கத்ொவில் உள்ள டல்தஹளசி ைதுக்கம் மற்றும் மெராஸில் உள்ள புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட ஆகியசவ 

மத்திய வணிகப் பகுதிக்கு அருகில் இருந்ென. ரமலும் பிரம்மாண்டமான கட்டடங்கசளக் தகாண்டிருந்ென. 

அசவ பிரிட்டிஷ் வசகயிலான ரராமானிய பாணிகளில் அசமந்திருந்ென.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. பழங்கால நகரங்கள் எனப்படுவது 

(அ) ஹரப்பா மற்றும் தமாகஞ்ைொரரா  

(ஆ) தடல்லி மற்றும் சஹெராபாத் 

(இ) பம்பாய் மற்றும் கல்கத்ொ  

(ஈ) ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 

2. ஆங்கிரலயர்களால் உருவாக்கப்பட்ட கடரலார நகரம்/நகரங்கள்.  

(அ) சூரத்  

(ஆ) ரகாவா  

(இ) பம்பாய்  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

3. 19ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியில் தொடங்கிய நகரமயமாக்கலின் ஒரு புதிய நசடமுசற.  

(அ) சூயஸ் கால்வாய் திறப்பு  

(ஆ) நீராவிப் ரபாக்குவரத்து அறிமுகம் 

(இ) ரயில்ரவ கட்டுமானம்  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

4. ஆங்கிரலயர்கள் இந்தியாவுக்கு வருசக ெந்ெது 

(அ) வர்த்ெகத்திற்காக  

(ஆ) ெங்கள் ைமயத்செப் பரப்புவெற்காக 

(இ) பணி புரிவெற்காக  

(ஈ) ஆட்சி தைய்வெற்காக 

5. புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட ஆங்கிரலயர்களால் கட்டப்பட்ட இடம்.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            194 

(அ) பம்பாய்  

(ஆ) கடலூர்  

(இ) மெராஸ்  

(ஈ) கல்கத்ொ 

6. 1744ஆம் ஆண்டு வசர கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் முென்சம குடியிருப்பாக இருந்ெது எது? 

(அ) புனிெ வில்லியம் ரகாட்சட  

(ஆ) புனிெ ரடவிட் ரகாட்சட 

(இ) புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவில் இருப்புப் பாசெ ரபாக்குவரத்து அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட ஆண்டு __________ 

2. இந்தியாவின் “உள்ளாட்சி அசமப்பின் ெந்செ” என்று அசழக்கப்படுபவர் _____________ 

3. 1919ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு ைட்டம் மாகாணங்களில் __________ அறிமுகப்படுத்தியது.  

4. நகராட்சி உருவாவெற்குப் தபாறுப்பாக இருந்ெவர் __________ 

5. __________ இல் பிரான்சிஸ் ரட மற்றும் ஆண்ட்ரூ ரகாகன் ஆகிரயார் மெராைபட்டினத்தில் ஒரு 

தொழிற்ைாசல மற்றும் வர்த்ெக நிறுவனத்செ நிறுவுவெற்கு அனுமதி தபற்றனர்.  

தபாருத்துக:  

1. பம்பாய் - ைமய சமயம் 

2. இராணுவ குடியிருப்புகள் - மசல வாழிடங்கள் 

3. ரகெர்நாத் - பண்சடய நகரம் 

4. டார்ஜிலிங் - ஏழு தீவு 

5. மதுசர - கான்பூர் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. இந்தியாவில் வரலாற்றுக்கு முந்செய காலங்களிலிருந்து நகரங்கள் தைழித்து வளர்ந்ென.  

2. பிளாசிப்ரபாருக்குப் பின்னர் ஆங்கிரலயர்கள் அரசியல் ஆதிக்கம் தபற்றனர்.  

3. புனிெ வில்லியம் ரகாட்சட தைன்சனயில் அசமந்துள்ளது.  

4. குடியிருப்புகளில் இராணுவ வீரர்கள் வாழத் தொடங்கினர்.  

5. மெராஸ் 1998இல் அதிகாரப்பூர்வமாக தைன்சன என மறு தபயரிடப்பட்டது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: இந்தியா பிரிட்டனின் ரவளாண்சம குடிரயற்றமாக மாறியது.  

காரணம்: பிரிட்டிஷாரின் ஒரு வழியிலான சுெந்திரமான வர்த்ெகக் தகாள்சக மற்றும் தொழிற்துசற புரட்சி 

இந்திய உள்நாட்டு தொழில்கசள அழித்ென.  

(அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் ெவறு  
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(ஆ) கூற்று ெவறு மற்றும் காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(ஈ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

2. பின்வரும் எந்ெ அறிக்சக/அறிக்சககள் உண்சமயற்றசவ? 

i) ஸ்ரீரங்க ராயலு ஆங்கிரலயர்களுக்கு மெராைபட்டணத்செ மானியமாக வழங்கினார்.  

ii) ரட மற்றும் ரகாகன் ஆகிய இருவரும் புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட கட்டியெற்கு தபாறுப்பானவர்கள்.  

iii) 1969ஆம் ஆண்டில் தமட்ராஸ் மாநிலம் ெமிழ்நாடு என மறுதபயரிடப்பட்டது.  

(அ) i மட்டும்  

(ஆ) i மற்றும் ii  

(இ) ii மற்றும் iii  

(ஈ) iii மட்டும் 

3. கூற்று: ஆங்கிரலயர்கள் ெங்கள் மாற்று ெசலநகரங்கசள மசலப்பாங்கான பகுதிகளில் அசமத்ெனர்.  

காரணம்: அவர்கள் இந்தியாவில் ரகாசடக்காலத்தில் வாழ்வது கடினம் என உணர்ந்ெனர்.  

(அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் ெவறு 

(ஆ) கூற்று ெவறு மற்றும் காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(ஈ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

1. ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஹரப்பா மற்றும் தமாகஞ்ைொரரா 2. ரமற்கண்ட அசனத்தும் 3. ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

4. வர்த்ெகத்திற்காக 5. மெராஸ் 6. புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. (1853) 2. ரிப்பன் 3. இரட்சட ஆட்சி 4. ைர் ர ாசியா சைல்டு 5. (1639) 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பம்பாய் - ஏழு தீவு 

2. இராணுவ குடியிருப்புகள் - கான்பூர் 

3. ரகெர்நாத் - ைமய சமயம் 

4. டார்ஜிலிங் - மசல வாழிடங்கள் 

5. மதுசர - பண்சடய நகரம் 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு  

ைரியான விசட: புனிெ வில்லியம் ரகாட்சட வங்காளத்தில் அசமந்துள்ளது.  
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4. ைரி 

5. ெவறு  

ைரியான விசட: மெராஸ் 1996 ஜீசல 17 இல் அதிகாரப்பூர்வமாக தைன்சன என மறுதபயரிடப்பட்டது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

2. i மட்டும்  

3. கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

 

8th Social Science Lesson 8 

8] காலங்கள்ரொறும் இந்தியப் தபண்களின் நிசல 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

 வ்கார் என்பது அந்நியர்களால் ொங்கள் சகப்பற்றப்படுவசெயும், அவமதிக்கப்படுவசெயும் ெவிர்ப்பெற்காக 

ரொற்கடிக்கப்பட்ட ரா ப்புத்திர ரபார் வீரர்களின் மசனவிகள் மற்றும் மகள்களின் கூட்டு ென்னார்வ 

ெற்தகாசல நசடமுசறசயக் குறிப்பிடுகிறது.  

அக்பர் குழந்செ திருமணத்செத் ெடுத்ெதுடன் திருமணத்திற்கு முன் மணமகன் மற்றும் மணமகளின் 

ஒப்புெசலப் தபற்ரறார்கள் கட்டாயமாக தபற்றுக் தகாள்ள ரவண்டும் என்று உத்ெரவிட்டார். அவர் 

தபண்ணிற்கான திருமண வயது 14 எனவும் ஆண்களுக்கான திருமண வயது 16 எனவும் நிர்ணயித்ொர்.  

மெராஸ் ரெவொசி ைட்டம் என்பது அக்ரடாபர் 9, 1947இல் நிசறரவற்றப்பட்ட ஒரு ைட்டமாகும். மெராஸ் 

மாகாணத்தில் நிசறரவற்றப்பட்ட இந்ெ ைட்டம் ரெவொசிகளுக்குச் ைட்டப்படி திருமணம் தைய்து தகாள்ளும் 

உரிசமசய வழங்கியதுடன், இந்திய ரகாவில்களுக்கு தபண் குழந்செகசளத் ொனமாக வழங்குவது 

ைட்ட விரராெம் எனவும் அறிவித்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ___________ ைமூகமானது ெனக்குள்ளிருந்தும் தவளியிலிருந்தும் மாற்றங்கசள உட்கிரகித்தும் 

தவளிப்படுத்தியும் நீக்கியும் தொடர்ந்து மாறிக்தகாண்ரட இருக்கிறது.  

(அ) மனிெ  

(ஆ) விலங்கு  

(இ) காடு  

(ஈ) இயற்சக 

2. இந்தியாவின் முெல் தபண் மருத்துவர்  

(அ) ெர்மாம்பாள்  

(ஆ) முத்துலட்சுமி அம்சமயார்  

(இ) மூவலூர் ராமாமிர்ெம்  

(ஈ) பண்டிெ ரமாபாய் 

3. ைதி எனும் நசடமுசற ஒழிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1827  
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(ஆ) 1828  

(இ) 1829  

(ஈ) 1830 

4. B. M. மலபாரி என்பவர் ஒரு 

(அ) ஆசிரியர்  

(ஆ) மருத்துவர்  

(இ) வழக்கறிஞர்  

(ஈ) பத்திரிசகயாளர் 

5. பின்வருவனவற்றில் எசவ/எது சீர்திருத்ெ இயக்கம்(ங்கள்)? 

(அ) பிரம்ம ைமா ம்  

(ஆ) பிரார்த்ெசன ைமா ம் 

(இ) ஆரிய ைமா ம்  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

6. தபதுன் பள்ளி _________ இல் J. E. D. தபதுன் என்பவரால் நிறுவப்பட்டது.  

(அ) 1848  

(ஆ) 1849  

(இ) 1850  

(ஈ) 1851 

7. 1882ஆம் ஆண்டில் சிறுமிகளுக்கான ஆரம்பப் பள்ளிகசளத் தொடங்க எந்ெ ஆசணயம் 

பரிந்துசரத்ெது? 

(அ) வுட்ஸ்  

(ஆ) தவல்பி  

(இ) ஹண்டர்  

(ஈ) முட்டிமன் 

8. ைாரொ குழந்செ திருமண மரைாொவானது சிறுமிகளுக்கான குசறந்ெபட்ை திருமண வயசெ 

__________ என நிர்ணயித்ெது.  

(அ) 11  

(ஆ) 12  

(இ) 13  

(ஈ) 14 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. _________ 1819இல் கிறித்துவ ைமயப்பரப்பு குழுக்களால் அசமக்கப்பட்டது.  

2. சிவகங்சகசய ரைர்ந்ெ ___________ என்பவர் பிரிட்டிஷாசர எதிர்த்து வீரமாக ரபாராடினார்.  
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3. இந்திய ஊழியர் ைங்கத்செ நிறுவியவர் ___________ 

4. ெமிழ்நாட்டின் மிகப்தபரிய ைமூக சீர்திருத்ெவாதிகளில் ஒருவர் __________ ஆவார்.  

5. கந்து கூரி வீரரைலிங்கம் தவளியிட்ட பத்திரிசகயின் தபயர் ____________ ஆகும்.  

தபாருத்துக:  

1. பிரம்ம ஞான ைசப - இத்ொலிய பயணி 

2. ைாரொ ைென் - ைமூக தீசம 

3. வுட்ஸ் கல்வி அறிக்சக - அன்னிதபைன்ட் 

4. நிக்ரகாரலா ரகாண்டி - பண்டிெ ரமாபாய் 

5. வரெட்ைசண - 1854 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ரிக் ரவெ காலத்தில் தபண்கள் தகௌரவிக்கப்பட்டனர்.  

2. ரெவொசி முசற ஒரு ைமூக தீசம 

3. இந்திய ைமூக சீர்திருத்ெ இயக்கத்தின் முன்ரனாடி ரா ா ராம்ரமாகன் ராய்.  

4. தபண்களுக்கான 23 ைெவீெ இட ஒதுக்கீடு என்பது தபண்களின் ைமூக – அரசியல் நிசலசய 

ரமம்படுத்துவசெக் குறிக்கிறது.  

5. 1930ஆம் ஆண்டு ைாரொ ைட்டம் சிறுவர்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கான திருமண வயசெ உயர்த்தியது.  

தபாருத்துக:  

1. மகளிர் பல்கசலக்கழகம் - ரபராசிரியர் D. K. கார்ரவ 

2. நீதிபதி ரானரட - ஆரிய ைமா ம் 

3. விெசவ மறுமணச் ைட்டம் - 1855 

4. ராணி லட்சுமிபாய் - தடல்லி 

2. ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

அ) குழந்செ திருமணம் ஆ) ைதி (இ) ரெவொசி முசற (ஈ) விெசவ மறுமணம் 

3. பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

i) ரபகம் ஹஸ்ரத் மஹால், ராணி லட்சுமி பாய் ஆகிரயார் ஆங்கிரலயர் மீது ஆயுெரமந்திய கிளர்ச்சியில் 

ஈடுபட்டனர்.  

ii) ெமிழ்நாட்டின் சிவகங்சகசயச் ரைர்ந்ெ ரவலு நாச்சியார், பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக வீரமாக ரபாராடினார்.  

ரமரல தகாடுக்கப்பட்ட எந்ெ வாக்கியம்(ங்கள்) ைரியானசவ? 

(அ) i மட்டும்  

(ஆ) ii மட்டும்  

(இ) i மற்றும் ii  

(ஈ) இரண்டுமில்சல 

4. கூற்று: ரா ா ராம்ரமாகன் ராய் அசனத்து இந்தியர்களாலும் மிகவம் நிசனவு கூறப்படுகிறார்.  
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காரணம்: இந்திய ைமுொயத்தில் இருந்ெ ைதி என்ற தீய பழக்கத்செ ஒழித்ொர்.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறானசவ 

(ஆ) கூற்று ைரியானது. காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்று ைரியானது. காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(ஈ) கூற்று ைரி. காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. மனிெ 2. முத்துலட்சுமி அம்சமயார் 3. (1829) 4. பத்திரிசகயாளர்  

5. ரமற்கண்ட அசனத்தும் 6. (1849) 7. ஹண்டர் 8. (14)  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபண் சிறார் ைங்கம் 2. ரவலுநாச்சியார் 3. ரகாபால கிருஷ்ண ரகாகரல  

4. தபரியார் ஈ. தவ. ரா 5. விரவகவர்தினி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பிரம்மஞான ைசப - அன்னிதபைன்ட் 

2. ைாரொ ைென் - பண்டிெ ரமாபாய் 

3. வுட்ஸ் கல்வி அறிக்சக - 1854 

4. நிக்ரகாரலா ரகாண்டி - இத்ொலிய பயணி 

5. வரெட்ைசண - ைமூக தீசம 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு  

ைரியான விசட: தபண்களுக்கான 33 ைெவீெ இட ஒதுக்கீடு என்பது தபண்களின் ைமூக – அரசியல் 

நிசலசய ரமம்படுத்துவசெக் குறிக்கிறது.  

5. ைரி 

ைரியான கூற்சறத் ரெர்வு தைய்யவும்:  

1. ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி.  

விசட: மகளிர் பல்கசலக்கழகம் - ரபராசிரியர் D. K. கார்ரவ 

2. மாறுபட்ட ஒன்றிசனக் கண்டுபிடி.  

விசட: விெசவ மறுமணம் 

3. பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க 

விசட: i மற்றும் ii  

4. கூற்று ைரியானது. காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.   
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8th Social Science Lesson 9 

9] பாசற மற்றும் மண் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பாசறயியல் என்பது “புவி மண்ணியலின்” ஒரு பிரிவு ஆகும். இது பாசறகள் ஆய்வுடன் தொடர்புசடயது. 

பாசறயியல் (Petrology) என்ற தைால் கிரரக்க தமாழியிலிருந்து தபறப்பட்டது. “தபட்ரஸ்” (Petrus) என்பது 

பாசறகசளயும் Logos “ரலாரகாஸ்” என்பது அசெப் பற்றி படிப்பு ஆகும்.  

இக்னியஸ் (Igneous) என்ற தைால் இலத்தீன் தமாழியிலிருந்து தபறப்பட்டது. இக்னியஸ் என்றால் “தீ” என்று 

தபாருள்படும்.  

இத்ொலியில் உள்ள மவுண்ட் தவசூவியஸ், மவுண்ட் ஸ்ட்ராம்ரபாலி மற்றும் மவுண்ட் எட்னா ஹவாய் 

தீவுகளில் உள்ள மவுனாரலாவா மற்றும் தமௌனாக்கியா ஆகியசவ உலகின் முக்கியமான தையல்படும் 

எரிமசலகளாகும்.  

படிவுப் பாசறகள் நிலக்கரி, எண்தணய் மற்றும் இயற்சக வாயு ரபான்ற இயற்சக வளங்கள் உருவாக 

முக்கிய ஆொரமாகும்.  

உலகின் மிகப் பழசமயான படிவுப் பாசறகள் கிரீன்லாந்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இவற்றின் வயது 3.9 

பில்லியன் ஆண்டுகள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

உலக அதிையங்களில் ஒன்றான இந்தியாவில் உள்ள ொஜ்மஹால் உருமாறிய பாசறயிலிருந்து உருவான 

தவள்சள பளிங்கு கற்களால் (White Marble) கட்டப்பட்டது.  

குவார்ட்சைட் மற்றும் ைலசவக் கற்கள் தபாதுவாக கட்டுமானம் மற்றும் சிற்ப ரவசலபாடுகளுக்கு 

பயன்படுத்ெப்படுகின்றன. ைலசவக் கற்கள் பரவலாக அழகான சிசலகள், அலங்கார தபாருள்கள் குவசள, 

சிறிய பரிசு தபாருள்கள் ெயாரிக்கப் பயன்படுகின்றன. ைலசவக்கற்களின் துகள்களிலிருந்து தநகிழி (Plastic), 

காகிெம் ரபான்ற தபாருள்கள் உற்பத்தி தைய்யப்பயன்படுகிறது.  

ஓவ்தவாரு ஆண்டும் டிைம்பர் 5ஆம் நாள் உலக மண் நாளாக தகாண்டாடப்படுகிறது.  

மண் உருவாகும் காலம்: காலநிசலசயப் தபாருத்து மண் உருவாகிறது. மிெ தவப்ப மண்டல காலநிசலப் 

பிரரெைங்களில் 1 தை. மீ மண் உருவாக 200 முெல் 400 வருடங்கள் ஆகும். அயன மண்டல ஈரக் 

காலநிசலப் பகதிகளில் மண் விசரவாக உருவாகிறது. இெற்கு சுமார் 200 வருடங்கள் ஆகும். நன்கு 

வளமான மண் உருவாக ஏறத்ொழ 3000 வருடங்கள் ஆகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது பாசறக் ரகாளம் என அசழக்கப்படுகிறது? 

(அ) வளிமண்டலம்  

(ஆ) உயிர்க்ரகாளம்  

(இ) நிலக்ரகாளம்  

(ஈ) நீர்க்ரகாளம் 

2. உலக மண் நாளாக கசடபிடிக்கப்படும் நாள் 

(அ) ஆகஸ்ட் 15  

(ஆ)  னவரி 12  

(இ) அக்ரடாபர் 15  
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(ஈ) டிைம்பர் 5 

3. உயிரினப் படிமங்கள் __________ பாசறகளில் காணப்படுகின்றன.  

(அ) படிவுப் பாசறகள்  

(ஆ) தீப்பாசறகள் 

(இ) உருமாறியப் பாசறகள்  

(ஈ) அடியாழப் பாசறகள் 

4 மண்ணின் ரமல் நிசல அடுக்கு 

(அ) கரிம மண் அடுக்கு  

(ஆ) அடி மண் அடுக்கு  

(இ) அடி மண்  

(ஈ) அடித்ெள பாசற 

5. பருத்தி வளர ஏற்ற மண் 

(அ) தைம்மண்  

(ஆ) கரிைல் மண்  

(இ) வண்டல் மண்  

(ஈ) மசல மண் 

6. மண்ணின் முக்கிய கூறு 

(அ) பாசறகள்  

(ஆ) கனிமங்கள்  

(இ) நீர்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

7. கீழ்க்கண்டவற்றில் எவ்வசக மண் பரவலாகவும் அதிக வளமுள்ளொகவும் உள்ளது? 

(அ) வண்டல் மண்  

(ஆ) கரிைல் மண்  

(இ) தைம்மண்  

(ஈ) மசல மண் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. பாசறகசளப் பற்றிய அறிவியல் ைார்ந்ெ படிப்பு ____________ 

2. ____________ மண் திசனப் பயிர்கள் விசளவிப்பெற்கு ஏற்றொகும்.  

3. “புவியின் ரொல்” என்று ___________ அசழக்கப்படுகிறது.  

4. உருமாறிய பாசறகளின் ஒரு வசகயான ___________ பாசற ொஜ்மகால் கட்ட பயன்படுத்ெப்பட்டது.  

5. __________ பாசற “முென்சம பாசற” என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  
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1. தீப்பாசறகள் முென்சம பாசறகள் என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

2. களிமண் பாசறயிலிருந்து பலசகக்கல் (Slate) உருவாகிறது.  

3. தைம்மண் சுவருெல் (Leaching) தையல்முசறகளில் உருவாகிறது.  

4. இயற்சக மணலுக்கு மாற்றாக கட்டுமான பணிகளுக்கு “தையற்சக மணல்” (M-Sand) பயன்படுகிறது.  

5. படிவுப் பாசறகசளச் சுற்றி எரிமசலகள் காணப்படுகின்றன.  

தபாருத்துக:  

i. கிராசனட் - 1. ஆடிப்பாசற 

ii. மண் அடுக்கு - 2. அடியாழப் பாசறகள் 

iii. பாரன் தீவு - 3. பட்சடப் பயிரிடல் ரவளாண்சம 

iv. மண் வளப்பாதுகாப்பு - 4. தையல்படும் எரிமசல 

     i ii iii iv 

(அ) 2 1 4 3 

(ஆ) 2 1 3 4 

(இ) 4 3 2 1 

(ஈ) 3 4 2 1 

2.  

i. பைால்ட் (கருங்கல்) - 1. ஆந்த்ரசைட் 

ii. சுண்ணாம்புப் பாசற - 2. தவளிப்புற தீப்பாசறகள் 

iii. நிலக்கரி - 3. உருமாறியப் பாசறகள் 

iv. த னிஸ் (சநஸ்) - 4. படிவுப்பாசறகள் 

      i ii iii iv 

(அ) 2 4 1 3 

(ஆ) 2 4 1 3 

(இ) 3 1 2 4 

(ஈ) 3 1 4 2 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. அ) தீப்பாசறகள் முென்சமப் பாசறகள் என்று அசழக்கப்படுகிறது 

ஆ) பாசறகள் வானிசல சிசெவினால் மண்ணாக உருமாறுகிறது.  

இ) படிவுப் பாசறகள் கடினமான ென்சம தகாண்டசவ 

ஈ) ெக்காண பீடபூமி பகுதிகள் தீப்பாசறகளால் உருவானசவ.  

2. அ) மண்ணரிப்பு மண் வளத்செ குசறக்கிறது 

ஆ) இயக்க உருமாற்றம் அதிக தவப்பத்தினால் உருவாகிறது.  

இ) மண் ஒரு புதுப்பிக்கக் கூடிய வளம்.  
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ஈ) இசல மக்குகள் ரமல் மட்ட மண்ணின் ஒரு பகுதியாகும்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று 1: படிவுப் பாசறகள் பல்ரவறு அடுக்குகசளக் தகாண்டசவ.  

கூற்று 2: படிவுப்பாசறகள் பல்ரவறு காலங்களில் உருவானசவ.  

(அ) கூற்று 1 மற்றும் 2 ைரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1க்கு ைரியான விளக்கம்.  

(ஆ) கூற்று 1 மற்றும் 2 ைரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1க்கு ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று 1 ைரி ஆனால் கூற்று 2 ெவறு.  

(ஈ) கூற்று 2 ைரி ஆனால் கூற்று 1 ெவறு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. நிலக்ரகாளம் 2. டிைம்பர் 5 3. படிவுப் பாசறகள் 4. கரிம மண் அடுக்கு  

5. கரிைல் மண் 6. இசவ அசனத்தும் 7. வண்டல் மண் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. பாசறயியல் 2. தைம்மண் 3. மண் 4. தவள்சளப் பளிங்கு 5. தீப்பாசற 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு 

ைரியான விசட: கருங்கல் பாசறயிலிருந்து பலசகக்கல் உருவாகிறது.  

3. ெவறு  

ைரியான விசட: ைரசள மண் சுவருெல் தையல்முசறகளில் உருவாகிறது.  

4. ைரி 

5. ெவறு  

ைரியான விசட: தீப்பாசறகசளச் சுற்றி எரிமசலகள் காணப்படுகின்றன.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1.  

1. கிராசனட் - அடியாழப் பாசறகள் 

2. மண் அடுக்கு - அடிப்பாசற 

3. பாரன் தீவு - தையல்படும் எரிமசல 

4. மண் வளப்பாதுகாப்பு - பட்சடப் பயிரிடல் ரவளாண்சம 

2.  

1. பைால்ட் - தவளிப்புற தீப்பாசறகள் 

2. சுண்ணாம்புப் பாசற - படிவுப்பாசறகள் 

3. நிலக்கரி - ஆந்த்ரசைட் 

4. த னிஸ் (சநஸ்) - உருமாறியப் பாசறகள் 
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தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்ந்து ெவறான விசடசயத் ரெர்வு தைய்க:  

1.  

விசட: படிவுப் பாசறகள் கடினமான ென்சம தகாண்டசவ.  

2.  

விசட: இயக்க உருமாற்றம் அதிக தவப்பத்தினால் உருவாகிறது.  

தகாடுக்கப்பட்ட கூற்றுகசள ஆராய்ந்து ைரியான கூற்சறக் கண்டுபிடித்து ைரியான விசடசயத் 

ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. கூற்று 1 மற்றும் 2 ைரி ஆனால் கூற்று 2 ஆனது கூற்று 1 க்கு ைரியான விளக்கம்.  

 

8th Social Science Lesson 10 

10] வானிசல மற்றும் காலநிசல 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புவியின் வளி மண்டலமானது வாயுக்களால் ஆன பல அடுக்குகசளக் தகாண்டொகும். இது புவிசயச் 

சூழ்ந்துள்ளது. புவியின் ஈர்ப்பு விசையினால் வாயுக்கசளப் புவியில் ெக்க சவத்துக் தகாள்கிறது. இதில் 78% 

சநட்ர னும், 21% ஆக்ஸி னும், 0. 97% ஆர்கானும், 0. 03% கார்பன் சட ஆக்சஸடும் 0. 04% மற்ற 

வாயுக்களும் மற்றும் நீராவியும் உள்ளன.  

“Climate” என்ற தைால் கிசளமா என்ற பண்சடய கிரரக்க தமாழியில் இருந்து தபறப்பட்டொகும். கிசளரமா 

“Klimo” என்றால் ெமிழில் ைாய்வு ரகாணம் (Inclination) என்று தபாருள்.  

வளியியல் என்பது வானிசலயின் அறிவியல் பிரிவாகும். கால நிசலயியல் என்பது காலநிசலயின் 

அறிவியல் பிரிவாகும்.  

தவப்பநிசல தைங்குத்ொகவும் கிசடமட்டமாகவும் ரவறுபடுகிறது. தவப்பம் மாறும் மண்டலத்தில், தவப்ப 

நிசலயானது 1000 மீட்டர் உயரத்திற்கு 6. 5oC என்ற அளவில் தவப்பநிசல குசறந்து தகாண்ரட 

தைல்கிறது. இெசன தவப்ப குசறவு வீெம் என்று அசழப்பர்.  

நிலவசரபடங்களில் வானிசலக் கூறுகளின் பரவசலச் ைம அளவுக் ரகாட்டு வசரபடம் மூலம் 

காண்பிக்கப்படுகிறது. ைம அளவுக் ரகாடு என்பது ைம அளவுள்ள இடங்கசள இசணப்பொகும். 

இக்ரகாடுகள் வானிசலக் கூறுகளின் அடிப்பசடசயக் தகாண்டு அளவுக்ரகாடுகள் தவவ்ரவறு 

தபயர்களில் அசழக்கப்படுகின்றன.  

ஐரைாதெர்ம் (Isotherm) ைமதவப்பக் ரகாடு 

ஐரைாக்சரம் (Isocryme) ைராைரி ைமதவப்பநிசலக்ரகாடு 

ஐரைாதகல் (Isohel) ைம சூரிய தவளிச்ைக் ரகாடு 

ஐதைல்ரலாபார் (Isollobar) ைம காற்றழுத்ெ மாறுபாட்டுக் ரகாடு 

ஐரைாபார் (Isobar) ைம காற்றழுத்ெக் ரகாடு 

ஐரைாசஹட்ஸ் (Isohytes) ைம மசழயளவுக் ரகாடு 

 

அதிக பட்ை தவப்ப நிசல/குசறவான தவப்ப நிசல: புவியில் இதுவசர பதிவான மிக அதிக பட்ை தவப்ப 

நிசல 56. 7oC (134oF). இது 1913ஆம் ஆண்டு ஜீசல 10ஆம் நாள் அதமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் 
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கலிரபார்னியாவிலுள்ள கிரீன்லாந்து மசலத்தொடர் (மரணப் பள்ளத்ொக்கு) என்ற இடத்தில் 

பதிவாகியுள்ளது. இதுவசர பதிவான குசறந்ெபட்ை தவப்பநிசல (-89. 2oC) (-128. 6oF 184. 0K). இது 

1983ஆம் ஆண்டு ஜீசல 21ஆம் நாள் அண்டார்டிக்காவில் உள்ள ரைாவியத் ரவாஸ்டக் நிசலயத்தில் 

பதிவாகியுள்ளது.  

உலகில் இதுவசர பதிவான மிக அதிக பட்ை அழுத்ெம் 1083 mb, 1968ஆம் ஆண்டு டிைம்பர் 31ஆம் ரெதி 

ரஷ்யாவில் உள்ள “அகாட்” என்ற இடத்தில் கடல் மட்டத்தில் பதிவானது. உலகில் இதுவசர பதிவான மிகக் 

குசறந்ெ அழுத்ெம் 870 mb 1929 டிைம்பர் 12ஆம் ரெதி பசிபிக் தபருங்கடலில் உள்ள மரியானா தீவிற்கு 

அருகில் உள்ள “குவாம்” என்ற கடல் பகுதியில் உருவான சடபூனின் கண் பகுதியில் பதிவானொகும்.  

நமது காதுகள் ஏன் உயரர தைல்லும் ரபாது அசடத்துக் தகாள்கின்றன? நாம் விமானத்தில் ரமரல தைல்லும் 

தபாழுது வளிமண்டல அழுத்ெமானது நம்முசடய காதுகளில் உள்ள காற்றின் அழுத்ெத்செ விட குசறவாக 

உள்ளது. ஆெலால் காதுகள் இவ்விரண்சடயும் ைமப்படுத்தும் தபாழுது அசடத்துக் தகாள்கின்றன. 

இந்நிகழ்வு விமானத்தில் இருந்து கீரழ இறங்கும் தபாழுதும் நிகழ்கின்றன.  

உலகிரலரய முென் முெலாக காலநிசல வசரபடங்களின் தொகுப்சபத் அல்-பலாஹி, என்ற அரரபிய 

நாட்டு புவியியல் வல்லுநர் அரரபியா நாட்டு பயணிகளிடமிருந்து காலநிசலப் பற்றிய விவரங்கசளச் 

ரைகரித்து தவளியிட்டார்.  

காற்றின் அழுத்ெம் குசறவெனால் காற்றில் சுவாசிப்பெற்கான ஆக்ஸி னின் அளவும் குசறகிறது. மிக 

உயரமான இடங்களில் காற்றில் ஆக்ஸி னின் அளவும் காற்றின் அழுத்ெமும் மிகவும் குசறவாக உள்ளது 

(அெனால் மனிெர்கள் அங்கு இறக்கக் கூடும்). மசலரயறுபவர்கள் உயர்ந்ெ சிகரங்களில் ஏறும்தபாழுது 

ஆக்ஸி சன உருசளயில் அசடத்து எடுத்துச் தைல்கின்றனர். அவர்கள் சிறிது கால அவகாைம் எடுத்துக் 

தகாண்டு அதிக உயரங்களுக்குத் ெம்சம பழக்கப் படுத்திக் தகாள்கின்றனர். ஏதனனில் அழுத்ெம் 

அதிகமான இடங்களிலிருந்து தைல்லும் தபாழுது மூச்சுத் திணறல் ஏற்படும். விமானங்களில் தையற்சக 

அழுத்ெத்செ உருவாக்கி பயணிகசள வைதியாக சுவாசிக்கும் படி அசமத்துள்ளனர்.  

பிரரசிலின் தபரும் பகுதியில் காற்றின் ரவகம் குசறவாக உள்ளது. ஆப்பிரிக்காவின் காபான், காங்ரகா 

மற்றும் DR காங்ரகா, சுமத்ரா, இந்ரொரனசியா மரலசியா ஆகியசவ பூமியில் குசறந்ெ காற்று வீசும் 

பகுதியாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. புவியின் வளிமண்டலம் ___________ சநட்ர ன் மற்றும் ___________ ஆக்சி ன் அளசவக் 

தகாண்டுள்ளது.  

(அ) 78% மற்றும் 21%  

(ஆ) 22% மற்றும் 1%  

(இ) 21% மற்றும் 0. 97%  

(ஈ) 10% மற்றும் 20%` 

2. __________ ஒரு பகுதியின் ைராைரி வானிசலசயக் குறிப்பொகும்.  

(அ) புவி  

(ஆ) வளிமண்டலம்  

(இ) காலநிசல  

(ஈ) சூரியன் 

3. புவி தபறும் ஆற்றல் ___________ 
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(அ) நீரராட்டம்  

(ஆ) மின்காந்ெ அசலகள்  

(இ) அசலகள்  

(ஈ) தவப்பம் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எசவ ைம அளவு மசழ உள்ள இடங்கசள இசணக்கும் ரகாடு ஆகும்.  

(அ) ைமதவப்பக் ரகாடு  

(ஆ) ைம சூரிய தவளிச்ைக் ரகாடு 

(இ) ைம காற்றழுத்ெக் ரகாடு  

(ஈ) ைம மசழயளவுக்ரகாடு 

5. __________ என்ற கருவி ஈரப்பெத்செ அளக்கப் பயன்படுகிறது.  

(அ) காற்றுமானி  

(ஆ) அழுத்ெ மானி  

(இ) ஈரநிசல மானி  

(ஈ) தவப்ப மானி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ____________ என்பது குறுகிய காலத்தில் வளிமண்டலத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கசளக் கூறுவது 

ஆகும்.  

2. வானிசலசயப் பற்றிய அறிவியல் ஆய்வு ____________ 

3. புவியில் அதிக பட்ை தவப்பம் பதிவான இடம் ____________ 

4. காற்றில் உள்ள அதிக பட்ை நீராவிக் தகாள்ளளவுக்கும் உண்சமயான நீராவி அளவிற்கும் உள்ள 

விகிொச்ைாரம் _____________ 

5. அனிமா மீட்டர் மற்றும் காற்றுமானி மூலம் ___________ மற்றும் ____________ ஆகியசவ 

அளக்கப்படுகின்றன.  

6. ைம அளவுள்ள தவப்ப நிசலசய இசணக்கும் கற்பசனக் ரகாடு ___________ 

தபாருத்துக:  

1. காலநிசல - புயலின் அசமவிடத்செயும் அது நகரும் திசைசயயும் அறிந்து தகாள்வது 

2. ஐரைாநிப் - சூறாவளி 

3. ஈரநிசலமானி - ைம அளவுள்ள பனிதபாழிவு 

4. ரரடார் - நீண்ட நாசளய மாற்றங்கள் 

5. குசறந்ெ அழுத்ெம் (ொழ்வு அழுத்ெ மண்டலம்) - ஈரப்பெம் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. புவிசயச் சுற்றியுள்ள வளிமண்டலம் பல்ரவறு வாயுக்களால் ஆன கலசவயாகும்.  

2. வானிசல பற்றிய அறிவியல் பிரிவிற்கு காலநிசல என்று தபயர்.  
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3. ைமமான சூரிய தவளிச்ைம் உள்ள பகுதிகசள இசணக்கும் ரகாட்டிற்கு ைம சூரிய தவளிச்ைம் ரகாடு 

என்று தபயர்.  

4. ஈரப்பெத்செ கணக்கிடும் கருவி அரனிராய்டு அழுத்ெ மானி.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (21% மற்றும் 78%) 2. காலநிசல 3. தவப்பம் 4. ைம மசழயளவுக் ரகாடு 5. ஈரநிசல மானி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. வானிசல 2. வானியியல் 3. கிரீன்லாந்து 4. ஒப்பு ஈரப்பெம்  

5. காற்றின் ரவகம், காற்றின் திசை 6. ைமதவப்பக்ரகாடு 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. காலநிசல - நீண்ட நாசளய மாற்றங்கள் 

2. ஐரைாநிப் - ைம அளவுள்ள பனிதபாழிவு 

3. ஈரநிசலமானி - ஈரப்பெம் 

4. ரரடார் - புயலின் அசமவிடத்செயும் அது நகரும் திசைசயயும் அறிந்து தகாள்வது 

5. குசறந்ெ அழுத்ெம்- சூறாவளி 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு  

ைரியான விசட: வானிசல பற்றிய அறிவியல் பிரிவிற்கு வானியியல் என்று தபயர்.  

3. ைரி 

4. ெவறு  

ைரியான விசட: ஈரப்பெத்செ கணக்கிடும் கருவி சஹக்ரராமீட்டர் ஆகும் 

 

8th Social Science Lesson 11 

11] நீரியல் சுழற்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆவியாெல் விகிெம் அதிகரித்ெலானது: 1. காற்றின் ரவகம் அதிகரிக்கும் தபாழுது, 2. தவப்பநிசல 

அதிகரிக்கும் தபாழுது, 3. ஈரப்பெம் குசறயும் தபாழுது, 4. பூமியில் நீர் நிசலகள் அதிகரிக்கும் தபாழுது.  

நீர் சுருங்குெல் என்பது நீராவி காற்றில் தைறிந்து பூரிெ நிசலசய அசடவது. தவப்பக்காற்று குளிர்ந்ெ 

காற்சற விட அதிக நீராவிசயத் ெக்க சவத்துக் தகாள்ளும். தவப்ப நிசல குசறயும் தபாழுது காற்று பூரிெ 

நிசலசய அசடகிறது.  

நீரியசல அளக்க உெவும் அலகுகள்: ஆவியாெல்-அங்குலம் அல்லது தை. மீ. மசழநீர் ஊடுருவல்-அங்குலம் 

அல்லது தை. மீ/மணி. மசழ தபாழிவு-அங்குலம்/மி. மி. /தை. மீ. புவி ரமற்பரப்பில் நீர் ஓடலின் கனஅளவு-

கன அடி/விநாடி. மசழ வழிவின் கனஅளவு-கன அடி. மசழ நீரின் தகாள்ளளவு-கன அடி/ஏக்கர் அடி.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  
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1. நீர் கடலிலிருந்து, வளிமண்டலத்திற்கும், வளிமண்டலத்திலிருந்து நிலத்திற்கும், மீண்டும் நிலத்திலிருந்து 

கடலுக்குச் தைல்லும் முசறக்கு __________ என்று தபயர்.  

(அ) ஆற்றின் சுழற்சி  

(ஆ) நீரின் சுழற்சி  

(இ) பாசறச் சுழற்சி  

(ஈ) வாழ்க்சகச் சுழற்சி 

2. புவியின் உள்ள நன்னீரின் ைெவிகிெம் ____________ 

(அ) 71%  

(ஆ) 97%  

(இ) 2. 8%  

(ஈ) 0. 6% 

3. நீர், நீராவியிலிருந்து நீராக மாறும் முசறக்கு __________ என்று தபயர்.  

(அ) ஆவி சுருங்குெல்  

(ஆ) ஆவியாெல்  

(இ) பெங்கமாெல்  

(ஈ) மசழ 

4. நீர், மண்ணின் இரண்டாவது அடுக்கிலிருந்து அல்லது புவியின் ரமற்பரப்பு வழியாக ஆறுகளிலும், 

ஓசடகளிலும், ஏரிகளிலும், தபருங்கடலுக்குச் தைல்லும் முசறக்கு _____________ 

(அ) ஆவி சுருங்குெல்  

(ஆ) ஆவியாெல் 

(இ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுெல்  

(ஈ) நீர் வழிந்ரொடல் 

5. நீர் ொவரங்களின் இசலகளிலிருந்து நீராவியாக மாறுவெற்கு ___________ என்று 

அசழக்கின்றனர்.  

(அ) நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுெல்  

(ஆ) நீர் சுருங்குெல் 

(இ) நீராவி சுருங்குெல்  

(ஈ) தபாழிவு 

6. குடிப்பெற்கு உகந்ெ நீசர ____________ என்று அசழப்பர்.  

(அ) நிலத்ெடி நீர்  

(ஆ) ரமற்பரப்பு நீர் 

(இ) நன்னீர்  

(ஈ) ஆர்ட்டீசியன் நீர் 
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ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. வளிமண்டலத்தில் உள்ள நீராவியின் அளவு ____________ என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

2. நீர்ச்சுழற்சியில் __________ நிசலகள் உள்ளன.  

3. வளிமண்டலத்திற்கு புவிசய ரநாக்கி விழும் எல்லா வசகயான நீருக்கும் ____________ என்று 

தபயர்.  

4. மசழத்துளியின் அளவு 0. 5 மீ குசறவாக இருந்ொல், அம்மசழ தபாழிவின் தபயர் __________ 

5. மூடுபனி ____________ ஐ விட அதிக அடர்த்தி தகாண்டது.  

தபாருத்துக:  

1. ொவரங்கள் - ரமகங்கள் 

2. நீர் சுருங்குெல் - கல்மசழ 

3. பனித்துளி மற்றும் மசழத்துளி - புவியின் ரமற்பரப்பு 

4. நீர் ஊடுருவுெல் - நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுெல் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. நீராவியாெல் என்பது 

(i) நீராவி நீராக மாறும் தையலாக்கம் 

(ii) நீர் நீராவியாக மாறும் தையலாக்கம் 

(iii) நீர் 100oC தவப்ப நிசலயில் தகாதிக்கிறது. ஆனால் 0oC தவப்ப நிசலயில் ஆவியாக ஆரம்பிக்கிறது.  

(iv) ஆவியாெல் ரமகங்கள் உருவாக காரணமாக அசமகிறது.  

(அ) i, iv ைரி  

(ஆ) ii ைரி  

(இ) ii, iii ைரி  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. 212oF தவப்ப நிசலயில் நீர் தகாதிக்கிறது. ஆனால் 32oF தவப்ப நிசலயில் ஆவியாக ஆரம்பிக்கிறது.  

2. மூடுபனி எனப்படுவது காற்றில் தொங்கு நிசலயில் மிெக்கும் நுண்ணிய நீர் துளிகசளப் 

தபற்றிருப்பதில்சல.  

3. அடிப்பரப்பு நீர் வழிந்ரொடல் தபாதுவாக இசடநீர் ஓட்டம் எனக் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. நீரின் சுழற்சி 2. (2. 8%) 3. ஆவி சுருங்குெல் 4. நீர் வழிந்ரொடல்  

5. நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுெல் 6. நன்னீர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ஈரப்பெம் 2. மூன்று 3. மசழ 4. தூறல் 5. அடர் மூடு பனி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
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1. ொவரங்கள் - நீர் உட்கசிந்து தவளியிடுெல் 

2. நீர் சுருங்குெல் - ரமகங்கள் 

3. பனித்துளி மற்றும் மசழத்துளி - கல்மசழ 

4. நீர் ஊடுருவுெல் - புவியின் ரமற்பரப்பு 

ைரியான கூற்சறத் ரெர்வு தைய்யவும்: (விசட) 

1. ii iii ைரி 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைரி 

2. ெவறு 

ைரியான விசட: மூடுபனி எனப்படுவது காற்றில் தொங்கு நிசலயில் மிெக்கும் நுண்ணிய நீர்த் துளிகசளப் 

தபற்றிருக்கின்றன.  

3. ைரி 

 

8th Social Science Lesson 12 

12] இடம் தபயர்ெல் மற்றும் நகரமயமாெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

2017ஆம் ஆண்டில் ைர்வரெை புலம்தபயர்வில் இந்தியா மிகப் தபரிய நாடாகவும் (17 மில்லியன்) இசெத் 

தொடர்ந்து தமக்சிரகாவும் (13 மில்லியன்) உள்ளன.  

ஐரராப்பா, வட அதமரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா, லத்தீன் அதமரிக்கா, கரீபியன் ரபான்ற நாடுகளில் புலம் 

தபயர்ந்ரொரில் ஆண்கசள விட தபண்கரள அதிகம். ஆனால் ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா குறிப்பாக ரமற்கு 

ஆசியாவில் தபண்கசளவிட ஆண்கள் அதிகமாக புலம் தபயர்கிறார்கள்.  

ைமீப காலங்களில் ைர்வரெை அளவில் புலம்தபயர்ரவார் எண்ணிக்சக ரவகமாக அதிகரித்து வருகிறது. 

2000இல் 173 மில்லியன்களாக இருந்ெ புலம்தபயர்ந்ரொரின் எண்ணிக்சக 2010இல் 220 

மில்லியன்களாகவும் 2017இல் 258 மில்லியன்களாகவும் அதிகரித்துள்ளது.  

2007ஆம் ஆண்டு வரலாற்றில் முெல் முசறயாக உலகளாவிய நகர்ப்புற மக்கள் தொசக ஊரக மக்கள் 

தொசகசய விட அதிகமானது. அென் பிறகு நகர்புற மக்களின் ைெவீெம் தொடர்ந்து அதிகரித்ெ வண்ணம் 

உள்ளது.  

இந்தியா, சீனா மற்றும் சநஜீரியா நாடுகளில் 2018-2050ஆம் ஆண்டுகளுக்கிசடயிலான காலத்தில் 

உலக நகர்ப்புற மக்கள் தொசக வளர்ச்சியில் 35 ைெவீெத்செப் தபற்றிருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இக்காலத்தில் இந்தியா 416 மில்லியன் நகர்ப்புற மக்கள் தொசகசயயும், சீனா 255 மில்லியன் மக்கள் 

தொசகசயயும், சநஜீரியா 159 மில்லியன் மக்கள் தொசகசயயும் நகர்ப்புறவாசிகளாக அதிகரிக்கும் என 

கணக்கிடப்படுகிறது.  

1950இல் உலகின் மக்கள் தொசகயில் 30 ைெவீெம் நகர மக்கள் தொசகயாகும். 2050இல் இசவ 68 

ைெவீெமாக உயரும் எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.  

உலக நகரமயமாக்கல் 

வ. எண் கண்டங்கள் நகர மக்கள் தொசக (%) 
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1 வட அதமரிக்கா 82 

2 இலத்தீன் அதமரிக்கா மற்றும் கரீபியன் தீவுகள் 81 

3 ஐரராப்பா 74 

4 ஓசியானியா 68 

5 ஆசியா 50 

6 ஆப்பிரிக்கா 43 

உலக ைராைரி 55 

 

அதிக மக்கள் தொசக தகாண்ட உலகின் முெல் ஐந்து மாநகரங்கள் 

மாநகரத்தின் தபயர் மக்கள் தொசக (மில்லியனில்) 

1. ரடாக்கிரயா ( ப்பான்) 37 

2. புது தில்லி (இந்தியா) 29 

3. ைாங்காய் (சீனா) 26 

4. தமக்சிரகா நகரம் (தமக்சிரகா) 22 

5. ைா பாரலா (பிரரசில்) 22 

 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. மக்கள் ____________ லிருந்து __________ க்கு நல்ல ரவசல வாய்ப்பிசனத் ரெடி 

குடிதபயர்கின்றனர்.  

(அ) கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்புறத்திற்கு  

(ஆ) நகர் புறத்திலிருந்து கிராமப்புறத்திற்கு 

(இ) மசலயிலிருந்து ைமதவளிக்கு  

(ஈ) ைமதவளியிலிருந்து மசலப்பகுதிக்கு 

2. ஒரு நபர் தைாந்ெ நாட்டில் இருந்து மற்தறாரு நாட்டிற்கு இடம் தபயர்ெல் ___________ எனப்படுகிறது.  

(அ) குடிபுகுபவர்  

(ஆ) அகதி  

(இ) குடிரயறுபவர்  

(ஈ) புகலிடம் ரெடுபவர் 

3. வளம் மிகுந்ெ ரவளாண்சம நிலம் ரெடி இடம் தபயர்ெல் நசடதபறுவது ____________ 

(அ) கிராமத்தில் இருந்து கிராமத்திற்கு  

(ஆ) கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு 

(இ) நகரத்தில் இருந்து கிராமத்திற்கு  
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(ஈ) நகரத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு 

4. ரபாரின் காரணமாக நசடதபறும் குடிதபயர்வு __________ ஐ ைார்ந்ெது.  

(அ) மக்களியல்  

(ஆ) ைமூக மற்றும் கலாச்ைாரம்  

(இ) அரசியல்  

(ஈ) தபாருளாொரம் 

5. வரலாற்றுக்கு முந்செய காலத்தில் நகரமயமாக்கலுக்கு முக்கிய காரணம் ____________ 

(அ) மிசகயான உணவு ொனிய உற்பத்தி  

(ஆ) கால்நசட வளர்ப்பு  

(இ) மீன் பிடித்ெல்  

(ஈ) ரவட்சடயாடுெல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. நகரமயமாெல் __________ எண்ணிக்சகயிலான காரணிகளால் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன.  

2. ___________ என்பது கிராமப்புற பகுதிகளில் தையல்படும் முக்கிய உந்துக் காரணியாகும்.  

3. இந்தியாவின் ____________ மாநகரம் உலகிரலரய இரண்டாவது அதிக நகர மக்கள் தொசகசயக் 

தகாண்டது.  

4. ஒரு நபர் ென்னார்வத்துடனும் விருப்பத்துடனும் நல்ல வசிப்பிடம் ரெடி இடம் தபயர்ெல் ___________ 

இடம்தபயர்வு எனப்படும்.  

5. நவீன காலத்தில் நகர்ப்புற வளர்ச்சி ___________ வளர்ச்சியால் அதிகரிக்கிறது.  

தபாருத்துக:  

1. குடிதபயர்ெல் - குடிபுகுபவர் 

2. குடிரயற்றம் - தவளிரயறுெல் 

3. இழுக்காரணி - ரவசல வாய்ப்பின்சம 

4. உந்து காரணி - ைமூக மற்றும் பண்பாட்டு இடம் தபயர்வு 

5. திருமணம் - ரவசலவாய்ப்புகள் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. குடிசைப்பகுதிகள் தபாதுவாக தபரு நகரங்களில் காணப்படுகிறது.  

2. நவீன காலத்தில், ஒரர ைமயத்தில் அதிக மக்களின் இடம்தபயர்வு நசடதபறுவதில்சல.  

3. நகரமயமாக்கம் குறுகியக் கால வரலாறுசடயது.  

4. தபருநகரங்கள் மற்றும் நகரங்கள் சுற்றுச்சூழல் சீர்ரகட்டிற்கு அதிக அளவு காரணமாக உள்ளன.  

5. ரமய்ச்ைலுக்காக கால்நசடகசள இடமாற்றம் தைய்வது, பருவகால இடம் தபயர்வு எனவும் 

அசமக்கப்படுகிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            214 

1. கூற்று: நகரமயமாெல் முக்கியமாக கிராமப்புற மக்கள் நகர்புறத்திற்கு இடம் தபயர்வொல் ஏற்படுவொகும்.  

காரணம்: கிராமத்தில் இருந்து நகரத்திற்கு இடம் தபயர்ெல் முென்சமயான ஒன்றல்ல.  

(அ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு (ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி (ஈ) கூற்று ெவறு மற்றும் காரணம் ைரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்புறத்திற்கு 2. குடிரயறுபவர்  

3. கிராமத்தில் இருந்து கிராமத்திற்கு 4. அரசியல் 5. மிசகயான உணவு ொனிய உற்பத்தி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. மூன்று 2. ரவசலயின்சம 3. புது தில்லி 4. ென்னார்வ  

5. தொசலத்தொடர்பு, ரபாக்குவரத்து மற்றும் தொழிற்துசற 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. குடிதபயர்ெல் - தவளிரயறுெல் 

2. குடிரயற்றம் - குடிபுகுபவர் 

3. இழுக்காரணி - ரவசலவாய்ப்புகள் 

4. உந்து காரணி - ரவசல வாய்ப்பின்சம 

5. திருமணம் - ைமூக மற்றும் பண்பாட்டு இடம் தபயர்வு 

ைரியான / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு  

ைரியான விசட: நகரமயமாக்கம் நீண்ட கால வரலாறுசடயது.  

4. ைரி 

5. ைரி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியான ஒன்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு 

 

8th Social Science Lesson 13 

13] இடர்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மனிெ உயிர்கள் மற்றும் உசடசமகளுக்கு அச்சுறுத்ெசல உருவாக்கும் இயற்சகயான நிகழ்வுகள் 

இயற்சக இடர்கள் எனப்படும். ரபரிடர்களின் எண்ணிக்சக மற்றும் தீவிரம் மனிெ தையல்களால் 

அதிகரிக்கிறது. இயற்சகயான தையல்பாடுகள் அல்லது நிகழ்வுகள் மட்டுரம இயற்சக இடருக்கான 

காரணங்கள் அல்ல. மனிெர்கள் இயற்சகசயக் சகயாளும் ென்சமசயப் தபாருத்தும் அசமகிறது.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            215 

மனிெ உயிர்கள் மற்றும் உசடசமகளுக்கு அச்சுறுத்ெசல உருவாக்கும் இயற்சகயான நிகழ்வுகள் 

இயற்சக இடர்கள் எனப்படும். ரபரிடர்களின் எண்ணிக்சக மற்றும் தீவிரம் மனிெ தையல்களால் 

அதிகரிக்கிறது. இயற்சகயான தையல்பாடுகள் அல்லது நிகழ்வுகள் மட்டுரம இயற்சக இடருக்கான 

காரணங்கள் அல்ல. மனிெர்கள் இயற்சகசயக் சகயாளும் ென்சமசயப் தபாருத்தும் அசமகிறது. 

ரபரிடர் என்பது வசரயறுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிகழும் ஒரு அபாயகரமான 

நிகழ்வாகும். இசவ உயிர், மற்றும் உசடசமகளுக்கு தபரும் அழிசவ விசளவிப்பதுடன் மற்றவர்களின் 

உெவிசய நாட ரவண்டிய ரெசவ ஏற்படுகிறது. ரபரழிவு என்பது மிகப்தபரிய இழப்பிசனயும் அதிக 

தைலவினத்செயும் உண்டாக்குவரொடு அவற்றிலிருந்து மீள்வெற்கு நீண்ட காலமும் ரெசவப்படுகிறது.  

ெகவல் ரபசழ: நாட்டின் மூன்றில் ஒரு பங்கு பகுதிகள் வறட்சியினால் பாதிக்கப்படுகின்றன. இது சுமார் 

16% நிலப்பரப்சபயும் 12% மக்கள் தொசகசயயும் கடுசமயாக பாதிக்கிறது. ஆண்டு மசழப்தபாழிவு 60 

தைன்டி மீட்டருக்கும் குசறவான மசழ தபறும் பகுதிகள் இந்தியாவில் வறட்சிக்கு உள்ளாகும் பகுதிகளாகும்.  

சுனாமி என்ற வார்த்செ  ப்பானிய தைால்லான (சு-துசறமுகம்) (நாமி-அசல) என்பதிலிருந்து 

தபறப்பட்டது. அொவது (துசறமுக அசல).  

இந்திய தபருங்கடல் சுனாமி (2004): 2004இல் இந்தியப் தபருங்கடலில் ஏற்பட்ட சுனாமி டிைம்பர் 26, 

2004ஆம் ஆண்டு உள்ளுர் ரநரம் காசல 7. 59 மணிக்கு ரிக்டர் அளவுரகாலில் 9. 1 ஆற்றல் தகாண்ட 

நிலநடுக்கம் இந்ரொரனஷியாவின் சுமத்ரா கடற்கசரசயத் ொக்கியது. இெனால் ஏற்பட்ட சுனாமி 12 

நாடுகசளத் ொக்கி 2, 25, 000 உயிர்கசளப் பலிவாங்கியதுடன் இந்ரொரனஷியா, இலங்சக, இந்தியா, 

ொய்லாந்து, ரைாமாலியா, மாலத்தீவுகள் ரபான்ற நாடுகளில் தபருத்ெ தபாருட்ரைெத்செயும் விசளவித்ெது.  

தைர்ரனாபில் அணு ரபரழிவு இடம் (பிரிப்யாட் அருகில்) அதிகாரபூர்வமான சுற்றுலா ெலமாகும்.  

முன்னர்: தைர்ரனாபில் (அப்ரபாசெய ரைாவியத் யூனியன்) அணு உசல விபத்து ஏப்ரல் 26, 1986 அன்று 

நிகழ்ந்ெது. 1945இல் ஹிரராஷிமா ( ப்பான்) மீது வீைப்பட்ட அணுகுண்சட விட 400 மடங்கு அதிகமான 

கதிர்வீச்சு இதிலிருந்து தவளிப்பட்டது. இந்ெ விபத்து உலக வரலாற்றில் மிகப் தபரிய அணு விபத்ொக 

பதிவாகியுள்ளது. இப்பகுதியிலிருந்து 3 லட்ைத்து 50 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் 

அப்புறப்படுத்ெப்பட்டுள்ளனர். நிரந்ெர மனிெ குடிரயற்றத்திற்கு கடுசமயான கட்டுப்பாடுகள் இன்றும் அந்ெ 

இடத்தில் பின்பற்றப்படுகிறது.  

ெற்தபாழுது: ெற்ரபாது உக்சரன் மற்றும் தபலாரசைக் தகாண்ட இப்பகுதியில் விபத்து நடந்து 33 

ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஏராளமான விலங்குகள் மற்றும் இருநூற்றுக்கும் அதிகமான பறசவ இனங்கள் 

வகிக்கின்றன. 2016ஆம் ஆண்டு உக்சரன் நாடு “கதிர் இயக்கவியல் ைார் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் 

உயிர்ரகாளப்தபட்டகம்” என அந்நாட்டு அரைாங்கத்ொல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

ரபரழிசவ உருவாக்கக் கூடிய புதிய ஆயுெமாக இயற்சக வளர்ந்து வருகிறது. நீங்கள் 

ஒப்புக்தகாள்கிறீர்களா? தபரும் சுற்றுச்சூழல் ரபரழிவு காரணமாக இந்தியாவில் 2017ஆம் ஆண்டு 

வசரயிலான 10 ஆண்டுகளில் சுமார் 22, 000 ரபர் இறந்துள்ளனர். கடந்ெ 20 ஆண்டுகளில் (1998-2017) 

உலகில் சுமார் 5 இலட்ைத்திற்கும் ரமற்பட்ட மக்கள் ரமாைமான வானிசல நிகழ்வுகளால் இறந்துள்ளனர். 

இது த ர்மன்-வாட்ச் என்ற ெனியார் அசமப்பு தவளியிட்டுள்ள உலகளாவிய காலநிசல இடர் குறியீட்டு 

அறிக்சகயில் இசவ கூறப்பட்டுள்ளது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. காற்றில் உள்ள சநட்ர ன் ைெவீெம் ___________ 

(அ) 78. 09%  

(ஆ) 74. 08%  

(இ) 80. 07%  
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(ஈ) 76. 63% 

2. இந்தியப் தபருங்கடலில் சுனாமி ___________ ஆம் ஆண்டில் ஏற்பட்டது.  

(அ) 1990  

(ஆ) 2004  

(இ) 2005  

(ஈ) 2008 

3. சுனாமி என்ற தைால் ___________ தமாழியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

(அ) ஹிந்தி  

(ஆ) பிதரஞ்சு  

(இ)  ப்பானிய  

(ஈ) த ர்மன் 

4. புவி ரமற்பரப்பு நீருக்கு ___________ எடுத்துக்காட்டாகும்.  

(அ) ஆர்டீசியன் கிணறு  

(ஆ) நிலத்ெடி நீர்  

(இ) அடி பரப்பு நீர்  

(ஈ) ஏரிகள் 

5. பருவமசழ தபாய்ப்பின் காரணமாக ___________ ஏற்படுகிறது.  

(அ) ஆவி சுருங்குெல்  

(ஆ) வறட்சி  

(இ) ஆவியாெல்  

(ஈ) மசழப்தபாழிவு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இடர்கள் ___________ க்கு வழிவகுக்கிறது.  

2. நிலச்ைரிவு ____________ இடருக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.  

3. இடர்கள் ரொன்றுவென் அடிப்பசடயில் இடர்கசள ___________ வசககளாகப் பிரிக்கலாம்.  

4. தீவிரவாெம் ____________ இடருக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாகும்.  

5. சநட்ர ன் ஆக்சைடுகள் மனிெர்கசளப் பாதிக்கும் ___________ மாசுபடுத்திகளாகும்.  

6. தைர்ரனாபில் அணு விபத்து ____________ ஆண்டில் நசடதபற்றது.  

தபாருத்துக:  

பட்டியல் 1 - பட்டியல் 2 

1. முெல்நிசல மாசுபடுத்திகள் - தீவிரவாெம் 

2. அபாயகர கழிவுகள் - சுனாமி 

3. நில அதிர்வு - காலாவதியான மருந்துகள் 
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4. வானிசலயியல் வறட்சி - ைல்பர் ஆக்சைடுகள் 

5. மனிெனால் தூண்டப்பட்ட இடர் - மசழப்தபாழிவு குசறெல் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (78. 09 %) 2. (2004) 3.  ப்பானிய 4. ஏரிகள் 5. வறட்சி  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. அழிவிற்கு 2. இயற்சக 3. எட்டு 4. முென்சம 5. ஏப்ரல் 26, 1986 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. முெல்நிசல மாசுபடுத்திகள் - ைல்பர் ஆக்சைடுகள் 

2. அபாயகர கழிவுகள் - காலாவதியான மருந்துகள் 

3. நில அதிர்வு - சுனாமி 

4. வானிசலயியல் வறட்சி - மசழப்தபாழிவு குசறெல் 

5. மனிெனால் தூண்டப்பட்ட இடர் - தீவிரவாெம் 

 

8th Social Science Lesson 14 

14] தொழிலகங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரைசவத்துசற இந்தியாவின் மிகப்தபரிய துசறகளில் ஒன்றாகும். ெற்ரபாது இந்ெத் துசறயானது இந்திய 

தபாருளாொரத்தின் முதுதகலும்பாக உள்ளது. இந்தியாவின் தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 53 

ைெவீெம் பங்களிப்பிசன அளிக்கிறது.  

இந்தியாவின் தடட்ராய்ட்: அதமரிக்க ஐக்கிய நாட்டில் மிச்சிகன் மாநிலத்தில் உள்ள தடட்ராய்ட் நகரம் உலக 

பாரம்பரிய வாகன தொழில் சமயமாக அறியப்படுகிறது. அரெ ரபால் இந்தியாவில் உள்ள தைன்சன 

மாநகரம் இந்தியாவின் தடட்ராய்ட் என்று அசழக்கப்படுகிறது. ஏதனனில் உலகப் புகழ் தபற்ற வாகன 

தொழிலகங்களான ஜி. எம், ரபார்டு, மரஹந்திரா, ஹீண்டாய் ரபான்ற தொழிலகங்கள் இங்கு 

அசமந்துள்ளன. இவற்சறத் ெவிர இந்நகரம் நாட்டின் வாகன தொழில் ஏற்றுமதியில் 60% பங்கிசனக் 

தகாண்டுள்ளது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. பட்டு தநைவு மற்றும் வீட்டு உபரயாகப் தபாருட்கள் ைார்ந்ெ தொழிலகங்கள் __________ பிரிவுகளின் 

கீழ் வருகின்றன.  

(அ) சிறிய அளவிலான தொழிலகம்  

(ஆ) தபரிய அளவிலான தொழிலகம் 

(இ) கடல்வளம் ைார்ந்ெ தொழிலகம்  

(ஈ) மூலெனம் ைார்ந்ெ தொழிலகம் 

2. உசடசமயாளர்கள் அடிப்பசடயிலான தொழிலகங்கள் -------- வசககளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.  

(அ) 2  

(ஆ) 3  
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(இ) 4  

(ஈ) 5 

3. ஆனந்ெ பால் பண்சணத் தொழிலகம் (அமுல்) __________ துசறக்கு சிறந்ெ எடுத்துக்காட்டாகும்.  

(அ) ெனியார் துசற  

(ஆ) தபாதுத்துசற  

(இ) கூட்டுறவுத்துசற  

(ஈ) கூட்டுத்துசற 

4. இரும்பு எஃகு மற்றும் சிதமண்ட் தொழிலகங்கள் __________ தொழிலகங்களுக்குச் சிறந்ெ 

எடுத்துக்காட்டாகும்.  

(அ) ரவளாண் ைார்ந்ெ  

(ஆ) கனிம வளம் ைார்ந்ெ 

(இ) வனப்தபாருட்கள் ைார்ந்ெ  

(ஈ) கடல் வளம் ைார்ந்ெ 

5. ைார்புத் துசற __________ வசககளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.  

(அ) 4  

(ஆ) 3  

(இ) 2  

(ஈ) 5 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. வங்கித் துசற என்பது ____________ தபாருளாொர நடவடிக்சகயாகும்.  

2. மூன்றாம் நிசல தொழில்கள் _________ மற்றும் ___________ ஆக வசகப்படுத்ெப்படுகிறது.  

3. அரைாங்க முடிவு எடுக்கும் தையல்முசறகள் __________ துசறயின் கீழ்வரும் மூன்றாம் நிசல 

தையல்பாடாகும்.  

4. மூலப்தபாருட்கள் அடிப்பசடயில் பருத்தி தநைவாசல ஒரு ___________ தொழிலாகும்.  

5. தபரிய அளவிலான தொழிற்ைாசலசய நிறுவுவெற்கு ரெசவயான மூலெனம் ___________ ஆகும்.  

தபாருத்துக:  

1. நீதித்துசற - ெனியார்துசற 

2. தொசலக்காட்சி ஒளிபரப்பு - புவியியல் அல்லாெ காரணிகள் 

3. புவியியல் காரணிகள் - நான்காம் நிசல தையல்பாடு 

4. மூலெனம் - மூலப்தபாருட்கள் 

5. ப ாஜ் ஆட்ரடா - ஐந்ொம் நிசல தையல்பாடுகள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. சிறிய அளவிலான தொழிலகம் 2. (4) 3. கூட்டுறவுத்துசற  
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5. கனிம வளம் ைார்ந்ெ 5. (2) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ைார்பு நிசல 2. நான்காம் நிசல, ஐந்ொம் நிசல 3. ஐந்ொம் நிசல  

4. ஈரப்பெ காலநிசல 5. ஒரு ரகாடி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. நீதித்துசற - ஐந்ொம் நிசல தையல்பாடுகள் 

2. தொசலக்காட்சி ஒளிபரப்பு - நான்காம்; நிசல தையல்பாடு 

3. புவியில் காரணிகள் - மூலப்தபாருட்கள் 

4. மூலெனம் - புவியில் அல்லாெ காரணிகள் 

5. ப ாஜ் ஆட்ரடா - ெனியார் துசற 

 

8th Social Science Lesson 15 

15] கண்டங்கசள ஆராய்ெல் - ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரரலியா மற்றும் அண்டார்டிகா 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஆப்பிரிக்க கண்டத்தின் உட்பகுதிகள் குறித்து தபரும்பாலாரனார் குறித்து தபரும்பாலாரனார் 

அறிந்திருக்கவில்சல. எனரவ ஆப்பிரிக்கா ஒரு “இருண்ட கண்டம்” என்று அசழக்கப்படுகிறது. 

ஐரராப்பியக் கடற்பயண ஆய்வாளர் தஹன்றி எம். ஸ்டான்லி என்பவர் இருண்ட கண்டம் (1878) என்ற 

வார்த்செசய முென் முெலில் பயன்படுத்தினார்.  

வட ரமற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளான தமாராக்ரகா, அல்ஜீரியா, லிபியா, ரமாரிடானியா மற்றும் துனிசியா 

ஆகிய நாடுகளின் குழு “ரமக் தரப்” (Maghreb) என்று அசழக்கப்படுகிறது. அரபு தமாழியில் இென் தபாருள் 

“ரமற்கு” என்பொகும்.  

கிளிமஞ்ைாரராவின் மசல உச்சியிலுள்ள பனிப்படிவுகள் இருபொம் நூற்றாண்டிலிருந்து மசறந்து 

வருகின்றன. இந்நிசல தொடர்ந்ொல் 2025ஆம் ஆண்டிற்குள் இப்பகுதியில் பனிப்படிவுகள் இல்லாெ நிசல 

உருவாகும்.  

தென் ஆப்பிரிக்காவின் அசர வறண்ட பிரரெைங்களில் ரமற்தகாள்ளப்படும் தைம்மறி ஆடு வளர்ப்பு “காரூஸ்” 

என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

சநல் நதி எகிப்தின் வாழ்வாொரமாக விளங்குவொல் இந்நதி “எகிப்தின் நன்தகாசட” என 

அசழக்கப்படுகிறது. சநல் நதி எகிப்தில் இல்சலதயனில் இந்நாடு பாசலவனமாக இருந்திருக்கும்.  

தவப்பப் பாசலவனங்கள் கண்டங்களின் ரமற்கு விளிம்புகளில் புவி நடுக்ரகாட்டின் வடக்கு மற்றும் தென் 

பகுதிகளில் (20o முெல் 30o) அட்ைங்கள் வசர அசமந்துள்ளன. இப்பாசலவனங்கள் வியாபாரக் காற்று 

வீசும் மண்டலத்தில் அசமந்துள்ளன. இவ்வியாபாரக் காற்றுகள் வட ரகாளத்தில் வடகிழக்கில் இருந்தும் 

தென் ரகாளத்தில் தென்கிழக்கிலிருந்தும் வீசுகின்றன. இக்காற்றானது தபாதுவாக கிழக்கிலிருந்து ரமற்கு 

ரநாக்கி வீசுகிறது. இக்காற்று கண்டங்களின் கிழக்கு விளிம்புங்களில் அதிக மசழப்தபாழிசவ ஏற்படுத்தி 

ரமற்கு பகுதிசய அசடயும் தபாழுது ஈரப்பெத்செ இழந்து வறண்ட காற்றாகவும் வீசுகின்றது. எனரவ 

கண்டங்களின் ரமற்கு பகுதிகள் பாசலவனங்களாக உள்ளன.  

ைகாரா பாசலவனத்தில் இருந்து கினியா கடற்கசரசய ரநாக்கி வீசும் வறண்ட தவப்ப புழுதி ெலக்காற்று 

“ஹார்மாட்டான்” என்று அசழக்கப்படுகிறது. ைகாரா பாசலவனத்திலிருந்து மத்திய ெசரக்கடல் ரநாக்கி 
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வீசும் தவப்ப ெலக்காற்று “சிராக்ரகா” என்று அசழக்கப்படுகிறது. தவப்ப மண்டல மசழக்காடுகள் புவியின் 

அணிகலன் என்றும் உலகின் தபரும் மருந்ெகம் என்றும் அசழக்கப்படுகிறது.  

உலகில் காணப்படும் முக்கிய பழங்குடி இன மக்கள் அப்பிரரெைத்தின் பூர்வீக குடிமக்கள் ஆவார்கள். பூர்வீக 

குடிமக்கள் ெங்களின் பூர்வீக நிலம், தமாழிகள் மற்றும் கலாச்ைாரங்களுடன் ெனித்துவமான 

அசடயாளத்செக் தகாண்டுள்ளனர். அபர், பாட்வா, புஷ்மன், டிங்கா, மைாய், பிக்மீஸ், ஜீலு, சுவான் மற்றும் 

எஃபி ஆகிரயார் ஆப்பிரிக்காவின் முக்கிய பழங்குடி இனங்களாகும்.  

ஆஸ்திரரலியா கண்டத்செ 1770இல் ரகப்டன் ர ம்ஸ் குக் என்ற ஆங்கில மாலுமி கண்டுபிடித்ொர்.  

ஆஸ்திரரலியாவின் மத்திய ொழ் நிலங்களில் அசமந்துள்ள தபௌர்க்கி (Bourke) என்னும் இடத்தில் 

இக்கண்டத்தின் அதிகபட்ைமாக 53o தைல்சியஸ் தவப்ப நிசல பதிவாகியுள்ளது. ஆஸ்திரரலியாவின் 

ெசலநகரான கான்தபராவில் குசறந்ெ பட்ை தவப்பநிசலயாக -22o தைல்சியஸ் பதிவாகியுள்ளது.  

ஆஸ்திரரலியாவில் உள்ள தைம்மறி ஆட்டு பண்சணகளில் பணிபுரியும் மக்கசள “ ாகருஸ்” என்று 

அசழக்கப்படுகிறார்கள். ஆஸ்திரரலியாவின் பூர்வ குடிமக்கள் அபாரிஜின்கள் ஆவர்.  

ஆடு வளர்ப்புத் தொழில் ஆஸ்திரரலியாவில் நன்கு வளர்ச்சியசடந்துள்ளது. ஆட்டு உரராமம் 

“ஆஸ்திரரலியாவின் பணப்பயிர்” என அசழக்கப்படுகிறது.  

ஆஸ்திரரலியாவில் உள்ள மிெ தவப்ப மண்டல புல்தவளிகள் “டவுன்ஸ்” என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

உலகின் எந்ெ ஒரு நாட்டின் அறிவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களும் அண்டார்டிகாவில் ஆய்வுகள் 

ரமற்தகாள்ளவும், ெரவுகள் ரைகரிக்கவும் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். எனரவ இக்கண்டம் “அறிவியல் 

கண்டம்” என அசழக்கப்படுகிறது.  

அண்டார்டிகா, புவியின் ரமற்பரப்பில் காணப்படும் மிகப்தபரிய பனித் தொகுப்பு ஆகும். புவியில் காணப்படும் 

நன்னீரில் 70% இக்கண்டத்தில் பனிக் குமிழ்களாக உள்ளது.  

அண்டார்டிகாவிலுள்ள உயரமான சிகரம் வின்ைன் மாஸிப் (5140 மீ) இது இக்கண்டத்தின் தைன்டினல் 

மசலத்தொடரின் தென்பகுதியில் அசமந்துள்ளது. இக்கண்டத்திலுள்ள லாம்பர்ட் பனியாறு உலகின் 

மிகப்தபரிய பனியாறாகும்.  

அண்டார்டிகாவில் உள்ள மிகப் தபரிய ஆராய்ச்சி நிசலயமான தமக்முர்ரடா ஆகும். இது அதமரிக்க ஐக்கிய 

நாடுகளால் அசமக்கப்பட்டுள்ளது. அண்டார்டிகாவில் அசமக்கப்தபற்ற முெல் இந்திய அறிவியல் ஆராய்ச்சி 

நிசலயம் ெட்சின் கங்ரகாத்ரி ஆகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆப்பிரிக்காவின் தென்ரகாடி முசன ___________ 

(அ) ரகப்பிளாங்கா  

(ஆ) அகுல்காஸ் முசன 

(இ) நன்னம்பிக்சக முசன  

(ஈ) ரகப்டவுன் 

2. எகிப்திற்கும் சினாய் தீபகற்பத்திற்கும் இசடயில் ஒரு நிலச்ைந்தி வழியாக உருவாக்கப்பட்ட தையற்சக 

கால்வாய் __________ 

(அ) பனாமா கால்வாய்  

(ஆ) அஸ்வான் கால்வாய்  

(இ) சூயஸ் கால்வாய்  
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(ஈ) ஆல்பர்ட் கால்வாய் 

3. மத்திய ெசரக்கடல் காலநிசலரயாடு தொடர்புசடய பின்வரும் கூற்றுகசளக் கருத்தில் தகாண்டு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்வு தைய்க.  

(i) ைராைரி மசழயளவு 15 தைன்டி மீட்டர்.  

(ii) ரகாசடகாலம் தவப்பமாகவும் வறண்டொகவும் குளிர்காலம் மசழயுடனும் இருக்கும்.  

(iii) குளிர்காலம் குளிர்ச்சியாகவும், வறண்டும், ரகாசட தவப்பமாகவும், ஈரப்பெத்துடனும் இருக்கும்.  

(iv) சிட்ரஸ் வசக பழங்கள் வளர்க்கபடுகின்றன.  

(அ) i ைரியானது  

(ஆ) ii மற்றும் iv ைரியானசவ 

(இ) iii மற்றும் iv ைரியானசவ  

(ஈ) அசனத்தும் ைரியானசவ 

4. ஆஸ்திரரலியாவின் ரமற்கு மற்றும் கிழக்கு ரநாக்கி பாயும் ஆறுகசள பிரிக்கும் மசலத்தொடர் 

____________ 

(அ) தபரிய பிரிப்பு மசலத்தொடர்  

(ஆ) இமய மசலத்தொடர் 

(இ) பிளிண்டர்கள் மசலத்தொடர்  

(ஈ) தமக்ரடாதனல் மசலத்தொடர் 

5. கல்கூர்லி சுரங்கம் ____________ கனிமத்திற்குப் புகழ்தபற்றது.  

(அ) சவரம்  

(ஆ) பிளாட்டினம்  

(இ) தவள்ளி  

(ஈ) ெங்கம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. அட்லஸ் மசல ___________ கண்டத்தில் அசமந்துள்ளது.  

2. ஆப்பிரிக்காவின் மிக உயரமான சிகரம் ____________ ஆகும்.  

3. ஆஸ்திரரலியாவில் அதிகம் காணப்படும் மரம் ___________ 

4. ஆஸ்திரரலியாவில் உள்ள மிெதவப்ப மண்டல புல்தவளிகள் ___________ என 

அசழக்கப்படுகின்றன.  

5. அண்டார்டிகாவில் நிறுவப்பட்ட முெல் இந்திய ஆய்வு நிசலயம் ____________ 

தபாருத்துக:  

1. பின்னாக்கள் - புவியிசடக் ரகாட்டுக்காடுகள் 

2. கிரில் - உப்பு ஏரி 

3. தநருப்புக்ரகாழி - சிறிய தைம்மீன் 
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4. ஐரி ஏரி - பறக்க இயலாெ பறசவ 

5. புவியின் அணிகலன் - சுண்ணாம்பு பாசற தூண்கள் 

IV. ைரியான கூற்சறத் ரெர்வு தைய்யவும்:  

1. கூற்று: அரராரா என்பது வானத்தில் ரொன்றும் வண்ண ஒளிகள் ஆகும்,  

 காரணம்: அசவ வளிமண்டலத்pன் ரமலடுக்குக் காந்ெ புயலால் ஏற்படுகின்றன.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் உண்சமஇ கூற்று காரணத்திற்கான ைரியான விளக்கம்.  

ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் உண்சம கூற்று காரணத்திற்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

இ) கூற்று உண்சம ஆனால் காரணம் ெவறு.  

ஈ) காரணம் உண்சம ஆனால் கூற்று ெவறு 

2. கூற்று: ஆப்பிரிக்காவின் நிலவியல் ரொற்றங்களில் ஒரு முக்கிய அம்ைம் தபரிய பிளவுப் பள்ளத்ொக்கு 

ஆகும்.  

காரணம்: புவியின் உள்விசை காரணமாக புவியின் ரமற்பரப்பில் உண்டான பிளவு.  

அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி கூற்றுகான காரணம் ைரியான விளக்கம்.  

ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ைரி ஆனால் கூற்றுக்கான காரணம் ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

இ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு.  

ஈ) காரணம் ைரி ஆனால் கூற்று ெவறு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. அகுல்காஸ் முசன 2. சூயஸ் கால்வாய் 3. ii மற்றும் iv ைரியானசவ  

4. தபரிய பிரிப்பு மசலத்தொடர் 5. ெங்கம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. வடரமற்கு ஆப்பிரிக்கா 2. கிளிமஞ்ைாரரா 3. யூக்கலிப்டஸ் 4. டவுன்ஸ்  

5. ெட்சின் கங்ரகாத்ரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பின்னாக்கள் - சுண்ணாம்பு பாசற தூண்கள் 

2. கிரில் - சிறிய தைம்மீன் 

3. தநருப்புக்ரகாழி - பறக்க இயலாெ பறசவ 

4. ஐரி ஏரி - உப்பு ஏரி 

5. புவியின் அணிகலன் - புவியிசடக் ரகாட்டுக்காடுகள் 

ைரியான கூற்சறத் ரெர்வு தைய்யவும்: (விசடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் உண்சம, கூற்று காரணத்திற்கான ைரியான விளக்கம்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் உண்சம, கூற்று காரணத்திற்கான ைரியான விளக்கம்.  
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8th Social Science Lesson 16 

16] புவிப்படங்கசளக் கற்றறிெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புவிப்படங்கசளக் கற்றறிெல் மற்றும் புவிப்பட உருவாக்க நுணுக்கங்கள் பற்றி விளக்கும் பாடப் பிரிவு 

புவிப்படவியல் எனப்படும். இது புவிப்பட உருவாக்குெலின் அறிவியல் ைார்ந்ெ ஒரு கசல நுட்பமாகும்.  

“தகடஸ்ட்ரல” எனும் வார்த்செ ஃப்தரஞ்ச் தமாழியிலுள்ள “தகடஸ்டர்” எனும் தைால்லிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

இென் தபாருள் “பிராந்திய தைாத்துகளின் பதிரவடு” என்பொகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. புவிப்பட ெயாரிப்பு முசற குறித்து சகயாளும் பாடப்பிரிவு ___________ ஆகும்.  

(அ) மக்களியல்  

(ஆ) புவிப்படவியல்  

(இ) இயற்சகயசமப்பு  

(ஈ) இடவியல் 

2. ஒரு பகுதியின் இயற்சகயம்ைங்கசளக் காட்டும் புவிப் படம் ____________ 

(அ) நிலக்கானி படங்கள்  

(ஆ) நிலத்ரொற்ற புவிப்படம் 

(இ) கால நிசலயியல் புவிப்படம்  

(ஈ) மூலாொர புவிப்படம் 

3. ஆழம் குசறந்ெ நீர்ப் பகுதிகள் ____________ வண்ணம் மூலம் குறிப்பிடப்படுகிறது.  

(அ) மஞ்ைள்  

(ஆ) பழுப்பு  

(இ) தவளிர் நீலம்  

(ஈ) அடர் நீலம் 

4. பிளான்கள் என்று அசழக்கப்படும் புவிப்படங்கள் ____________ ஆகும்.  

(அ) நிலக்கானி புவிப்படங்கள்  

(ஆ) ெலப்படங்கள் 

(இ) ைம அளவுக்ரகாட்டுப் படங்கள்  

(ஈ) ரபாக்குவரத்துப் படங்கள் 

5. மக்கட்தொசக பரவசல ___________ மூலம் காண்பிக்கலாம்.  

(அ) ரகாடுகள்  

(ஆ) வண்ணங்கள்  

(இ) புள்ளிகள்  

(ஈ) ைம அளவுக்ரகாடுகள் 
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ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. புவிக்ரகாள மாதிரி என்பது __________ ன் உண்சமயான உருவ மாதிரியாக்கமாகும்.  

2. புவியின் ரகாள வடிவத்செ ஒரு ைமெளப்பரப்பில் வசரயப்படும் முசற __________ எனப்படும்.  

3. ைம அளவு உயரமுள்ள இடங்கசள இசணக்கும் ரகாடு ___________ 

4. காணிப்படங்கள் தபாதுவாக _________ ஆல் பராமரிக்கப்படுகின்றன.  

5. ___________ புவிப்படங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட கருப்தபாருளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றன.  

தபாருத்துக:  

i. புவிப்பட விளக்கம் - 1. 45o 

ii. வடகிழக்கு - 2. பழுப்பு நிறம் 

iii. ைம உயரக்ரகாடு - 3. கருத்துப்படங்கள் 

iv. காணிப்படங்கள் - 4. புவிப்படத்தின் திறவுரகால் 

v. நிழற்பட்சடப் படம் - 5. வரி விதிப்பு 

(அ) 3 5 1 4 2 

(ஆ) 4 1 2 5 3 

(இ) 2 5 1 3 4 

(ஈ) 5 2 4 1 3 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: சிறிய அளசவப் புவிப்படங்களில் பிரொன ரொற்றங்கசள மட்டுரம காண்பிக்கப்படுகின்றன.  

காரணம்: குசறந்ெ அளவு இடரம உள்ளொல், தபரிய பரப்பிலான கண்டங்கள் மற்றும் நாடுகள் 

ரபான்றவற்சற மட்டுரம காண்பிக்க இயலும்.  

(அ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் ெவறு  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

2. கூற்று: மரபுக் குறியீடுகளும், சின்னங்களும் வசரபடத்தின் திறவுரகால் ஆகும்.  

காரணம்: இசவ குசறந்ெ அளவிலான படத்தில் அதிக விவரங்கசளத் ெருகின்றன.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி  

(ஆ) கூற்று ெவறு, ஆனால் காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. புவிப்படவியல் 2. நிலத்ரொற்ற புவிப்படம் 3. தவளிர் நீலம்  

4. நிலக்கனிய புவிப்படங்கள் 5. வண்ணங்கள்  
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ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. புவியின் 2. வசரபட ரகாட்டுச் ைட்டம் 3. ைம அளவுக் ரகாடு 4. அரைாங்கம்  

5. கருத்துப்  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. புவிப்பட விளக்கம் - வரி விதிப்பு 

2. வடகிழக்கு - 450 

3. ைம உயரக்ரகாடு - பழுப்பு நிறம் 

4. காணிப்படங்கள் - வரி விதிப்பு 

5. நிழற்பட்சடப் படம் - கருத்துப்படங்கள் 

ைரியான கூற்சறத் ரெர்வு தைய்யவும்: (விசடகள்) 

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி 

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி 

 

8th Social Science Lesson 17 

17] மாநில அரசு எவ்வாறு தையல்படுகிறது 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

குடியரசுத் ெசலவர் மாநில ஆளுநசர நியமிக்கும் ரபாது மத்திய அசமச்ைரசவயின் ஆரலாைசனயின்படி 

தையல்படுகிறார். ரமலும் தொடர்புசடய மாநில அரசையும் கலந்ொரலாசிக்கிறார். தபாதுவாக ஒருவர் 

ஆளுநராக அவரது தைாந்ெ மாநிலத்தில் நியமிக்கப்படுவது இல்சல.  

இந்தியாவில் ெற்ரபாது ஆறு மாநிலங்களில் மட்டும் ைட்ட மன்ற ரமலசவ நசடமுசறயில் உள்ளது. அசவ 

பீகார், உத்திரப்பிரரெைம், மகாராஷ்டிரம், கர்நாடகம், ஆந்திரப் பிரரெைம் மற்றும் தெலுங்கானா ஆகும்.  

மாநில ைட்ட மன்றமும் ைாொரண அல்லது பண மரைாொக்கசள நிசறரவற்றுவதில் பாராளுமன்றம் 

பின்பற்றும் நசடமுசறகசளரய பின்பற்றுகிறது. ைட்டமன்ற ரபரசவ ைட்ட மன்ற ரமலசவசயக் 

காட்டிலும் அதிக அதிகாரம் தகாண்டொகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஒரு மாநிலத்தின் ஆளுநர் யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார்? 

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) துசணக் குடியரசுத் ெசலவர் 

(இ) பிரெம மந்திரி  

(ஈ) முெலசமச்ைர் 

2. மாநில அசமச்ைரசவக் குழுவின் ெசலவர் 

(அ) ஆளுநர்  

(ஆ) முெலசமச்ைர்  
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(இ) ைபாநாயகர்  

(ஈ) உள்துசற அசமச்ைர் 

3. மாநில ைட்டமன்ற கூட்டத்செக் கூட்டவும், ஒத்தி சவக்கவும் அதிகாரம் தபற்றவர்.  

(அ) உள்துசற அசமச்ைர்  

(ஆ) குடியரசுத் ெசலவர் 

(இ) ைபாநாயகர்  

(ஈ) ஆளுநர் 

4. உயர் நீதி மன்ற நீதிபதிகசள நியமிப்பதில் பங்கு தபறாெவர் யார்? 

(அ) ஆளுநர்  

(ஆ) முெலசமச்ைர்  

(இ) உயர் நீதி மன்ற ெசலசம நீதிபதி  

(ஈ) குடியரசுத் ெசலவர் 

5. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஓய்வு தபறும் வயது 

(அ) 62  

(ஆ) 64  

(இ) 65  

(ஈ) 58 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவில் உள்ள தமாத்ெ மாநிலங்களின் எண்ணிக்சக ___________ ஆகும்.  

2. ஆளுநரின் பெவிக்காலம் ___________ ஆண்டுகள் ஆகும்.  

3. மாவட்ட நீதிபதிகள் __________ ஆல் நியமிக்கப்படுகின்றனர்.  

4. ஆளுநர் ஒரு மாநிலத்தின் ___________ ஆவார்.  

5. ஒருவர் ைட்டப்ரபரசவ உறுப்பினராக ____________ வயது நிசறவசடந்திருக்க ரவண்டும்.  

தபாருத்துக:  

1. ஆளுநர் - கீழசவ 

2. முெலசமச்ைர் - தபயரளவுத் ெசலவர் 

3. ைட்டமன்ற ரபரசவ - ரமலசவ 

4. ைட்டமன்ற ரமலசவ - உண்சமயான ெசலவர் 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. முெலசமச்ைர் மாநிலத்தின் ெசலசம நிர்வாகி ஆவார்.  

2. ஆளுநர் ைட்ட மன்றத்திற்கு இரண்டு ஆங்கிரலா இந்திய உறுப்பினர்கசள நியமிக்கிறார்.  

3. உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் எண்ணிக்சக நிசலயாகவும் ஒரர மாதிரியாகவும் இருப்பதில்சல.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  
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1. மாநில ைட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கீழ்கண்டவர்களுள் யாசரத் ரெர்ந்தெடுப்பதில் பங்கு தபறுகின்றனர்.  

i. குடியரசுத் ெசலவர்  

ii. துசண குடியரசுத் ெசலவர் 

iii. ராஜ்ய ைசப உறுப்பினர்கள்  

iv. ைட்டமன்ற ரமலசவ உறுப்பினர்கள் 

(அ) i, ii & iii ைரி  

(ஆ) i மற்றும் iii ைரி  

(இ) i, iii மற்றும் iv ைரி  

(ஈ) i, ii, iii மற்றும் iv ைரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. குடியரசுத் ெசலவர் 2. முெலசமச்ைர் 3. ஆளுநர் 4. முெலசமச்ைர் 5. (62) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. (29) 2. ஐந்து 3. ஆளுநரால் 4. நிர்வாகத் ெசலவர் 5. (25) 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ஆளுநர் - தபயரளவுத் ெசலவர் 

2. முெலசமச்ைர் - உண்சமயான ெசலவர் 

3. ைட்டமன்ற ரபரசவ - கீழசவ 

4. ைட்டமன்ற ரமலசவ - ரமலசவ 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைரி  

2. ெவறு  

ைரியான விசட: ஆளுநர் ைட்டமன்றத்திற்கு ஒரு ஆங்கிரலா இந்திய உறுப்பினர்கசள நியமிக்கிறார்.  

3. ைரி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i iii மற்றம் iv ைரி 

 

8th Social Science Lesson 18 

18] குடிமக்களும் குடியுரிசமயும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்தியக் குடியுரிசமச் ைட்டம், 1955 இந்தியக் குடிமகன் ென்னுசடய குடியுரிசமசய தபறுெசலயும், 

இழத்ெசலயும் பற்றிய விதிகசள இச்ைட்டம் கூறுகிறது.  

முன்னுரிசம வரிசைப்படி குடியரசு ெசலவர் நாட்டின் முெல் குடிமகன் ஆவார்.  
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நாட்டுரிசம மற்றும் குடியுரிசம: பூர்வீகம், பிறப்பு மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் ஒரு 

குறிப்பிட்ட நாட்டினர் இயல்பாக தபறும் நிசல நாட்டுரிசம எனப்படும். ைட்ட நசடமுசறகளுக்கு உட்பட்டு 

ஒரு நாட்டின் அரைாங்கத்ொல் ெனி ஒருவருக்கு வழங்கப்படுவது குடியுரிசம எனப்படும். ஒருவர் ெனது 

நாட்டுரிசமசய மாற்ற முடியாது. ஆனால் ெனது குடியுரிசமசய மாற்ற முடியும்.  

ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் அல்லாெவர்கசள இரண்டு வசகயினராக நாம் அசழக்கின்ரறாம் அசவ:  

1. அந்நியர் (Alien): ஒரு நாட்டில் வசிக்கும் குடிமகனாக அல்லாெ அசனவரும் அந்நியர் எனப்படுவர். 

உொரணம்: தவளிநாட்டு சுற்றுலாப் பயணிகள், தவளிநாட்டு மாணவர்கள்.  

2. குடிரயறியவர் (Immigrant): ஒரு நாட்டில் எவ்விெ ெசடயும் இன்றி நிரந்ெரமாக வசிப்பெற்கும், பணி 

புரிவெற்கும் உரிசம தபறும் அந்நியர் குடிரயறியவர் எனப்படுகிறார் 

தவளிநாடு வாழ் இந்தியர் தினம் (பிரவாசி பாரதிய தினம்): இந்திய அரசின் தவளியுறவுத் துசற 

அசமச்ைகத்ொல் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுசற பிரவாசி பாரதிய தினம் தகாண்டாடப்படுகிறது. இந்ெ 

தினம் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்காக தவளிநாட்டில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் பங்களிப்பிசன தபறும் 

வசகயில் தகாண்டாடப்படுகிறது. இது மகாத்மா காந்தி தென் ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவிற்கு 

வருசக புரிந்ெ தினமான  னவரி 9ஆம் நாள் தகாண்டாடப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்கண்டசவகளில் எந்ெ ஒன்று இந்திய குடியுரிசம தபறும் வழிமுசற அல்ல? 

(அ) பிறப்பின் மூலம்  

(ஆ) தைாத்துரிசம தபறுவென் மூலம் 

(இ) வம்ைாவழியின் மூலம்  

(ஈ) இயல்பு குடியுரிசம மூலம் 

2. அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் எந்ெப் பகுதி மற்றும் பிரிவுகள் குடியுரிசமசயப் பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றன? 

(அ) பகுதி II  

(ஆ) பகுதி II பிரிவு 5-11  

(இ) பகுதி II பிரிவு 5-6  

(ஈ) பகுதி I பிரிவு 5-11 

3. இந்தியாவின் முெல் குடிமகன் யார்? 

(அ) பிரெமர்  

(ஆ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(இ) முெலசமச்ைர்  

(ஈ) இந்திய ெசலசம நீதிபதி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஒரு நாட்டின் ___________ அந்நாடு வழங்கும் குடியியல் மற்றும் அரசியல் உரிசமசகசளப் தபறத் 

ெகுதியுசடயவர் ஆவார்.  

2. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் ___________ குடியுரிசமசய மட்டும் வழங்குகிறது.  

3. இந்தியக் கடவுச் சீட்டிசனப்தபற்று (Passport) தவளிநாட்டில் வாழும் இந்தியக் குடிமகன் 

___________ என அசழக்கப்படுகிறார்.  
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4. மக்கள் அசனவரும் உரிசமகள் மற்றும் ___________ யும் இயற்சகயாக தபற்றிருக்கின்றனர்.  

5. __________ என்பது இசளஞர்கசள நவீன ைமுொயத்செ வடிவசமப்பதில் பங்ரகற்க தைய்யும் ஒரு 

ரயாைசன ஆகும்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் ஒற்சறக் குடியுரிசமசய வழங்குகிறது.  

2. தவளிநாட்டுக் குடியுரிசமசய தகாண்டு இந்தியாவில் வசிப்பெற்கான அட்சட சவத்திருப்பவருக்கு 

வாக்குரிசம உண்டு.  

3. அடிப்பசட உரிசமகசள இந்தியக் குடிமகன் அனுபவிக்க நமது அரசிலசமப்புச் ைட்டம் உத்திரவாெம் 

அளிக்கிறது.  

4. நாட்டுரிசமசய மாற்ற இயலும். ஆனால் குடியுரிசமசய மாற்ற இயலாது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. ஒரு இந்தியக் குடிமகனின் குடியுரிசம கீழ்க்கண்ட எெனால் முடிவுக்கு வருகிறது.  

i) ஒருவர் ரவறு நாட்டுக் குடியுரிசமசய தபறும்ரபாது 

ii) பதிவு தைய்வென் மூலம் 

iii) ெவறான ரமாைடி வழிகளில் ஒருவர் குடியுரிசம தபற்றார் என்று அரசு கருதும் ரபாது 

iv) ரபாரின் ரபாது எதிரி நாட்டிடம் இந்திய குடிமகன் வணிகம் தைய்யும் ரபாது 

(அ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஆ) i மற்றும் iii ைரி  

(இ) i, ii, iv ைரி  

(ஈ) i, ii, iii ைரி 

2. கூற்று: 1962ஆம் ஆண்டு பாண்டிச்ரைரி இந்திய யூனியனுடன் இசணந்ெது. அங்கு வாழ்ந்ெ மக்கள் 

இந்திய குடிமக்களாயினர்.  

காரணம்: 1955 இந்தியக் குடியுரிசமச் ைட்டத்தின் படி பிரரெைங்கசள இசணத்ெல் என்பென் 

அடிப்பசடயில் அவர்கள் இந்திய குடிமக்களாகினர்.  

(அ) காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் 

(ஆ) காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி 

(ஈ) காரணம், கூற்று இரண்டும் ெவறு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. தைாத்துரிசம தபறுவென் மூலம் 2. பகுதி ii பிரிவு 5 – 11 3. குடியரசுத் ெசலவர்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. குடிமகன் 2. ஒற்சற 3. NRI தவளிநாட்டுவாழ் இந்தியர் 4. கடசமகள்  

5. உலகளாவிய குடியுரிசம 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 
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1. ெவறு  

2. ெவறு  

3. ைரி  

4. ெவறு  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. i மற்றும் iii ைரி  

2. காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம்.  

 

8th Social Science Lesson 19 

19] ைமயச்ைார்பின்சமசயப் புரிந்து தகாள்ளுெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ைமயச்ைார்பின்சம என்ற தைால் லத்தீன் வார்த்செயான தைகுலம் (saeculum) என்பதிலிருந்து தபறப்பட்டது. 

இென் தபாருள் காலம் (an age) அல்லது உள்ளுணர்வு காலம் (the spirit of an age) ஆகும். ஆங்கிரலய 

பத்திரிக்சக எழுத்ொளரான  ார்ஜ் ர க்கப் ரஹால்ரயாக் என்பவர் secularism என்ற பெத்செ 

உருவாக்கினார்.  

அரைாகரின் 12வது பாசற அரைாசண: அரைானது எந்ெ ஒரு மெத்செச் ைார்ந்ெ பிரிவினருக்கும் எதிராக 

குற்றம் ைாட்டாது என்று கி. மு (தபா. ஆ. மு) மூன்றாம் நூற்றாண்டிரலரய அறிவித்ெ முெல் ரபரரைர் அரைாகர் 

ஆவார். ெனது 12வது பாசற அரைாசணயில் அசனத்து மெப்பிரிவினருடன் ைகிப்பு ென்சமரயாடு 

மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் மீது மிகுந்ெ மரியாசெக்குரிய மனநிசலசய வளர்த்துக் தகாள்ளவும் ெம் 

மக்களுக்கு ரவண்டுரகாள் விடுத்துள்ளார்.  

நாத்திகம்: கடவுள் அல்லது கடவுள்கள் மீது நம்பிக்சகயற்றிருத்ெல்.  

ைமயச்ைார்பின்சம: அரரைா, ைமயரமா ஒன்று மற்தறான்றின் விவகாரங்களில் ெசலயிடாதிருத்ெல்.  

முகலாய ரபரரைர் அக்பர் மெைகிப்புத் ென்சம தகாள்சகசயப் பின்பற்றினார். அவருசடய தீன்-இலாஹி 

(தெய்வீக நம்பிக்சக) மற்றும் சுல்-இ-குல் (அசனத்து ைமயத்தினரிசடரய அசமதி மற்றும் நல்லிணக்கம்) 

ஆகியசவ அவரின் ைமய ைகிப்புத் ென்சமசய எடுத்தியம்புகிறது.  

கஜீராரஹாவில் காணப்படும் 19ஆம் நூற்றாண்சடச் ைார்ந்ெ இந்து ரகாவிலில், வழக்கமான சிகரத்திற்குப் 

பதிலாக இந்து பாணியிலான ரகாபுரம், ைமண விொனம், புத்ெ ஸ்தூபி மற்றும் இஸ்லாமிய பாணியிலான 

குவிமாடம் ஆகியவற்சறக் தகாண்டு அசமக்கப்பட்டுள்ளது.  

ைமயச்ைார்பற்ற இந்திய நாடானது அசனத்துச் ைமய விழாக்களுக்கும் தபாது விடுமுசற அறிவிக்கிறது.  

அக்பரின் கல்லசற, சிக்கந்ெரா (ஆக்ரா அருகில்-இந்தியா): இஸ்லாம், இந்து ைமயம் உள்ளிட்ட பல்ரவறு 

ைமயங்கசளச் ைார்ந்ெ கூறுகள் அவரது கல்லசறயில் இடம் தபற ரவண்டுதமன அக்பர் வலியுறுத்தினார்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ைமயச்ைார்பின்சம என்பது  

(அ) அரசு அசனத்து ைமயத்திற்கும் எதிரானது 

(ஆ) அரசு ஒரர ஒரு ைமயத்செ மட்டும் ஏற்றுக் தகாள்கிறது 

(இ) எந்ெ ைமயத்செச் ைார்ந்ெ குடிமகனும் ைகிப்புத் ென்சமயுடன் அசமதியாக இணக்கமாக வாழ்ெல் 
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(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்சல 

2. இந்தியா ஒரு __________ தகாண்ட நாடாகும்.  

(அ) பல்ரவறு ைமய நம்பிக்சக  

(ஆ) பல்ரவறு பண்பாட்டு நம்பிக்சக 

(இ) (அ) மற்றும் (ஆ) இரண்டும்  

(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்சல 

3. இந்திய அரசியலசமப்பின் முகவுசர திருத்ெப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1951  

(ஆ) 1976  

(இ) 1974  

(ஈ) 1967 

4. பின்வருவனவற்றுள் எது இந்தியாசவ ைமயச்ைார்பற்ற நாடாக விவரிக்கிறது? 

(அ) அடிப்பசட உரிசமகள்  

(ஆ) அடிப்பசட கடசமகள் 

(இ) அரசு தநறிமுசறயுறுத்தும் தகாள்சககள்  

(ஈ) அரசியலசமப்பின் முகவுசர 

5. ைமயச் சுெந்திர உரிசம எெனுடன் தொடர்புசடயது 

(அ) நீதித்துசற  

(ஆ) பாராளுமன்றம் 

(இ) அரசு தநறிமுசறயுறுத்தும் தகாள்சக  

(ஈ) அடிப்பசட உரிசமகள் 

6. அரசியலசமப்பின் பிரிவு 28 எந்ெ வசகயான கல்விசய அரசு உெவிதபறும் கல்வி நிறுவனங்களில் 

ெசட தைய்துள்ளது? 

(அ) ைமய ரபாெசனகள்  

(ஆ) நீதி தநறிக்கல்வி 

(இ) உடற்கல்வி  

(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்சல 

7. ஒரு நாடு ைமயச்ைார்பற்ற நாடாக எப்ரபாது கருெப்படும் எனில் அது 

(அ) ஒரு குறிப்பிட்ட ைமயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்ொல் 

(ஆ) அரசு உெவி தபறும் கல்வி நிறுவனங்களில் ைமய ரபாெசனகசளத் ெசட தைய்ொல் 

(இ) ஒரு குறிப்பிட்ட ைமயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் இருந்ொல் 

(ஈ) எந்ெ ைமய நம்பிக்சககசளயும் பரப்ப ெசட விதித்ொல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            232 

1. ைமயம் நமக்கு ___________ ரபாதிக்கவில்சல 

2. ைமயச்ைார்பின்சம  னநாயகத்தின் ஒரு பகுதி அது ___________ அளிக்கிறது.  

3. ___________ என்பது கடவுள் மற்றும் கடவுள்கள் மீது நம்பிக்சகயற்றிருப்பொகும்.  

4. நமது அரசியலசமப்பின் அடிப்பசட ரநாக்கம் ____________ மற்றும் __________ 

ஊக்குவிப்பொகும்.  

5. பிரிவு 15 ைமயம், ைாதி, பாலினம் அல்லது பிறப்பிடம் ஆகியவற்றின் அடிப்பசடயில் ___________ 

காட்டுவசெத் ெசட தைய்கிறது.  

தபாருத்துக:  

1. நாத்திகம் - Secularism என்ற பெத்செ உருவாக்கியவர் 

2. குழந்செகள் - ைமூகச் சீர்திருத்ெவாதி 

3. தீன்-இலாஹி - கடவுள் நம்பிக்சகயற்றிருப்பது 

4. அரசியலசமப்பு - வருங்கால குடிமக்கள் 

5. ரஹால்ரயாக் - தெய்வீக நம்பிக்சக 

6. இரா ாராம் ரமாகன்ராய் - 1950 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. இந்திய நாட்டிற்தகன ஒரு ைமயம் உள்ளது.  

2. ைமயச்ைார்பின்சம என்ற தைால் கிரரக்க தமாழியிலிருந்து தபறப்பட்டுள்ளது.  

3. தமாகலாய ரபரரைர் அக்பர் ைமயச் ைகிப்புத் ென்சமக் தகாள்சகசயப் பின்பற்றினார்.  

4. ைமண ைமயம் சீனாவில் ரொன்றியது.  

5. இந்திய அரைாங்கம் அசனத்துச் ைமய விழாக்களுக்கும் விடுமுசறசய அறிவிக்கிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. (i) இந்தியா ரபான்ற ைமயப் பன்முகத்ென்சம தகாண்ட ைமூகத்திற்குச் ைமயச்ைார்பின்சம விசலமதிப்பற்ற 

ஒன்றாகும்.  

(ii) ைமயச்ைார்பற்ற என்ற தைால்லானது 1950ஆம் ஆண்டு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நமது அரசியலசமப்பில் 

குறிப்பிடப்படவில்சல.  

(iii) அரசியலசமப்பு பிரிவு 26 ஒரு குறிப்பிட்ட ைமயத்திற்காக வரி தைலுத்துவெற்கு ஊக்கமளிக்கிறது.  

(iv) அக்பரின் கல்லசற ஆக்ராவிற்கு அருகிலுள்ள சிக்கந்ெராவில் உள்ளது.  

(அ) i, ii மட்டும்  

(ஆ) ii, iii மட்டும்  

(இ) iv மட்டும்  

(ஈ) i, ii, iv மட்டும் 

2. கூற்று: ஒரு தவளிநாட்டவர் இந்தியாவில் ெனது ைமயத்செப் பின்பற்றலாம்.  

காரணம்: அரசியலசமப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ள ைமய சுெந்திரம் இந்தியர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் 

தவளிநாட்டவருக்கும் உண்டு.  
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(i) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 

(ii) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(iii) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(iv) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

3. கூற்று: இந்தியாவில் ைமயச்ைார்பின்சம என்ற தகாள்சக மிக்க மதிப்புள்ளொகும்.  

காரணம்: இந்தியா பல்ரவறு ைமயம் மற்றும் பன்முக கலாச்ைாரம் தகாண்ட நாடாகும்.  

(i) கூற்று ைரி காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(ii) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

(iii) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(iv) இரண்டும் ெவறு 

4. ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

(i) தீன் இலாகி – ஒரு புத்ெகம் 

(ii) கஜீராரஹா - இந்து ரகாவில் 

(iii) அரைாகர் - பாசறக் கல்தவட்டு 

(iv) இக்பால் – கவிஞர் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. எந்ெ ைமயத்செத் ைார்ந்ெ குடிமகனும் ைகிப்புத்ென்சமயுடன் அசமதியாக இணக்கமாக வாழ்ெல் 

2. அ மற்றும் ஆ இரண்டும் 3. 1976 4. அரசியலசமப்பின் முகவுசர  

5. அடிப்பசட உரிசமகள் 6. ைமய ரபாெசனகள்  

7. ஒரு குறிப்பிட்ட ைமயத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்காமல் இருந்ொல்.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. பசகசம 2. ஒற்றுசமசய 3. நாத்திகம்  

4. ரெசிய ஒற்றுசமயும், ஒருசமப்பாட்சடயும் 5. பாகுபாடு 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. நாத்திகம் - கடவுள் நம்பிக்சகயற்றிருப்பது 

2. குழந்செகள் - வருங்கால குடிமக்கள் 

3. தீன் - இலாஹி - தெய்வீக நம்பிக்சக 

4. ரஹால்ரயாக் - ைமயச்ைார்பின்சம என்ற பெத்செ ஒருவாக்கியவர்.  

5. இரா ாராம் ரமாகன்ராய் - ைமூக சீர்திருத்ெவாதி 

ைரியா ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு  

ைரியான விசட: இந்தியா ஒரு மெச்ைார்பற்ற நாடு 

2. ெவறு  
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ைரியான விசட: ைமயச்ைார்பின்சம என்ற தைால் லத்தீன் தமாழிலியிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

3. ைரி  

4. ெவறு  

ைரியான விசட: ைமண ைமயம் இந்தியாவில் ரொன்றியது.  

5. ைரி  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. i, ii, iv மட்டும்  

2. கூற்றுஇ காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

3. கூற்று ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

4. தீன் இலாகி – ஒரு புத்ெகம். 

 

8th Social Science Lesson 20 

20] மனிெ உரிசமகளும் ஐக்கிய நாடுகள் ைசபயும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சைரஸ் சிலிண்டர் கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 539: பண்சடய பாரசீகத்தின் முெல் மன்னரான மகா சைரஸ், 

அடிசமகசள விடுவித்து மக்கள் அசனவரும் ெங்கள் தைாந்ெ மெத்செத் ரெர்ந்தெடுக்கும் உரிசம உண்டு 

என்று அறிவித்ொர். இன ைமத்துவத்செ நிசலநாட்டினார். ரமற்கூறியசவகளும், மற்ற ஆசணகளும் 

கியூனிபார்ஃம் எழுத்துக்களில் அக்காடியன் தமாழியில் சிலிண்டர் வடிவிலான சுட்ட களிமண்ணில் பதிவு 

தைய்யப்பட்டன. இது ஐக்கிய நாடுகள் ைசபயின் ஆறு அலுவல் தமாழிகளிலும் தமாழிதபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

இசவ உலக மனிெ உரிசமகள் பிரகடனத்தின் முெல் நான்கு விதிகளுக்கு இசணயாக உள்ளன.  

மனிெ உரிசமகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு – முகவுசர: மனிெர்கள் அசனவரும் சுெந்திரமாகரவ 

பிறக்கின்றனர். அவர்கள் மதிப்பிலும், உரிசமகளிலும் ைமமானவர்கள். அவர்கள் அறிவாற்றசலயும் 

மனைாட்சிசயயும் இயற்பண்பாகக் தகாண்டவர்களாகவும் எல்லா மக்களிசடரயயும் தபாதுவான 

ைரகாெரத்துவத்தின் உணர்சவ வளர்க்க கடசமப்பட்டவர்களும் ஆவர்.  

ஒவ்தவாரு ஆண்டும் டிைம்பர் 10ஆம் நாள் உலக மனிெ உரிசமகள் தினமாகக் தகாண்டாடப்படுகிறது. 

மனிெ உரிசமகசள உலக அளவில் அறிவித்ெ தபருசம ஐக்கிய நாடுகளின் தபாதுச் ைசபசயரய ைாரும்.  

இந்திய அரசியலசமப்பு ைட்டப் பிரிவுகள்: பிரிவு 24 – குழந்செத் தொழிலாளர் முசறசயத் ெசட தைய்கிறது. 

பிரிவு 39 (f) – ஆரராக்கியமாக குழந்செகள் வளர வழிவசகச் தைய்கிறது. பிரிவு 45 – 6 வயது வசர 

அசனத்துக் குழந்செகளுக்கும் ஆரம்ப கால குழந்செ பராமரிப்பு மற்றும் கல்விசய வழங்க அரசு 

முயல்கிறது.  

1098 குழந்செகளுக்கான உெவி சமய எண்: இது இந்தியாவில் முென் முெலாக அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட 24 

மணிரநர கட்டணமில்லா அவைரத் தொசலத் தொடர்பு ரைசவயாகும். குழந்செத் தொழிலாளர்கள், 

குழந்செத் திருமணம் மற்றும் ஏரெனும் வன்தகாடுசம ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்செகளுக்குச் 

சிறப்பு கவனம் தைலுத்ெப்படுகிறது.  

1978 – ைர்வரெை தபண்கள் ஆண்டு. 1979 – ைர்வரெை குழந்செகள் ஆண்டு என ஐ. நா. ைசப 

அறிவித்துள்ளது.  
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தபற்ரறார் மற்றும் மூத்ெ குடிமக்களின் பராமரிப்பு மற்றும் நலவாழ்வுச் ைட்டம், 2007: இந்ெச் ைட்டம் மூத்ெ 

குடிமக்களுக்கும் தபற்ரறார்களுக்கும் பராமரிப்சப வழங்குவெற்கும் அவர்களின் குழந்செகள் மற்றும் 

வாரிசுொரர்களின் ைட்டப்பூர்வமான கடசமயாகிறது. முதுசம காலத்தில் பாதுகாப்பும் ஆெரவும் மனிெ 

உரிசமகளாக கருெப்படுகின்றன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இரண்டாம் உலகப் ரபாருக்குப் பின்னர் __________ மனிெ உரிசமகசளப் பாதுகாக்க பல 

நடவடிக்சககசள எடுத்துள்ளது.  

(அ) ஐ. நா. ைசப  

(ஆ) உச்ை நீதிமன்றம் 

(இ) ைர்வரெை நீதிமன்றம்  

(ஈ) இசவகளில் எதுவுமில்சல 

2. 1995ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதிலும் இருந்து தபண்கள் ____________ இல் கூடினர்.  

(அ) தபய்ஜிங்  

(ஆ) நியூயார்க்  

(இ) தடல்லி  

(ஈ) எதுவுமில்சல 

3. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1990  

(ஆ) 1993  

(இ) 1978  

(ஈ) 1979 

4. ஐ. நா. ைசப 1979ஆம் ஆண்சட ___________ ைர்வரெை ஆண்டாக அறிவித்ெது.  

(அ) தபண் குழந்செகள்  

(ஆ) குழந்செகள் 

(இ) தபண்கள்  

(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்சல 

5. உலக மனிெ உரிசமகள் தினமாக அனுைரிக்கப்படும் நாள் எது? 

(அ) டிைம்பர் 9  

(ஆ) டிைம்பர் 10  

(இ) டிைம்பர் 11  

(ஈ) டிைம்பர் 12 

6. மனிெ உரிசமகளின் நவீன ைர்வரெை மகாைாைனம் என அசழக்கப்படுவது எது? 

(அ) மனிெ உரிசமகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு (UDHRC) 

(ஆ) ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் (NHRC) 
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(இ) மாநில மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் (SHRC) 

(ஈ) ைர்வரெைப் தபண்கள் ஆண்டு 

7. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயத்தின் ெசலவராக நியமிக்கப்படுபவர் யார்? 

(அ) ஓய்வுதபற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி  

(ஆ) ஓய்வு தபற்ற உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி 

(இ) குடியரசுத் ெசலவரால் நியமிக்கப்படும் ஏரெனும் ஒருவர் 

(ஈ) ஏரெனும் ஒரு நீதிமன்றத்தில் ஓய்வு தபற்ற ெசலசம நீதிபதி 

8. உலக மனிெ உரிசமகள் அறிவிப்பில் உள்ள ைட்டப்பிரிவுகளின் எண்ணிக்சக யாசவ? 

(அ) 20  

(ஆ) 30  

(இ) 40  

(ஈ) 50 

9. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயத் ெசலவரின் பெவிக் காலம் என்ன? 

(அ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயது வசர  

(ஆ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வசர 

(இ) 6 ஆண்டுகள் அல்லது 65 வயது வசர  

(ஈ) 5 ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயது வசர 

10. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணய ெசலசமயகம் அசமந்துள்ள இடம் எது? 

(அ) புது தடல்லி  

(ஆ) மும்சப  

(இ) அகமொபாத்  

(ஈ) தகால்கத்ொ 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஒவ்தவாரு ெனிமனிெனும் கண்ணியமான வாழ்க்சக வாழ ___________ உண்டு.  

2. மனிெ உரிசமகள் என்பது ___________ உரிசமகள்.  

3. மாநில மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் அசமக்கப்பட்ட ஆண்டு ____________ 

4. இந்திய அரசியலசமப்பின் 24வது ைட்டப்பிரிவு ____________ ஐ ெசட தைய்கிறது.  

5. ஐக்கிய நாடுகள் ைசப நிறுவப்பட்ட ஆண்டு ___________ 

தபாருத்துக:  

1. எலினார் ரூஸ்தவல்ட் - உலகின் முெல் மனிெ உரிசமகள் ைாைனம் 

2. சைரஸ் சிலிண்டர் - 1997 

3. தபண்கசள ரகலி தைய்வெற்கு 

ஏதிரான ைட்டம் - அடிசமத் ெனத்திலிருந்து விடுெசல 
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4. குழந்செ உெவி சமய எண் - மனிெ உரிசமகளுக்கான ஆசணயம் 

5. வாழ்வியல் உரிசமகள் - வாக்களிக்கும் உரிசம 

6. அரசியல் உரிசம - 1098 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. மனிெ உரிசமகள் மற்றும் வாழ்வியல் உரிசமகள் ஒரர மாதிரியானசவ.  

2. மனிெ மற்றும் குடிமகனின் உரிசமகள் அறிவிப்பு இந்தியாவில் அறிவிக்கப்பட்டது.  

3. 1993ஆம் ஆண்டு மனிெ உரிசமச் ைட்டம் ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் உருவாக் 

வழிவகுத்ெது.  

4. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்குத் ெண்டசன வழங்க ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் அதிகாரம் 

தபற்றுள்ளது.  

5. மனிெ உரிசமகளின் பாதுகாப்சப உறுதி தைய்வெற்காக ரெசிய, மாநில அளவிலான மனிெ உரிசமகள் 

ஆசணயம் நிறுவப்பட்டுள்ளது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

அ) ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஒரு ைட்ட ரீதியான அசமப்பாகும்.  

ஆ) ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஓர் அரசியலசமப்பு ைார்ந்ெ அசமப்பாகும்.  

இ) ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஒரு சுெந்திரமான அசமப்பாகும்.  

ஈ) ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஒரு பலெரப்பு நிறுவனங்கசளக் தகாண்டொகும்.  

2. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் குறித்து பின்வரும் எந்ெ கூற்று ைரியானது அல்ல.  

(அ) இது 1993இல் நிறுவப்பட்டது.  

(ஆ) மனிெ உரிசம மீறல் வழக்குகளில் குற்றவாளிசயத் ெண்டிக்க ஆசணயத்திற்கு எந்ெ உரிசமயும் 

இல்சல.  

(இ) இந்ெ ஆசணயத்தின் ெசலவரும் உறுப்பினர்களும் இந்திய உச்ை நீதிமன்றத்ொல் 

நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.  

(ஈ) இந்ெ ஆசணயம் ெனது ஆண்டு அறிக்சகசய மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு அனுப்புகிறது.  

3. கூற்று: டிைம்பர் 10ஆம் நாள் மனிெ உரிசமகள் தினமாக அனுைரிக்கப்படுகிறது.  

காரணம்: இது எலினார் ரூஸ்தவல்டின் பிறந்ெ நாசள நிசனவு கூர்கிறது.  

(அ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல 

(ஆ) கூற்று ைரி காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது 

(இ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ைரி 

(ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெவறு 

4. பின்வரும் கூற்சற ஆராய்க:  

1. மாநில மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் பல உறுப்பினர்கசளக் தகாண்ட அசமப்பு ஆகும்.  
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2. மாநில மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஒரு ெசலவர் மற்றும் மூன்று உறுப்பினர்கசளக் 

தகாண்டொகும்.  

ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் எது/எசவ ைரியானது/ைரியானசவ? 

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 2 மட்டும்  

(இ) 1, 2  

(ஈ) எதுவுமில்சல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஐ. நா. ைசப 2. தபய்ஜிங் 3. (1993) 4. குழந்செகள் 5. டிைம்பர் 10  

6. மனிெ உரிசமகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு  

7. ஓய்வு தபற்ற உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி 8. (30)  

9. (5 ஆண்டுகள் அல்லது 70 வயது வசர) 10. புதுதடல்லி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. உரிசம 2. அடிப்பசட 3. (17, ஏப்ரல் 1997) 4. குழந்செ தொழிலாளர் முசறசய  

5. (24, அக்ரடாபர் 1945) 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. எலினார் ரூஸ்தவல்ட் - மனிெ உரிசமகளுக்கான ஆசணயம் 

2. சைரஸ் சிலிண்டர் - உலகின் முெல் மனிெ உரிசமகள் ைாைனம் 

3. தபண்கசள ரகலி தைய்வெற்கு எதிரான ைட்டம் - 1997 

4. குழந்செ உெவி சமய எண் - 1098 

5. வாழ்வியல் உரிசமகள் - அடிசமத் ெனத்திலிருந்து விடுெசல 

6. அரசியல் உரிசம - வாக்களிக்கும் உரிசம 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு  

ைரியான விசட: மனிெ உரிசமகள் மற்றும் வாழ்வியல் உரிசமகள் தவவ்ரவறானசவ.  

2. ெவறு  

ைரியான விசட: மனிெ மற்றும் குடிமகனின் உரிசமகள் ஐரராப்பிய மற்றும் அதமரிக்க நாடுகளில் 

ரவரூன்றியிருந்ெது.  

3. ைரி 

4. ெவறு  

ைரியான விசட: 1948 மனிெ உரிசமகளுக்கான உலகளாவிய அறிவிப்பு ரெசிய மனிெ உரிசமகள் 

ஆசணயம் உருவாக வழிவகுத்ெது.  

5. ைரி 
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பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. ரெசிய மனிெ உரிசமகள் ஆசணயம் ஓர் அரசியலசமப்புச் ைார்ந்ெ அசமப்பாகும்.  

2. இந்ெ ஆசணயத்தின் ெசலவரும் உறுப்பினர்களும் இந்திய உச்ை நீதிமன்றத்ொல் 

நியமிக்கப்படுகிறார்கள்.  

3. கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல.  

4. 1 மட்டும் 

 

8th Social Science Lesson 21 

21] ைாசல பாதுகாப்பு விதிகள் மற்றும் தநறிமுசறகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இரவில் விளக்குகள்: இரவில் ரபாக்குவரத்து தநரிைல் குசறந்திருக்கும் ரபாது பல குறுக்கு ைந்திப்புகளில் 

உள்ள சைசக விளக்குகசள காவலர்கள் அசணத்து விடலாம். ஆனால் அப்பகுதிகசளக் கடக்கும் ரபாது 

மிகவும் எச்ைரிக்சகயுடன் தொடரலாம். வாகனங்கசள நிறுத்ெத் ரெசவயில்சல.  

இந்திய ெண்டசனச் ைட்டம் 304 A பிரிவு: கண்மூடித்ெனமாக ஓட்டுவொலும் ஓட்டுநரின் அலட்சியம் 

காரணமாகவும் ஏற்படும் இறப்பு தொடர்பான குற்றங்களுக்கு ஓட்டுநர் மீது காவல் துசற ரமற்கூறிய 

பிரிவின் கீழ் கிரிமினல் குற்ற வழக்குப் பதிவு தைய்ய ரநரிடும்.  

ரைது பாரெம்: ரெசிய தநடுஞ்ைாசலகளில் பாதுகாப்பாக மற்றும் ெசடயற்ற பயணம் தைய்ய பாலங்கசளக் 

கட்டுவெற்கான திட்டம் 2016இல் தொடங்கப்பட்டது. அது 2019ஆம் ஆண்டிற்குள் அசனத்து ரெசிய 

தநடுஞ்ைாசலகசளயும், இருப்புப்பாசெ குறுக்கீடு இல்லாமல் உருவாக்குவசெ ரநாக்கமாக 

தகாண்டுள்ளது.  

வாழ்சவக் காப்பாற்று நிறுவனம் (Save LIFE Foundation): இது ஒரு சுெந்திரமான, இலாப ரநாக்கில்லாெ, 

அரசு ைாரா, தபாதுத் தொண்டு அறக்கட்டசளயாகும். இது இந்தியா முழுவதும் ைாசல பாதுகாப்பு மற்றும் 

அவைர மருத்துவ வைதியிசன ரமம்படுத்துவெற்காக பணியாற்றி வருகின்றது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. சிவப்பு விளக்கு ஒளிரும் ரபாது 

(அ) பாசெ தெளிவாக இருக்கும் ரபாது நீங்கள் தொடர்ந்து தைல்லலாம் 

(ஆ) நீங்கள் வாகனத்செ நிறுத்தி பச்சை விளக்கு ஒளிரும் வசர காத்திருக்க ரவண்டும் 

(இ) உன் நண்பனின் குறுந்ெகவலுக்கு விசரவாக பதில் அனுப்பலாம் 

(ஈ) தைல்லிடப் ரபசியில் உசரயாடலாம் 

2. பாெைாரிகள் ைாசலசயக் கடக்குமிடம் 

(அ) எங்கு ரவண்டுமானாலும்  

(ஆ) ைமிக்சஞகளுக்கு அருகில் 

(இ) வரிரகாட்டு பாசெயில்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

3. ைாசல பாதுகாப்பு வாரம் ஒவ்தவாரு வருடமும் தகாண்டாடப்படும் மாெம் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            240 

(அ) டிைம்பர்  

(ஆ)  னவரி  

(இ) மார்ச்  

(ஈ) ரம 

4. அவைர காலத்தில், அவைர சிகிச்சை ஊர்தி ரைசவக்காக அசழக்க ரவண்டிய எண் 

(அ) 108  

(ஆ) 100  

(இ) 106  

(ஈ) 101 

5. ைாசல விபத்துக்களுக்கான காரணங்கள் யாசவ? 

(அ) அதிரவகம்  

(ஆ) குடிரபாசெயில் ஓட்டுெல் 

(இ) ஓட்டுநர்கள் கவனச்சிெறல்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

6. ரபாக்குவரத்துக் குறியீடுகளின் முெல் வசக 

(அ) கட்டாய குறியீடுகள்  

(ஆ) எச்ைரிக்சக குறியீடுகள் 

(இ) ெகவல் குறியீடுகள்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

7. ரைது பாரெம் திட்டம் துவங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 2014  

(ஆ) 2015  

(இ) 2016  

(ஈ) 2017 

8. ABS என்பெசன விரிவாக்கம் தைய்க:  

(அ) எதிர் நிறுத்தி ஆரம்பம் (Anti Brake Start) 

(ஆ) வருடாந்திர அடிப்பசட அசமப்பு (Annual Bare System) 

(இ) பூட்டுெலில்லா நிறுத்தும் அசமப்பு (Anti-lock Braking System) 

(ஈ) இவற்றுள் எதுவுமில்சல 

9. வசளவில் முந்துவது 

(அ) அனுமதிக்கப்படுகிறது  

(ஆ) அனுமதியில்சல 

(இ) கவனத்துடன் அனுமதிக்கப்படுகிறது  
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(ஈ) நமது விருப்பம் 

10. அவைர சிகிச்சை ஊர்தி வரும்தபாழுது 

(அ) முன்பக்கம் வாகனம் இல்லாெ ரபாது கடந்து தைல்ல அனுமதிக்க ரவண்டும் 

(ஆ) முன்னுரிசம எதுவும் அளிக்கத் ரெசவயில்சல 

(இ) நம் வாகனத்திசனச் ைாசல ஓரமாக தைலுத்தி ெசடயில்லாமல் கடக்க அனுமதிக்க ரவண்டும் 

(ஈ) அவைர சிகிச்சை ஊர்தியின் பின்புறம் மிகுந்ெ ரவகத்துடன் பின் தொடர ரவண்டும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. வாகனம் ஓட்டும் தபாழுது எப்ரபாதும் ___________ புறம் தைல்லவும்.  

2. கட்டாய குறியீடுகள் ___________ வடிவில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.  

3. __________ வாகனத்தின் ரவகத்செக் கட்டுப்படுத்துகின்றது.  

4. அதிக ரவகம்: _________ ஆபத்து.  

5. நான்கு ைக்கர வாகனத்தில் ____________ அணிவதும் இரு ைக்கர வாகனத்தில் _________ 

அணிவதும் கட்டாயம் எனச்ைட்டம் உள்ளது.  

தபாருத்துக:  

1. மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச் ைான்றிெழ் - வரிக்ரகாட்டு பாசெ 

2. புதிய சிற்றுந்துகளுக்கான ஒரு முசற வரி - ைாசலப்பாதுகாப்புக் குறித்ெ சித்திர புத்ெகம் 

3. பாெைாரி - ஆறு மாெங்கள் 

4. பிரரசிலியா பிரகடனம் - 15 வருடங்கள் 

5. சுவச்ை ரைஃபர் - பன்னாட்டு மாநாடு 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ைாசல விபத்துக்கள் தொடர்பான பிரச்ைசன ைாசலயில் மட்டுரம உள்ளது.  

2. பாசெ ெடத்செ மாற்றும் முன்பு கண்ணாடியிசனப் பார்க்க ரவண்டும்.  

3. ஒளிரும் மஞ்ைள் விளக்கு, ரவகத்திசன குசறத்தும் எச்ைரிக்சகயுடனும் தைல்ல ரவண்டும் என்பசெக் 

குறிக்கின்றது.  

4. இரு ைக்கர வண்டியில் ஒருவர் மட்டுரம பின் இருக்சகயில் அமர அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.  

5. ைாசலகள் மனிெனின் மிக ரமாைமான கண்டுபிடிப்புகளில் ஒன்று.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வரும் கூற்று(களில்) ைரியல்லாெது எது? 

(i) முன்புற வாகனத்திலிருந்து ைரியான இசடதவளியில் தொடரவும்.  

(ii) ரவக கட்டுப்பாட்டு அளவிசனக் கசடபிடிக்க ரவண்டும். ஒரு ரபாதும் ரவகத்திற்கான எல்சலயிசனத் 

ொண்டக்கூடாது.  

(iii) வாகனம் ஓட்டும் தபாழுது இருக்சக வார்பட்சட அணியத் ரெசவயில்சல.  

(iv) வசளவுகளிலும் திருப்பங்களிலும் ரவகத்திசனக் குசறக்க ரவண்டாம்.  
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(அ) i, iii மட்டும்  

(ஆ) ii, iv மட்டும்  

(இ) i, ii மட்டும்  

(ஈ) iii, iv மட்டும் 

2. கூற்று: மது அருந்தி விட்டு வாகனம் ஓட்டுவது விபத்துக்கசள ஏற்படுத்துகின்றது.  

காரணம்: மயக்கம் காரணமாக பார்சவ பாதிக்கப்படுகின்றது.  

(அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும் 

(ஆ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல 

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ெவறு 

3. கூற்று: ைாசல குறியீடுகள் எளிதில் புரிந்துதகாள்ள கூடிய ஒன்று.  

காரணம்: அசவகள் தபரும்பாலும் படங்களாக இருக்கின்றன.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும் 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

4. தபாருந்ொெ ஒன்சறக் கண்டுபிடி (ைாசல பாதுகாப்பு விதிகள்).  

(அ) வசளவுகளில் தமதுவாக தைல் 

(ஆ) ரவக கட்டுப்பாட்டு அளவிசனக் கசடபிடி 

(இ) வாகனம் ஓட்டும் தபாழுது தைல்லிடப் ரபசிசயப் பயன்படுத்து 

(ஈ) ைாசலகளில் நடப்பசெத் ெவிர்க்கவும் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. நீங்கள் வாகனத்செ நிறுத்தி பச்சை விளக்கு ஒளிரும் வசர காத்திருக்க ரவண்டும்.  

2. வரிரகாட்டு பாசெயில் 3.  னவரி 4. (108) 5. இசவ அசனத்தும்  

6. கட்டாய குறியீடுகள் 7. (2016) 8. பூட்டுெலில்லா நிறுத்ெம் அசமப்பு 9. அனுமதியில்சல 

10. நம் வாகனத்திசனச் ைாசல ஓரமாக தைலுத்தி ெசடயில்லாமல் கடக்க அனுமதிக்க ரவண்டும்.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. இடது 2. வட்ட 3. ரவக கட்டுப்பாட்டுக் கருவி 4. அதிக  

5. இருக்சக பட்சட, ெசலக்கவைம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச் ைான்றிெழ் - ஆறு மாெங்கள் 

2. புதிய சிற்றுந்துகளுக்கான ஒரு முசற வரி - 15 வருடங்கள்  

3. பாெைாரி - வரிக்ரகாட்டு பாசெ 
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4. பிரரசிலியா பிரகடனம் - பன்னாட்டு மாநாடு 

5. சுவச்ை ரைஃபர் - ைாசலப்பாதுகாப்பு குறித்ெ சித்திர புத்ெகம் 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ைரி 

5. ெவறு  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. iii, iv மட்டும்  

2. கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

4. வாகனம் ஓட்டும் தபாழுது தைல்லிடப் ரபசிசயப் பயன்படுத்து 

 

8th Social Science Lesson 22 

22] பாதுகாப்பு மற்றும் தவளியுறவுக் தகாள்சக 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்திய ஆயுெப் பசடகசளக் தகௌரவிப்பெற்காக இந்திய அரைால் ரெசியப் ரபார் நிசனவுச் சின்னம் 

(National War Memorial) கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்நிசனவுச் சின்னம் புது தடல்லியில் உள்ள இந்தியா ரகட் 

அருகில் 40 ஏக்கர் பரப்பளவில் அசமக்கப்பட்டுள்ளது. ரபாரின் ரபாது நாட்டிற்காக உயிர் தியாகம் தைய்ெ 

இந்திய இராணுவ வீரர்களின் தபயர்கள் நிசனவுச் சின்னத்தின் சுவர்களின் கல்தவட்டில் 

தபாறிக்கபட்டுள்ளன.  

பீல்டு மார்ஷல் (Field Marshal): இது ஐந்து நட்ைத்திர அந்ெஸ்து தகாண்ட தபாது அதிகாரி பெவி. இது இந்திய 

இராணுவத்தின் உயர்ந்ெ பெவி ஆகும். ைாம் மானக்ஷா என்பவர் இந்தியாவின் முெல் பீல்டு மார்ஷல் ஆவார். 

ரக. எம். கரியப்பா இரண்டாவது பீல்டு மார்ஷல் ஆவார். இந்திய விமானப்பசடயில் ஐந்து நட்ைத்திர 

அந்ெஸ்து தகாண்ட மார்ஷல் பெவிக்கு உயர்வு தபற்ற முெல் மற்றும் ஒரர அதிகாரி அர்ஜீன் சிங் ஆவார்.  

1758ஆம் ஆண்டு ரொற்றுவிக்கப்பட்ட “தமட்ராஸ் தரஜிதமன்ட்” (The Madras Regiment) இந்திய 

இராணுவத்தின் மிகப்பழசமயான காலாட்பசட பிரிவுகளில் ஒன்றாகும். இந்ெ “தரஜிதமன்ட்” ெமிழ்நாட்டின் 

உெகமண்டலத்தில் உள்ள தவல்லிங்டன் எனுமிடத்தில் அசமந்துள்ளது. 1962இல் நடந்ெ சீன - இந்திய 

ரபாரானது இராணுவ அதிகாரிகளின் எண்ணிக்சகசய அதிகரிக்க ரவண்டியதின் அவசியத்செ 

உணர்த்தியது. இந்திய இராணுவத்தின் அவைர ஆசணயத்திற்கான அதிகாரிகளுக்குப் பயிற்சியளிக்க 

பூனா மற்றும் தைன்சன ஆகிய இடங்களில் “அதிகாரிகள் பயிற்சிப் பள்ளிகள்” (Officers Training Schools – 

OTS) நிறுவப்பட்டது. 1998  னவரி 1 முெல் அதிகாரிகள் பயிற்சிப் பள்ளியானது “அதிகாரிகள் பயிற்சி அகாடமி” 

(Officers Training Academy – OTA) என தபயர் மாற்றம் தைய்யப்பட்டது.  

கி. பி. (தபா. ஆ) 1025இல் ெமிழ்நாட்டில் இருந்து ரைாழ மன்னர் முெலாம் இரார ந்திரன் தென் கிழக்கு 

ஆசியாவின் கடல் ைார் பகுதியான ஸ்ரீ வி யம் மீது ென் கடற்பசடதயடுப்சபத் தொடங்கினார். ரமலும் 

ெற்ரபாது தகடா என்றசழக்கப்படும் கடாரம் பகுதிசய தவன்றார். முெலாம் இரார ந்திர ரைாழனின் 
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ஸ்ரீவி யத்துக்கு எதிரான இந்ெ கடல் கடந்ெ பசடதயடுப்பு இந்திய வரலாற்றில் சிறப்பான நிகழ்வாக 

கருெப்படுகிறது.  

ரெசிய மாணவர் பசட (National Cadet Corps – NCC): ரெசிய மாணவர் பசட என்பது இராணுவப்பசட, 

கடற்பசட மற்றும் விமானப்பசட ஆகியவற்சற உள்ளடக்கிய ஒரு முத்ெரப்பு ரைசவ அசமப்பாகும். இந்ெ 

அசமப்பு நாட்டின் இசளஞர்கசள ஒழுக்கமான மற்றும் ரெைபக்தி மிக்க குடிமக்களாக உருவாக்குவதில் 

ஈடுபட்டுள்ளது. ரெசிய மாணவர் பசட என்பது ஒரு ென்னார்வ அசமப்பாகும். இது இந்தியா முழுவதும் 

உள்ள உயர் நிசலப்பள்ளிகள், கல்லூரிகள், மற்றும் பல்கசலக்கழகங்களிலிருந்து மாணவர்கசளத் 

ரெர்ந்தெடுக்கிறது ரமலும் மாணவர்களுக்குச் சிறிய ஆயுெங்கள் மற்றும் அணிவகுப்புகளில் அடிப்பசட 

இராணுவப் பயிற்சியும் அளிக்கிறது.  

 னவரி 15 - இராணுவ தினம்; பிப்ரவரி 1 - கடரலாரக் காவல்பசட தினம்; மார்ச் 10 - மத்திய தொழிலக 

பாதுகாப்புப் பசட தினம்; அக்ரடாபர் 7 - விசரவு அதிரடிப்பசட தினம்; அக்ரடாபர் 8 - விமானப்பசட 

தினம்; டிைம்பர் 4 - கடற்பசட தினம்; டிைம்பர் 7 - ஆயுெப்பசடகள் தகாடி தினம்.  

பாகிஸ்ொன், ஆப்கானிஸ்ொன், ரநபாளம், சீனா, பூடான், வங்காளரெைம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய 

நாடுகளுடன் இந்தியா தபாதுவான நில எல்சலகசளப் பகிர்ந்து தகாள்கிறது. ரமலும் இலங்சகயுடன் 

தபாதுவான கடல் எல்சலசயயும் பகிர்ந்து தகாள்கிறது.  

தநல்ைன் மண்ரடலா: இவர் ஆப்பிரிக்க ரெசிய காங்கிரஸின் (தென் ஆப்பிரிக்கா) ெசலவராக தையல்பட்டார். 

இவர் இனதவறிக்கு எதிரான ஓர் உறுதியான ரபாராளி ஆவார். நிறதவறிக் தகாள்சக என்பது 

இனப்பாகுபாட்டின் ஒரு ரமாைமான வடிவம் ஆகும். இது மனிொபிமானத்திற்கும், மக்களாட்சிக்கும் 

எதிரானது. இனதவறிக் தகாள்சக மற்றும் அசனத்து வசகயான இனப்பாகுபாட்டிற்கும் எதிராக இந்தியா 

ரபாராடியது. 1990ஆம் ஆண்டு தென் ஆப்பிரிக்காவில் இனதவறிக் தகாள்சகசய முடிவுக்கு தகாண்டு 

வந்ெது. இந்திய தவளியுறவுக் தகாள்சகயின் மிகச்சிறந்ெ தவற்றியாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்திய ஆயுெப் பசடகளின் ெசலசமத் ெளபதி ____________ 

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) பிரெம அசமச்ைர்  

(இ) ஆளுநர்  

(ஈ) முெலசமச்ைர் 

2. இந்திய ராணுவப் பசடயின் முென்சம ரநாக்கமானது 

(அ) ரெசிய பாதுகாப்பு  

(ஆ) ரெசிய ஒற்றுசம 

(இ) அந்நிய ஆக்கிரமிப்பிலிருந்து நாட்சடக் காத்ெல்  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

3. இராணுவ தினம் அனுைரிக்கப்படும் நாள்  

(அ)  னவரி 15  

(ஆ) பிப்ரவரி 1  

(இ) மார்ச் 10  

(ஈ) அக்ரடாபர் 7 
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4. அஸ்ஸாம் சரபிள்ஸ் எென் கீழ் தையல்படுகிறது? 

(அ) பாதுகாப்பு அசமச்ைகம்  

(ஆ) ரெசிய பாதுகாப்பு ஆரலாைகர் 

(இ) திட்ட ரமலாண்சம நிறுவனம்  

(ஈ) உள்துசற அசமச்ைகம் 

5. இந்தியக் கடரலாரக் காவல்பசட நிறுவப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1976  

(ஆ) 1977  

(இ) 1978  

(ஈ) 1979 

6. இந்திய தவளியுறவுக் தகாள்சகயானது பல்ரவறு ரகாட்பாடுகசள அடிப்பசடயாகக் தகாண்டது. 

அசவகளுள் ஒன்று 

(அ) ைத்தியரமவ த யரெ  

(ஆ) பஞ்ைசீலம் 

(இ) ரமற்கூறிய இரண்டும்  

(ஈ) ரமற்கூறிய எசவயுமில்சல 

7. பின்வருவனவற்றுள் எந்ெ தீவுகள் இந்தியாவிற்கு தைாந்ெமானசவ? 

(அ) அந்ெமான் மற்றும் மாலத்தீவு  

(ஆ) அந்ெமான் மற்றும் லட்ைத்தீவுகள் 

(இ) இலங்சக மற்றும் மாலத்தீவு  

(ஈ) மாலத்தீவு மற்றும் லட்ைத்தீவுகள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. தமட்ராஸ் தரஜிதமண்ட் பிரிவின் சமயம் அசமந்துள்ள இடம் ____________ 

2. இந்திய கடற்பசடயின் ெசலசம ெளபதி ____________ ஆவார்.  

3. இந்திய விமானப்பசடயிலிருந்து ஐந்து நட்ைத்திர அந்ெஸ்து தகாண்ட மார்ஷல் பெவிக்கு உயர்வு தபற்ற 

முெல் மற்றும் ஒரர அதிகாரி ___________ ஆவார்.  

4. இந்தியாவின் தவளியுறவுக் தகாள்சகயிசன வடிவசமத்ெ முென்சமச் சிற்பி ___________ 

5. அணிரைராசம என்ற தைால்சல உருவாக்கியவர் _____________ 

தபாருத்துக:  

1. தநல்ைன் மண்ரடலா - 8 உறுப்பினர்கள் 

2. ரெசிய ரபார் நிசனவுச்சின்னம் - பீல்டு மார்ஷல் 

3. மானக்க்ஷா - எரிைக்தி ரமம்பாடு 

4. ைார்க் - இனதவறிக் தகாள்சக 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            246 

5. பி. சி. ஐ. எம். - புது தடல்லி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. மத்திய ஆயுெக் காவல் பசடகள் (CAPF) பாதுகாப்பு அசமச்ைகத்தின் கீழ் தையல்படுகிறது.  

2. தமட்ராஸ் தரஜிதமன்ட் பழசமயான காலாட்பசடப் பிரிவுகளில் ஒன்று.  

3. விசரவு அதிரடிப் பசடயானது, மத்திய ரிைர்வ் காவல் பசடயின் (CRPF) ஒரு சிறப்பு பிரிவு ஆகும்.  

4. NCC மாணவர்களுக்கு அடிப்பசட இராணுவப் பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது.  

5. வங்காள ரெைம் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி ஆகும்.  

6. இந்தியாவிற்கும், ASEAN என்ற கூட்டசமப்பில் உள்ள நாடுகளுக்கும் மியான்மர் ஒரு நிலப்பாலமாக 

தையல்படுகிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. ஆயுெப்பசடகள் தொடர்பான பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்க.  

I. இந்திய இராணுவப் பசட ஆயுெப் பசடகளின் நில அடிப்பசடயிலான பிரிவு ஆகும்.  

II. இந்திய இராணுவப் பசடயின் ரநாக்கம் ரெசிய பாதுகாப்சப உறுதி தைய்வரொடு மட்டுமல்லாமல் மனிெ 

மீட்பு நடவடிக்சககளிலும் ஈடுபடுகிறது.  

(அ) I மட்டும் ைரி  

(ஆ) II மட்டும் ைரி  

(இ) I மட்டும் II ைரி  

(ஈ) I மட்டும் II ெவறு 

2. கூற்று: குடியரசுத் ெசலவர் இந்திய ஆயுெப் பசடகளின் ெசலசம ெளபதி ஆவார்.  

காரணம்: குடியரசுத் ெசலவர் நாட்டின் ெசலவராகவும் மிக உயர்ந்ெ பெவி நிசலசயயும் வகிக்கிறார்.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ெவறு 

3. கூற்று: பன்னாட்டு கூட்டுறசவ இந்தியா ஆெரிக்கிறது.  

காரணம்: நட்பு-கூட்டுறவு மூலம் நாடுகளுக்கிசடரய உள்ள அசனத்து பிரச்ைசனகசளயும் தீர்க்க முடியும் 

என்று இந்தியா நம்புகிறது.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ெவறு 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஈ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

4. இனதவறிக்தகாள்சக பற்றி பின்வரும் எந்ெ கூற்று ைரியானசவ அல்ல.  

I. நிறதவறிக் தகாள்சக என்பது இனப்பாகுபாட்டின் ஒரு ரமாைமான வடிவம்.  
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II. இது மனிொபிமானத்திற்கு எதிரானது.  

III. இனப்பாகுபாட்டுக் தகாள்சக இந்தியாவில் நசடமுசறயில் உள்ளது.  

(அ) I மற்றும் II  

(ஆ) II மற்றும் III  

(இ) II மட்டும்  

(ஈ) III மட்டும் 

5. தபாருந்ொெ ஒன்சறத் ரெர்ந்தெடு.  

(அ) மாலத்தீவு  

(ஆ) இலங்சக  

(இ) மியான்மர்  

(ஈ) லட்ைத்தீவுகள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. குடியரசுத் ெசலவர் 2. ரமற்கூறிய அசனத்தும் 3.  னவரி 15  

4. உள்துசற அசமச்ைகம் 5. 1978 6. பஞ்ைசீலம்  

7. அந்ெமான் மற்றும் லட்ைத்தீவுகள்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ெமிழ்நாட்டின் உெகமண்டலத்தில் உள்ள தவல்லிங்டன் 2. அட்மிரல் 3. அர்ஜீன் சிங்  

4.  வகர்லால் ரநரு 5. வி. ரக. கிருஷ்ணரமனன் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தநல்ைன் மண்ரடலா - இனதவறிக் தகாள்சக 

2. ரெசிய ரபார் நிசனவுச்சின்னம் - புது தடல்லி 

3. மானக்ஷா - பீல்டு மார்ஷல் 

4. ைார்க் - 8 உறுப்பினர்கள் 

5. பி. சி. ஐ. எம் - எரிைக்தி ரமம்பாடு 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ெவறு  

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு  

5. ைரி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i மற்றும் ii ைரி  

2. கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  
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3. கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

4. iii மட்டும்  

5. மியான்மர் 

 

8th Social Science Lesson 23 

23] நீதித்துசற 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஸ்மிருதி இலக்கியங்கள்: பண்சடய இந்தியாவில் ஸ்மிருதிகள் ெனிமனிெனின் ைமூகக் கடசமகசள 

வசரயறுத்ென. அசவ மனுஸ்மிருதி, நாரெஸ்மிருதி, யக்ஞவல்கிய ஸ்மிருதி ரபான்றசவயாகும்.  

கல்கத்ொ உயர் நீதிமன்றம் நாட்டின் மிகப்பழசமயான உயர்நீதிமன்றமாகும். இது 1862ஆம் ஆண்டு 

நிறுவப்பட்டது. அரெ ைமயம் அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் நாட்டின் மிகப் தபரிய நீதிமன்றமாகும்.  

ஒரு சுெந்திரமான நீதித்துசற என்ற கருத்செ முன்தமாழிந்ெ முெல் அரசியல் ெத்துவஞானி மாண்தடஸ்கியூ 

ஆவார். இவர் புகழ்தபற்ற பிதரஞ்சு ெத்துவ ஞானி ஆவார். ைட்டமன்றம், நிர்வாகம் மற்றும் நீதித்துசற ஆகிய 

மூன்று பிரிவுகளாக அரைாங்கம் தையல்பட ரவண்டும் என்ற அதிகாரப்பகிர்வு ரகாட்பாட்டில் அவர் நம்பிக்சக 

தகாண்டிருந்ொர்.  

ரெசிய ைட்ட ரைசவகள் அதிகாரம் (NALSA): இது 1987ஆம் ஆண்டு ைட்ட ரைசவகள் அதிகார ைட்டத்தின் 

கீழ் அசமக்கப்பட்டுள்ளது. இது ைமுொயத்தின் நலிந்ெ பிரிவினருக்கு இலவை ைட்ட உெவிகள் 

வழங்குவரொடு பிரச்ைசனகளுக்கு இணக்கமான தீர்வு காண ரலாக் அொலத்செ ஏற்பாடு தைய்கிறது.  

தபாது நலவழக்கு (Public Interest Litigation): இது தபாதுநலசனப் பாதுகாப்பெற்காக நீதிமன்றத்தில் ொக்கல் 

தைய்யும் வழக்கு ஆகும். உச்ை நீதிமன்றம் இந்ெ முசறசய அறிமுகப்படுத்தியது. இது ஒரு நபர் ெனது வழக்கு 

தொடர்பான நீதிமன்றத்செ அணுக அனுமதிக்கிறது. அடிப்பசட மனிெ உரிசமகள் மீறல், ைமய உரிசமகள், 

மாசுபாடு, மற்றும் ைாசலப்பாதுகாப்பு ஆகியவற்றிற்காக தபாது நல வழக்சக எவரும் ொக்கல் தைய்யலாம். 

இது தொடர்பான எழுெப்பட்ட புகார் கடிெம் மூலம் இவ்வழக்கிசனப் பதியலாம். தபாது நல வழக்கு என்ற 

கருத்து இந்திய நீதித்துசறக்குப் புதிொன ஒன்றாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவின் மிக உயர்ந்ெ மற்றும் இறுதியான நீதித்துசற ________ 

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) நாடாளுமன்றம் 

(இ) உச்ை நீதிமன்றம்  

(ஈ) பிரெம அசமச்ைர் 

2. ____________ க்கு இசடரய பிரச்ைசனகளுக்குத் தீர்வு காண்பெற்கான ஒரு தையல்முசறசய 

நீதிமன்ற அசமப்பு வழங்குகிறது.  

(அ) குடிமக்கள்  

(ஆ) குடிமக்கள் மற்றும் அரைாங்கம் 

(இ) இரண்டு மாநில அரைாங்கங்கள்  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 
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3. கீழ்க்கண்ட எந்ெ அதிகார வரம்பின் மூலம் இரு மாநிலங்களுக்கிசடரயயான பிரச்ைசனகசள உச்ை 

நீதிமன்றம் தீர்க்க வழிவசக தைய்கிறது? 

(அ) முென்சம அதிகார வரம்பு  

(ஆ) ரமல்முசறயீட்டு அதிகார வரம்பு 

(இ) ஆரலாைசன அதிகார வரம்பு  

(ஈ) ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 

4. பின்வரும் எந்ெ மாநிலம்/யூனியன் பிரரெைம் ஒரு தபாதுவான உயர்நீதிமன்றத்செக் தகாண்டுள்ளது? 

(அ) பஞ்ைாப் மற்றும்  ம்மு காஷ்மீர்  

(ஆ) அஸ்ஸாம் மற்றும் வங்காளம் 

(இ) பஞ்ைாப், ஹரியானா மற்றும் ைண்டிகர்  

(ஈ) உத்ெரபிரரெைம் மற்றும் பீகார் 

5. தபாதுநல வழக்கு முசற இந்தியாவில் __________ ஆல் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.  

(அ) உச்ை நீதிமன்றம்  

(ஆ) நாடாளுமன்றம் 

(இ) அரசியல் கட்சிகள்  

(ஈ) அரசியலசமப்பு ைட்ட திருத்ெங்கள் 

6. இந்தியாவில் உச்ை நிசலயில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் எத்ெசன? 

(அ) ஒன்று  

(ஆ) இரண்டு  

(இ) மூன்று  

(ஈ) நான்கு 

7. உச்ை நீதிமன்றம் அசமந்துள்ள இடம் 

(அ) ைண்டிகர்  

(ஆ) பம்பாய்  

(இ) கல்கத்ொ  

(ஈ) புதுதில்லி 

8. FIR என்பது 

(அ) முெல் ெகவல் அறிக்சக  

(ஆ) முெல் ெகவல் முடிவு 

(இ) முெல் நிகழ்வு அறிக்சக  

(ஈ) ரமற்கூறிய எசவயுமில்சல 

9. குற்றவியல் வழக்குகசள விைாரிக்கும் நீதிமன்றம் ___________ என அசழக்கப்படுகின்றன.  

(அ) மாவட்ட நீதிமன்றங்கள்  
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(ஆ) அமர்வு நீதிமன்றம் 

(இ) குடும்ப நீதிமன்றங்கள்  

(ஈ) வருவாய் நீதிமன்றங்கள் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ நீதிமன்றம் இந்தியாவின் பழசமயான நீதிமன்றம் ஆகும்.  

2. அரசியலசமப்புச் ைட்டத்செ உருவாக்கியவர்கள் ___________ மற்றும் ___________ உடன் 

இந்திய நீதித்துசறசய நிறுவினர்.  

3. புகழ்தபற்ற பிதரஞ்சு ெத்துவஞானியான ____________ “ஒரு சுெந்திரமான நீதித்துசற” என்ற 

கருத்செ முன்தமாழிந்ொர்.  

4. ___________ பணம், தைாத்து, ைமூகம் தொடர்பான பிரச்ைசனகசளக் சகயாளுகிறது.  

5. பழங்காலத்தில் தபரும்பாலான அரைர்களின் நீதிமன்றங்கள் ___________ ன்படி நீதிசய வழங்கின.  

தபாருத்துக:  

1. உச்ை நீதிமன்றம் - ைமூக கடசமகள் 

2. உயர் நீதிமன்றம் - விசரவான நீதி 

3. ரலாக் அொலத் - இறுதி ரமல் முசறயீட்டு நீதிமன்றம் 

4. ைர் எலி ா இம்ஃரப - மாநிலத்தின் உயர்ந்ெ நீதிமன்றம் 

5. ஸ்மிருதி - முெல் ெசலசம நீெபதி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. 1951ஆம் ஆண்டு  னவரி 28ஆம் நாள் இந்திய உச்ை நீதிமன்றம் தொடங்கப்பட்டது.  

2. துக்ளக் ஆட்சிக்காலத்தில் ைட்ட நசடமுசறகள் அரபு தமாழியில் எழுெப்பட்டன.  

3. 1773ஆம் ஆண்டு ஒழுங்கு முசறச்ைட்டம் உச்ை நீதிமன்றம் அசமப்பெற்கு வழிவகுத்ெது.  

4. ைெர் திவானி அொலத் ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றமாகும்.  

5. இந்தியாவில் மிகப்தபரிய நீதிமன்றம் அலகாபாத் நீதிமன்றம் ஆகும்.  

6. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் அசனத்துக் குடிமக்களுக்கான நீதிசயப் பாதுகாக்கிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வரும் கூற்சற ஆராய்க:  

i) தமக்காரல பிரபுவால் ஒரு ைட்ட ஆசணயம் அசமக்கப்பட்டது.  

ii) இது இந்தியச் ைட்டங்கசள தநறிமுசறப்படுத்தியது.  

ரமரல தகாடுக்கப்பட்ட எந்ெ கூற்று/கூற்றுகள் ைரியானசவ.  

(அ) i மட்டும்  

(ஆ) ii மட்டும்  

(இ) i மற்றும் ii  

(ஈ) இரண்டும் இல்சல 
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2. பின்வரும் கூற்சற ஆராய்க:  

i) இந்திய ெண்டசனச் ைட்டம் 1860இல் உருவாக்கப்பட்டது.  

ii) கல்கத்ொ உயர்நீதிமன்றம் 1862இல் நிறுவப்பட்டது.  

iii) 1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் ைட்டம் கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்செ உருவாக்கியது.  

ரமரல தகாடுக்கப்பட்ட எந்ெ கூற்று/கூற்றுகள் ைரியானசவ 

(அ) i மட்டும்  

(ஆ) ii மற்றும் iii மட்டும்  

(இ) i, iii மட்டும்  

(ஈ) அசனத்தும் 

3. இந்திய உச்ை நீதிமன்றம் பற்றிய பின்வரும் எந்ெ கூற்றுச் ைரியானது அல்ல.  

i) இந்தியாவின் உச்ை நீதிமன்றம் நாட்டின் மிக உயர்ந்ெ நீதிமன்றம் ஆகும்.  

ii) இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் IVவது அத்தியாயத்தின் கீழ் பகுதி V-இன்படி நிறுவப்பட்டது.  

iii) ஒரு உயர்நீதிமன்றத்திலிருந்து மற்தறாரு நீதிமன்றத்திற்கு வழக்குகசள உச்ை நீதிமன்றத்ொல் மாற்ற 

முடியாது.  

iv) இென் முடிவுகள் அசனத்து நீதிமன்றங்கசளயும் கட்டுப்படுத்துகிறது.  

(அ) i  

(ஆ) ii  

(இ) iii  

(ஈ) iv 

4. கூற்று: உச்ை நீதிமன்றம் ஒரு ஆவண நீதிமன்றமாகும்.  

காரணம்: இது நீதிமன்ற நடவடிக்சககளின் பதிவுகசளப் பராமரிக்கிறது மற்றும் அென் முடிவுகள் கீழ் 

நீதிமன்றங்கசள கட்டுப்படுத்தும்.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஆ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெவறு 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஈ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

5. ஆம் இல்சல எனக் கூறுக.  

1. ஒவ்தவாரு இந்தியக் குடிமகனும் உச்ை நீதிமன்றத்செ அணுகலாம்.  

2. பணக்காரர் மற்றும் ைக்தி பசடத்ெ மக்கள் நீதித்துசற அசமப்சப கட்டுப்படுத்துகின்றனர் 

3. ஒவ்தவாரு இந்தியக் குடிமகனும் நீதிமன்றங்களின் மூலம் நீதிசயப் தபற உரிசம உசடயவராவர்.  

4. அரசியல்வாதிகள் நீதிபதிகசளக் கட்டுப்படுத்ெ முடியாது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. உச்ைநீதிமன்றம் 2. ரமற்கண்ட அசனத்தும் 3. முென்சம அதிகார வரம்பு  
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4. பஞ்ைாப், ஹரியானா மற்றும் ைண்டிகர் 5. உச்ைநீதிமன்றம் 6. ஒன்று 7. புதுதில்லி 

8. முெல் ெகவல் அறிக்சக 9. அமர்வு நீதிமன்றம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. கல்கத்ொ 2. சுெந்திரம் மற்றும் நடுநிசலசமத் ென்சம 3. மாண்தடஸ்கியூ  

4. உரிசமயியல் ைட்டம் 5. ெர்மத்தி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. உச்ை நீதிமன்றம் - இறுதி ரமல் முசறயீட்டு நீதிமன்றம் 

2. உயர் நீதிமன்றம் - மாநிலத்தின் உயர்ந்ெ நீதிமன்றம் 

3. ரலாக் அொலத் - விசரவான நீதி 

4. ைர் எலி ா இம்ஃரப - முெல் ெசலசம நீதிபதி 

5. ஸ்மிருதி - ைமூக கடசமகள் 

ைரியா / ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ெவறு  

2. ைரி 

3. ைரி  

4. ெவறு  

5. ைரி  

6. ைரி  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i மற்றும் ii  

2. அசனத்தும்  

3. iii 

4. கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

5. ஆம் இல்சல எனக் கூறுக.  

அ) ஆம்  

ஆ) இல்சல 

இ) ஆம்  

ஈ) ஆம் 
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8th Social Science Lesson 24 

24] பணம், ரைமிப்பு மற்றும் முெலீடுகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

உரலாக பணத்தின் வரலாறு: ெங்கம், தவள்ளி, தவண்கலம் ரபான்ற விசல மதிப்பற்ற உரலாகங்கள் 

உரலாக பணமாக பயன்படுத்ெப்பட்டன. உரலாகத்தின் நிசலயான எசட மற்றும் துல்லியம் குறிப்பாக 

ெங்கம், தவள்ளி ஆகியசவ முத்திசரயுடன் பரிமாற்ற கருவியாக தையல்பட்டது. அசவகள் தவவ்ரவறு 

பிரிவுகளாக, எளிொக பிரிப்பெற்கும், எடுத்து தைல்வெற்கும், தைலுத்துவெற்கும் வைதியாக இருந்ென. 

பண்சடய வரலாற்று ஆசிரியரான தஹரராரடாடஸ் கி. மு, (தபா. ஆ. மு) 8ஆம் நூற்றாண்டில் லிடியாவின் 

ரபரரைர் மிடாஸ் உரலாக நாணயத்செ கண்டு பிடித்ொர். ஆனால் லிடியாசவ விட பல நூற்றாண்டுகளாக 

இந்தியாவில் ெங்க நாணயங்கள் பயன்படுத்ெப்பட்டன. உலக நாணயங்கள் தவளியீட்டார்களில் சீனா 

மற்றும் மத்திய கிழக்கு லிடியாவுடன் பண்சடய இந்தியாவும் உள்ளன. இந்தியாவில் கி. மு. 6ஆம் 

நூற்றாண்டில் முென் முசறயாக மஹா னபெங்கள் ஆட்சியில் பூரணாஸ், கர்ஷபணம், பனாஸ் ரபான்ற 

நாணயங்கள் அச்ைடிக்கப்பட்டன. ெங்கம், தவள்ளி, ொமிரம் அல்லது ஈயம் ரபான்ற நாணயங்கசள 

தமௌரியர்கள் துசளயிட்டு தவளியிட்டனர். இந்திய கிரரக்க குஷாண அரைர்கள் கிரரக்க மரபுப்படி 

சித்திரங்கள் தபாறிக்கப்பட்ட நாணயங்கசள அறிமுகப்படுத்தினர். 12வது நூற்றாண்டில் தடல்லி துருக்கி 

சுல்ொன்கள் ெங்கள் நாணயங்களில் இந்திய அரைர்களின் உருவத்செ நீக்கி இஸ்லாமிய எழுத்துக்கசள 

தபாறித்து தவளியிட்டனர். ெங்கம், தவள்ளி மற்றும் ொமிரத்ொல் ஆன நாணயங்கசள டாங்கா என்றும், 

மதிப்பு குசறந்ெ நாணயங்கசள ஜிட்டால் என்றும் அசழத்ெனர். 1526யில் இருந்ெ முகலாய ைாம்ரஜ்யம் 

முழு ைாம்ராஜ்யத்திற்கான பணவியல் முசறசய ஒருங்கிசணத்தும், இந்ெ ைகாப்ெ பரிணாம பண 

வளர்ச்சியில் தைர்ஷா சூரி, ஹீமாயூசன ரொற்கடித்து ஆட்சியில் இருந்ெ ரபாது 178 கிராம் எசடயுள்ள 

தவள்ளி நாணயத்செ தவளியிட்டார். அது “ரூபியா” என அசழக்கப்பட்டது மற்றும் 40 ொமிர துண்டுகள் 

அல்லது சபைா ரபான்றவற்சற பயன்படுத்தினர். முகலாய காலம் முழுவதும் தவள்ளி நாணயம் 

பயன்பாட்டில் இருந்ெது. ஆங்கில கிழக்கிந்திய கம்தபனி 1600ஆம் ஆண்டில் முகலாய நாணயத்செ 

பிரபலப்படுத்தியது. ஆனால் 1717இல் முகலாய ரபரரைர் பாருக்ஷாயர், ஆங்கிரலயர்களுக்கு முகலாய பண 

நாணயத்செ பம்பாய் அச்ைகத்தில் அச்ைடிக்க அனுமதி அளித்ெனர். ஆங்கில ெங்க நாணயங்கள் கரராலினா 

என்றும், தவள்ளி நாணயங்கசள ஏஞ்ர லினா என்றும், தைம்பு நாணயங்கசள கப்ரூன் என்றும் மற்றும் 

தவண்கல நாணயத்செ டின்னி எனவும் அசழத்ெனர்.  

பணத்தின் (ரூபாய்) குறியீடு: இந்திய ரூபாய் குறியீடு ெமிழ்நாட்டில் உள்ள விழுப்புரம் மாவட்டத்செ ரைர்ந்ெ 

திரு. உெயகுமார் என்பவரால் வடிவசமக்கப்பட்டது. இது ஜீசல 15, 2010 அன்று இந்திய அரைால் 

அங்கீகரிக்கப்பட்டது.  

பணவீக்கம் மற்றும் பணவாட்டம்: பணவீக்கம் என்பது விசலகள் உயர்ந்து, பணத்தின் மதிப்பு 

வீழ்ச்சியசடவசெயும் குறிக்கும். பணவாட்டம் என்பது விசலகள் குசறந்து பணத்தின் மதிப்பு 

உயர்வசெக் குறிக்கும்.  

பணம் மதிப்பிழப்பு: 2016 நவம்பர் 8ஆம் ரெதி இந்தியாவில் இந்திய அரைாங்கம் கருப்பு பணத்திற்கு எதிராக 

அசனத்து ரூ. 500 மற்றும் ரூ. 1000 ரநாட்டுக்கசள பண மதிப்பிழப்பு தைய்வொக அறிவித்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. உரலாக பணத்திற்காக எந்ெ உரலாகம் பயன்படுத்ெப்பட்டன? 

(அ) ெங்கம்  

(ஆ) தவள்ளி  

(இ) தவண்கலம்  
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(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

2. இந்திய ரூபாய் குறியீட்டிசன (₹) வடிவசமத்ெவர் யார்? 

(அ) உெயகுமார்  

(ஆ) அமர்த்தியா தைன் 

(இ) அபிஜித் பானர்ஜி  

(ஈ) இவற்றில் எவரும் இல்சல 

3. பணத்தின் மதிப்பு 

(அ) அக பணமதிப்பு  

(ஆ) புற பண மதிப்பு 

(இ) அ மற்றும் ஆ  

(ஈ) எதுவுமில்சல 

4. வங்கி பணம் என்பது எது? 

(அ) காரைாசல  

(ஆ) வசரவு 

(இ) கடன் மற்றும் பற்று அட்சடகள்  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

5. ெவறான ஒன்சறத் ரெர்ந்தெடுக்கவும். முெலீட்டுக் கருவி ரபான்றசவகள் 

(அ) பங்கு வர்த்ெகம்  

(ஆ) பத்திரங்கள் 

(இ) பரஸ்பர நிதி  

(ஈ) வரி தைலுத்துவது 

6. பின்வருவனவற்றில் கருப்புப் பணம் குவிப்பெற்கு காரணமானவர்கள் 

(அ) வரி ஏய்ப்பவர்கள்  

(ஆ) பதுக்குபவர்கள் 

(இ) கடத்ெல்காரர்கள்  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. நிகழ்நிசல வங்கிசய ___________ என்று அசழக்கலாம்.  

2. பணம் எசெதயல்லாம் தைய்யவல்லரொ அதுரவ ____________ 

3. மின்னணு வங்கிசய ___________ என்றும் அசழக்கலாம்.  

4. கடன் அட்சடகள் மற்றும் பற்று அட்சடகள் ___________ பணமாகும்.  

5. இந்திய ரிைர்வ் வங்கி ரொற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ___________ 

தபாருத்துக:  
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1. பண்டமாற்று முசற வரி ஏமாற்றுபவர்கள் 

2. இந்திய ரிைர்வ் வங்கி ைட்டம் மின்னணு பணம் 

3. மின்-பணம் நுகர்வு ெவிர்த்ெ வருமானம் 

4. ரைமிப்பு பண்டங்களுக்கு பண்டங்கள் பரிமாற்றம் 

5. கருப்பு பணம் 1935 

ைரியான கூற்சற ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. பண்டமாற்று முசறயில் பல குசறபாடுகளாவன:  

I. இருமுகத்ரெசவ தபாருத்ெமின்சம 

II. தைல்வத்செ ரைமிக்க சிரமமில்சல.  

III. தபாதுவான மதிப்பின் அளவுரகால் 

IV. தபாருட்களின் பகுபடாசம 

அ) I மற்றும் II ைரி  

(ஆ) I மற்றும் IV ைரி  

(இ) I, III மற்றும் IV ைரி  

(ஈ)ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. பரிமாற்றத்திற்கு பணத்தின் ைமீபத்திய வடிவங்கள் 

(அ) பற்று அட்சட  

(ஆ) பண்டமாற்று முசற  

(இ) கடன் அட்சட  

(ஈ) நிகழ் நிசல வங்கி 

2. தபாருளாொரத்தில் இருப்புப் பணத்தின் விசளவுகள் 

(அ) இரட்சட தபாருளாொரம்  

(ஆ) ைமத்துவம் வலுவிழத்ெல் 

(இ) உற்பத்தியில் விசளவுகள் இல்சல  

(ஈ) ஆடம்பர நுகர்வுச் தைலவு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ரமற்கூறிய அசனத்தும் 2. உெயகுமார் 3. அ மற்றும் ஆ 4. காரைாசல  

5. வரி தைலுத்துவது 6. ரமற்கண்ட அசனத்தும்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. இசணய வங்கி 2. பணம் 3. ரெசிய மன்னணு நிதி 4. தநகிழிப் 5. (1935) 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பண்டமாற்று முசற - பண்டங்களுக்கு பண்டங்கள் பரிமாற்றம் 
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2. இந்திய ரிைர்வ் வங்கி ைட்டம் - 1935 

3. மின் - பணம் - மின்னணு பணம் 

4. ரைமிப்பு - நுகர்வு ெவிர்த்ெ வருமானம் 

5. கருப்பு பணம் - வரி ஏமாற்றுபவர்கள் 

ைரியான கூற்சற ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. i iii மற்றும் iv ைரி 

ெவறான ஒன்றிசன கண்டுபிடிக்க 

1. பண்டமாற்று முசற 

2. உற்பத்தியில் விசளவுகள் இல்சல 

 

8th Social Science Lesson 25 

25] தபாது மற்றும் ெனியார் துசறகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கலப்புப் தபாருளாொரம் என்பது முெலாளித்துவம் மற்றும் தபாதுவுடசமயின் கலசவயாகும்.  

தபாதுத்துசற நிறுவனங்கள்: இரண்டு வசகயான தபாதுத்துசற நிறுவனங்கள் உள்ளன. அொவது 

அரைாங்கத்தின் வசூல் வரி, கடசமகள், கட்டணங்கள் ரபான்றவற்றால் அவர்கள் திரட்டும் வருவாயின் 

மூலம் அரைாங்கம் அவர்களுக்கு முழுசமயாக நிதியளிக்கிறது. நிறுவனத்தின் தமாத்ெ பங்கு மூலெனத்தில் 

51%க்கும் அதிகமாக உள்ளது. இது பல்ரவறு அசமச்ைகங்களின் கீழ் தையல்பட்டு வருகிறது. நிறுவனங்கள் 

ரைசவ ரநாக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இது மிகப்தபரிய துசறயாகும், இது மக்களுக்கு பின்வரும் 

ரைசவகசள வழங்குவென் மூலம் மக்களின் ரமம்பாட்டிற்காக தையல்படுகிறது. அஞ்ைல் ரைசவகள், 

இரயில்ரவ ரைசவகள், பாதுகாப்பு கல்வி மற்றும் சுகாொர வைதிகசள குசறந்ெ தைலவில் வழங்குெல், 

மற்றும் ரவசல வாய்ப்புகசள உருவாக்குெல் ரபான்றசவ.  

தபாதுத் துசறயின் உறுப்புகள்:  

1. அரசுத் துசறகளால் நிர்வாகம் தைய்யப்படும் நிறுவனங்கள்: ஒரு அரைாங்க துசறயின் நிர்வாகம் என்பது 

தபரும்பாலும் அசனத்து நாடுகளிலும் தபாதுவானொகும். எடுத்துக்காட்டு: ெபால் மற்றும் ெந்தி, இரயில்ரவ, 

துசறமுக அறக்கட்டசள, இந்தியாவிலுள்ள நீர்ப்பாைனத் திட்டங்கள் ரபான்றசவ.  

2. கூட்டுத் துசற நிறுவனங்கள்: இது ஒரு நிறுவன ைட்டத்ொல் நிர்வகிக்கப்படுகிறது மற்றும் அரைாங்கம் 

ஒரு பிரொன பங்குொரராக இருந்து கட்டுப்படுத்ெப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு: இந்தியன் ஆயில் 

தபட்ரரானாஸ் ெனியார் நிறுவனம், இந்தியன் ஆயில் ஸ்சக ரடங்கில் நிறுவனம், ரத்னகிரி ரகஸ் அண்ட் 

பவர் ெனியார் நிறுவனம், இந்தியன் தையற்சக ரப்பர் நிறுவனம்.  

3. தபாதுக்கழகம்: தபாதுக் கழக அசமப்பானது பாராளுமன்றத்தில் நிசறரவற்றப்படும் ைட்டத்தினால் 

தபாதுக் கழகத்திசன நிறுவுவரெ ஆகும். எடுத்துக்காட்டு: ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனம் (LIC), ஏர் இந்தியா, 

இந்திய ரிைர்வ் வங்கி, மின்ைார வாரியம்.  

நிதி ஆரயாக்: நிதி ஆரயாக் என்பது 65 ஆண்டுகள் பழசமயான திட்டக் குழுவுக்கு மாற்றாக 

அசமக்கப்பட்ட குழுவாகும். அசமச்ைகங்களுக்கும், மாநிலங்களுக்கும் நிதி ஒதுக்க திட்டக் குழுவிற்கு 

அதிகாரம் உள்ளது. ஆனால் இந்ெ அதிகாரம் ெற்ரபாது நிதி அசமச்ைகத்தின் கீழ் உள்ளது. நிதி ஆரயாக் 

2015  னவரி 1ஆம் ரெதியிலிருந்து நிதி ஆரயாக் தையல்பட துவங்கியுள்ளது.  
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இந்திய இரயில்ரவயானது அதிக அளவில் பணியாளர்கசளக் தகாண்ட தபாதுத்துசற நிறுவனமாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவில் தபாதுத்துசறகளின் ரொற்றத்திற்குக் காரணமான இந்திய அரசின் தொழில் தகாள்சகயின் 

தீர்மானம் ___________ ஆம் ஆண்டு தகாண்டு வரப்பட்டது.  

(அ) 1957  

(ஆ) 1958  

(இ) 1966  

(ஈ) 1956 

2. கலப்புப் தபாருளாொர நன்சமகளின் கலசவ என்பது.  

(அ) முெலாளித்துவம்  

(ஆ) ைமெர்மம்  

(இ) அ மற்றும் ஆ ைரி  

(ஈ) அ மற்றும் ஆ ெவறு 

3. ___________ நிறுவனச் ைட்டம் மற்றும் அரைாங்கத்ொல் கட்டுப்படுத்ெப்படும் முென்சமயான முக்கிய 

பங்குொரர்.  

(அ) ெனியார் துசற  

(ஆ) கூட்டு துசற  

(இ) தபாதுத்துசற  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

4. தபாதுத்துசற __________ உசடயது.  

(அ) இலாப ரநாக்கம்  

(ஆ) ரைசவ ரநாக்கம்  

(இ) ஊக வணிக ரநாக்கம்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. _________ மற்றும் _________ ஆகியசவ ைமூகத்தின் அசனத்துப் பிரிவினரின் தபாருளாொர 

நலசன ரமம்படுத்துவதில் அந்ெந்ெ பணிகசள ரமற்தகாள்வதில் அரைால் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது.  

2. ெனியார் துசற ________ ரநாக்கத்தில் தையல்படுகிறது.  

3. _________ என்பது ஒரு ைமூகத்தின் ைமூக மற்றும் தபாருளாொர வளர்ச்சியின் தையல்முசறயாகும்.  

4. ெனியார் துசறயின் முக்கிய தையல்பாடுகசளத் ரொற்றுவிப்பது ___________ மற்றும் 

___________ ஆகும்.  

5. குடிமக்கள் மத்தியில் ___________ மற்றும் ஒத்துசழப்சப வலுப்படுத்ெ அரைாங்கம் 

உறுதிபூண்டுள்ளது.  

தபாருத்துக:  
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1. மதியுசரயகக் குழு - முென்சம துசற 

2. ரவளாண்சம - தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தி 

3. தொழில்கள் - நிதி ஆரயாக் 

4. GDP - இரண்டாம் துசற 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. ைமூகப் தபாருளாொர முன்ரனற்றத்செ அளவிட பின்வருவனவற்றில் எந்ெ குறியீடு 

பயன்படுத்ெப்படுவதில்சல.  

(அ) கருப்புப் பணம்  

(ஆ) ஆயுட்காலம் 

(இ) தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தி (GDP)  

(ஈ) ரவசலவாய்ப்பு 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. i) அரசுக்கு மட்டுரம தைாந்ெமான தொழில்கள் அட்டவசண – A என குறிப்பிடப்படுகின்றன.  

ii) ெனியார் துசறயானது மாநில துசறயின் முயற்சிகளுக்குத் துசண புரியக் கூடிய தொழில்கள் புதிய 

அலகுகசளத் தொடங்குவெற்கான முழு தபாறுப்சபயும் அரசு ஏற்றுக்தகாள்வது அட்டவசண – B என 

குறிப்பிடப்படுகின்றன.  

iii) ெனியார் துசறயில் இருந்ெ மீெமுள்ள தொழில்கள் அட்டவசணயில் குறிப்பிடப்படவில்சல.  

(அ) அசனத்தும் ைரி  

(ஆ) i மற்றும் iii ைரி 

(இ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (1956) 2. அ மற்றும் ஆ ைரி 3. கூட்டு துசற 4. ரைசவ ரநாக்கம்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபாதுத்துசற, ெனியார்துசற 2. இலாப 3. ைமூக தபாருளாொர ரமம்பாடு  

4. புதுசம மற்றும் நவீனமானது 5. புரிெல் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. மதியுசரயகக் குழு - நிதி ஆரயாக் 

2. ரவளாண்சம - முென்சம துசற 

3. தொழில்கள் - இரண்டாம் துசற 

4. பனி - தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தி 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

1. கருப்புப் பணம் 
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பின்வருவனவற்றுள் எது ைரியான விசட:  

1. i மற்றும் ii ைரி 

 

9th Social Science Lesson 1 

1] மனிதப் ெரிணாம வளர்ச்சியும் சமூகமும்: வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சிம்ென்சி இனத்தின் மரெணுடவ (டி. என். ஏ) எடுத்து ஆய்வு தசய்ததில் அதன் ெண்புகள் மனித இனத்துைன் 

98% ஒத்து உள்ளதாம்! 

சிம்ென்சி மற்றும் பிக்மி சிம்ென்சி (நொநனாநொ) வடக இனங்கள்  மக்கு த ருக்கமான, தற்நொதும் 

உயிர்வாழும் உயிரினங்களாகும்.  

நகாதுடம, ொர்லி, ெட்ைாணி ஆகியடவ 10000 ஆண்டுகளுக்கும் முன்நெ ெயிரிைத் ததாைங்கப்ெட்டுவிட்ைன. 

காய்-கனி மற்றும் தகாட்டை தரும் மரங்கள் கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 4000 ஆண்டுகளிநலநய 

விடளச்சலுக்காகப் ெயிரிைப்ெட்டுள்ளன. அத்தி, ஆலிவ், நெரீச்டச, மாதுடள, திராட்டச அவற்றில் அைங்கும்.  

புதிய கற்கால மனிதர்கள்தான் முதலில் மட்ொண்ைங்கடளச் தசய்திருக்க நவண்டும். மட்ொண்ைங்கடள 

அவர்கள் டகயாநலா அல்லது தமதுவாகச் சுற்றும் சக்கரத்டதக் தகாண்நைா வடனந்தார்கள். 

மட்ொண்ைங்கடளச் சுடுவதற்கு முன்னால் அவற்டறக் கூழாங்கற்கள் தகாண்டு தமருநகற்றினார்கள். 

இதடனத் நதய்த்து தமருகிடுதல் (burnishing) என்ெர்.  

தலமூரியாவும் தமிழர்களும்: சில ஆய்வாளர்கள், மூழ்கிய தலமூரியா கண்ைத்தில் தமிழர்கள் 

நதான்றியதாகக் கருதுகின்றனர். தலமூரியா கண்ைம் குறித்த இந்தக் கருத்து 19ஆம் நூற்றாண்டில் முன் 

டவக்கப்ெட்ைது. புவித்தட்டு  கர்வியல் நகாட்ொட்டில் (plate tectonics) ஏற்ெட்டுள்ள முன்நனற்றங்களின் 

காரணமாக இப்நொது இந்தக் கருத்து குறித்துப் ெல்நவறு ொர்டவகடள அறிஞர்கள் முன் டவக்கின்றனர். 

தமிழ் இலக்கியக் குறிப்புகள் கைல் தகாண்ைடதப் ெற்றிக் கூறுகின்றன. இடவ கன்னியாகுமரிடயச் 

சுற்றியுள்ள சில ெகுதிகள் கைலுக்கடியில் மூழ்கடிக்கப்ெட்ைதாகச் தசால்கின்றன. கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 5000க்கு 

முன் இலங்டகயின் சில ெகுதிகளும் தமிழ் ாடும் நிலத்தால் இடணக்கப்ெட்டிருந்தன. எனநவ கைல் மட்ை 

உயர்வின் காரணமாகக் கன்னியாகுமரிக்கருநக சில நிலப்ெகுதிகளும், இலங்டக இந்திய இடணப்பும் 

கைலுக்கடியில் தசன்றிருக்கலாம். இப்ெகுதியில் கூடுதல் ஆழ்கைல் ஆய்வுகள் நதடவப்ெடுகின்றன. தமிழகம் 

உள்ளிட்ை ததன்னிந்தியப் ெகுதிகளில் இடைக் கற்காலம் முதல் புதிய கற்காலம் வடர மனித இனம் 

குறிப்பிட்ை எண்ணிக்டகயில் ததாைர்ந்து வாழ்ந்திருப்ெதற்கான சான்றுகடள அகழ்வாய்வுகள் 

தவளிப்ெடுத்துகின்றன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. மனிதர்களுைன் மரெணுவியல் ந ாக்கில் மிகவும் த ருக்கமாக இருப்ெது 

(அ) தகாரில்லா  

(ஆ) சிம்ென்ஸி  

(இ) உராங்உட்ைான்  
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(ஈ) தெருங்குரங்கு 

2. நவளாண்டம மற்றும் விலங்குகடளப் ெழக்கப்ெடுத்துதல் ததாைங்கிய கால கட்ைம் 

(அ) ெடழய கற்காலம்  

ஆ) இடைக்கற்காலம்  

(இ) புதிய கற்காலம்  

(ஈ) தெருங்கற்காலம் 

3. ெரிணாம வளர்ச்சி வரிடசயில்  வீன மனிதனின் ந ரடி முன்நனார் ----------ஆவர்.  

(அ) நஹாநமா நஹபிலிஸ்  

(ஆ) நஹாநமா எரக்ைஸ் 

(இ) நஹாநமா நசபியன்ஸ்  

(ஈ) நியாண்ைர்தால் மனிதன் 

4. எகிப்து, இஸ்நரல்-ொலஸ்தீனம் மற்றும் ஈராக் ஆகியடவ அைங்கிய ெகுதி ------------ எனப்ெடுகிறது.  

(அ) கிநரட் ரிஃப்ட் ெள்ளத்தாக்கு  

(ஆ) பிடறநிலப் ெகுதி 

(இ) நைாநலா ஆறு  

(ஈ) நியாண்ைர் ெள்ளத்தாக்கு 

5. சர் இராெர்ட் புரூஸ் ஃபூட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியலாளர் தசன்டனக்கு அருகில் உள்ள 

ெல்லாவரத்தில் --------------- கருவிகடள முதன் முடறயாக கண்டுபிடித்தார்.  

(அ) நுண்கற்காலம்  

(ஆ) ெழங்கற்காலம்  

(இ) இடைக்கற்காலம்  

(ஈ) புதிய கற்காலம் 

6. i) எழுத்து நதான்றுவதற்கு முந்டதய காலம் வரலாற்றுக்கு முந்டதயதாகும்.  

ii) வரலாற்றுக்கு முந்டதய கால மக்கள் தமாழிடய வளர்த்ததடுத்தார்கள்; அழகான ஓவியங்கடளயும் 

கடலப்தொருட்கடளயும் உருவாக்கினார்கள்.  

iii) வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலச் சமூகங்கள் ெடிப்ெறிவு தெற்றிருந்ததாகக் கருதப்ெடுகின்றன.  

iv) வரலாற்றுக்கு முந்டதய காலகட்ைம் ெழங்காலம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) i மற்றும் ii சரி  

(இ) i மற்றும் iv சரி  
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(ஈ) ii மற்றும் iii சரி 

7. i) தசல்ட் எனப்ெட்ை தமருநகற்றப்ெட்ை கற்நகாைரிகடளப் புதிய கற்கால மக்கள் ெயன்ெடுத்தினார்கள்.  

ii) புதிய கற்காலக் கிராமம் குறித்த சான்று தசன்டன மாவட்ைத்தில் உள்ள டெயம்ெள்ளியில் 

காணப்ெடுகிறது 

iii) புதிய கற்காலத்டதத் ததாைர்ந்து வந்த ெண்ொட்டுக்காலம் ெழங்கற் காலம் எனப்ெடுகிறது.  

iv) விலங்குகடள வளர்த்தல், ெயிர் தசய்தல் ஆகியடவ  ைந்த காலகட்ைம் இடைக்கற்காலம் எனப்ெடுகிறது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

8. கூற்று: தமிழகத்தின் ஆறுகள், குளங்கள் அருநக இடைக்கற்கால வாழ்விைங்கள் ெல 

கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ளன.  

காரணம்: நீர்ப்ொசன நமலாண்டம இடைக்கற்காலத்தில் வளர்ச்சியடைந்து இருந்தது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல.  

(இ) கூற்று சரி; காரணம் தவறு.  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ.  

II. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. டக நகாைரிகளும் தவட்டுக் கருவிகளும் ----------------- ெண்ொட்டைச் நசர்ந்த முக்கியமான 

கருவி வடககளாகும்.  

2. கற்கருவிகடள உருவாக்குவதற்குத் நதடவயான வழிமுடறகளும் நுட்ெமும் --------------- 

ததாழில்நுட்ெம் என அடழக்கப்ெடுகின்றன.  

3. ெழங்கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இடைப்ெட்ை காலம் ------------- எனப்ெடும்.  

III. சரியான கூற்டறத் நதர்வு தசய்க:  

1. அ) மனிதர்களின் நதாற்றத்டத அறிவியல் ந ாக்கில் புரிந்து தகாள்ள “தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிடழக்கும்” 

என்ற கருத்து உதவுகிறது.  

ஆ) “உயிர்களின் நதாற்றம் குறித்து” என்ற நூடல தஹர்ெர்ட் ஸ்தென்சர் ெதிப்பித்தார்.  

இ) உயிரியல் ெரிணாம வளர்ச்சி குறித்த ைார்வின் நகாட்ொடு இயற்டகத் நதர்வு என்ற வழிமுடறயுைன் 

ததாைர்பு உடையது.  

ஈ) கல் ததாழில்நுட்ெம் குறித்து ஆராய்வது நிலவியல் ஆகும்.  

2. அ) குரங்கினங்களில் உராங் உட்ைான் மனித மரபுக்கு மிக த ருக்கமான குரங்கினமாகும்.  
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ஆ) மனிதர்களின் முன்நனார்கடள நஹாமினின் என்கிநறாம், அவர்களின் நதாற்றம் குறித்த சான்றுகள் 

ஆப்பிரிக்காவில் காணப்ெடுகின்றன.  

இ) தசதிடல கருவிகள் தசய்ய ெயன்ெடுத்த முடியாது.  

ஈ) சிறு தசதில்கள் தயாரிக்கப் ெயன்ெடும் மூலக்கல் அச்சூலியன் எனப்ெடும்.  

IV. தொருத்துக:  

1. ெழங்கால மானுைவியல் - அ] நதரி 

2. நகாைரிக்கருவிகள் - ஆ] வீனஸ் 

3. கல்லிலும் எலும்பிலும் காணப்ெட்ை உருவங்கள் - இ] அச்சூலியன் 

4. தசம்மணல் நமடுகள் - ஈ] நுண்கற்காலம் 

5. சிறு அளவிலான கல்லால் ஆன தசய்தொருள்கள் -உ] மனித இன முன்நனார்கள் குறித்த ஆய்வு 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சிம்ென்ஸி, 2. புதிய கற்காலம், 3. நஹாநமா நசபியன்ஸ், 4. பிடறநிலப் ெகுதி, 5. ெழங்கற்காலம், 6. i 

மற்றும் iv சரி, 7. i சரி, 8. கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

II. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ் ெழங்கற்காலம், 2. கற்கருவி, 3. இடைக்கற்காலம்  

III. சரியான கூற்டறத் நதர்வு தசய்க:  

1. மனிதர்களின் நதாற்றத்டத அறிவியல் ந ாக்கில் புரிந்து தகாள்ள “தகுதியுள்ளது தப்பிப் பிடழக்கும்” என்ற 

கருத்து உதவுகிறது, 2. மனிதர்களின் முன்நனார்கடள நஹாமினின் என்கிநறாம், அவர்களின் நதாற்றம் 

குறித்த சான்றுகள் ஆப்பிரிக்காவில் காணப்ெடுகின்றன.  

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ  

 

9th Social Science Lesson 2 

2] ெண்டைய  ாகரிகங்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

எகிப்திய மம்மிகள்: ெதப்ெடுத்தப்ெட்ை இறந்த உைல் மம்மி எனப்ெடும். இறந்தவர்களின் உைல்கடள நசாடியம் 

கார்ெநனட், நசாடியம் கார்ெநனட் ஆகியவற்றின் கலடவயான  ாட்ரன் உப்பு என்ற ஒரு வடக உப்டெ 

டவத்துப் ொதுகாக்கும் வழக்கம் எகிப்தியரிடைநய இருந்தது.  ாற்ெது  ாட்களுக்குப் பிறகு, உப்பு உைலின் 

ஈரப்ெதம் அடனத்டதயும் உறிஞ்சிய பிறகு, உைடல மரத்தூளால் நிரப்பி, லினன் துண்டுகளால் சுற்றி, 

துணியால் மூடி டவத்துவிடுவார்கள். உைடல சார்க்நகாநெகஸ் எனப்ெடும் கல்லாலான சவப்தெட்டியில் 

ொதுகாப்ொர்கள்.  
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நெப்ெர் என்ற தசால் “ொப்பிரஸ்” (Papyrus) என்ற தாவரத்தின் தெயரிலிருந்து வந்தது. எகிப்தியர்கள் காகித 

 ாணல் (ொப்பிரஸ்) என்ற தாவர தண்டிலிருந்து தாள்கடளத் தயாரித்தனர். இத்தாவரம் ட ல் 

ெள்ளத்தாக்கில் அதிகமாக வளர்ந்தது.  

அக்காட்  கரம் தான் பின்னர் ொபிநலான் என்று அடழக்கப்ெட்ைது. இது நமற்கு ஆசியாவின் வணிக, 

ெண்ொட்டு டமயமாக திகழ்ந்தது.  

அஸிரியப் நெரரசு உலகின் முதல் இராணுவ அரசு எனக் கருதப்ெடுகின்றது. அவர்கள் ஒரு வலிடமயான 

இராணுவ சக்தியாக உருவாவதற்கான காரணம், இரும்புத் ததாழில் நுட்ெத்டத  ன்கு 

ெயன்ெடுத்தியடமதான்.  

எழுத்து மற்றும் எழுத்து முடற உருவாக்கம்: எழுத்து உருவாக்கப்ெட்ைது மனித குல வரலாற்றில் ஒரு 

முக்கியமான டமல் கல்லாகும். கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 4000 ஆண்டின் பிற்ெகுதியில். சுநமரியாவில் எழுத்து 

முடற உருவானது. டஹநராகிளிபிக் எனப்ெடும் சித்திர எழுத்து முடற என்ற எகிப்திய எழுத்து முடற கி. 

பி. (தொ. ஆ. மு) மூன்றாம் ஆயிரமாண்டின் துவக்கதில் உருவானது. இநத காலகட்ைத்தில் ஹரப்ொ 

மக்களும் ஒரு வித எழுத்து முடறடய பின்ெற்றினார்கள். எனினும் சிந்துதவளி எழுத்துகள் இன்னமும் 

வாசித்துப் புரிந்துதகாள்ளப் ெைவில்டல. சீன  ாகரிகமும் ஆரம்ெ காலத்திலிருந்நத தனக்தகன்று ஒரு 

எழுத்து முடறடய உருவாக்கியது.  

ஹரப்ொ தான் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ை இைம் என்ெதால், சிந்துதவளி  ாகரிகம் ஹரப்ொ  ாகரிகம் 

என்றும் அடழக்கப்ெடுகிறது. இந்த  ாகரிகம் சிந்து  திக்கு அப்ொலும் ெரவியுள்ளதால் சிந்து சமதவளி 

 ாகரிகம் என்று முன்னர் அடழக்கப்ெட்ைதற்கு மாறாக ஹரப்ொ  ாகரிகம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

சிந்துதவளி எழுத்துகள் - ஆய்வு: ஹரப்ொ மக்கள் எழுதும் கடலடய அறிந்திருந்தனர். இந்த எழுத்துகள் 

இலச்சிடனகள், சுடுமண் முத்திடரகள், மட்ொண்ைங்கள் ஆகியவற்றில் காணப்ெடுகின்றன. தொறிப்புகள் 

மிகவும் குறுகியடவ. ததாைர்கள் சராசரியாக ஐந்துக்கும் குடறவான குறியீடுகடளநய தகாண்டுள்ளன. 

நராசட்ைா கல்லில் காணப்ெட்ைது நொல மும்தமாழிகள் ெயன்ெடுத்தப்ெைவில்டல. எழுத்துகள் 

வலப்ெக்கதிலிருந்து இைப்ெக்கமாக எழுதப்ெட்டுள்ளன. கணினி மூலம் ெகுப்ொய்வு தசய்த இஷ்ய அறிஞர் யூரி 

ந ாநராநசாவ் சிந்துதவளி எழுத்துகள் திராவிை தமாழிக் குடும்ெம் நொன்ற வார்த்டத வரிடசடயப் 

தெற்றுள்ளன என்கிறார். சிந்துதவளி  ாகரிகம் குறித்து விரிவான ஆய்வு தசய்துள்ள அறிஞரான ஐராவதம் 

மகாநதவன் “ஹரப்ொ தமாழியின் மூல நவர்கள் ததன்னிந்திய திராவிை தமாழிகடள ஒத்திருப்ெடத  ாம் 

காணலாம்” என்கிறார். மயிலாடுதுடறயில் கண்டுபிடிக்கப்ெட்டுள்ள கற்நகாைரியில் உள்ள குறியீடுகள் 

சிந்துதவளியில் கண்தைடுக்கப்ெட்ைடவயில் உள்ள குறியீடுகடள ஒத்திருக்கின்றன என்று கூறுகிறார் 

ஐராவதம் மகாநதவன். நம 2007ஆம் ஆண்டு தமிழ் ாடு ததால்லியல் துடறயால் பூம்புகாருக்கு அருகில் 

நமலதெரும்ெள்ளம் என்னும் இைத்தில் கண்தைடுக்கப்ெட்ை ொடனகளில் உள்ள அம்பு நொன்ற குறியீடுகள் 

தமாகஞ்சதாநராவில் கண்தைடுக்கப்ெட்ை இலச்சிடனகடளப் நொன்று உள்ளன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தசாற்கடளப் ெைங்கள் மூலம் உணர்த்தும் குறியீட்டு முடறடய ------------- என்கிநறாம்.  

(அ) அழதகழுத்து  

(ஆ) சித்திர எழுத்து  
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(இ) கருத்து எழுத்து  

(ஈ) மண்ணடுக்காய்வு 

2. எகிப்தியர்கள் இறந்த உைல்கடளப் ெதப்ெடுத்தி ொதுகாத்த முடற ------------ 

(அ) சர்நகாெகஸ்  

(ஆ) டஹக்நசாஸ் 

(இ) மம்மியாக்கம்  

(ஈ) ெல கைவுளர்கடள வணங்குதல் 

3. சுநமரியரின் எழுத்து முடற ---------- ஆகும்.  

(அ) பிக்நைாகிராபி  

(ஆ) டஹநராகிளிபிக்  

(இ) நசாநனாகிராம்  

(ஈ) க்யூனிொர்ம் 

4. ஹரப்ொ மக்கள் ------------ ெற்றி அறிந்திருக்கவில்டல.  

(அ) தங்கம் மற்றும் யாடன  

(ஆ) குதிடர மற்றும் இரும்பு 

(இ) ஆடு மற்றும் தவள்ளி  

(ஈ) எருது மற்றும் பிளாட்டினம் 

5. சிந்துதவளி மக்கள் “இழந்த தமழுகு தசயல்முடற” முடறடய அறிந்திருந்தார்கள் என்ெடதத் 

ததரிவிக்கும் தவண்கலச்சிடல ---------------- ஆகும்.  

(அ) ஜாடி  

(ஆ) மதகுரு அல்லது அரசன்  

(இ) ெறடவ  

(ஈ)  ைனமாடும் தெண் 

6. i) தமசெநைாமியாவின் மிகப் ெழடமயான  ாகரிகம் அக்காடியர்களுடைய  ாகரிகம் ஆகும்.  

ii) சீனர்கள் டஹநராகிளிபிக் முடறடய வளர்த்ததடுத்தார்கள்.  

iii) யூப்ரடிஸ், டைகிரிஸ் ஆகிய ஆறுகள் மன்னார் வடளகுைாவில் கலக்கின்றன.  

iv) ொபிநலானிய அரசரான ஹமுராபி தெரும் சட்ை வல்லுனர் ஆவார்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) i மற்றும் ii சரி  

(இ) iii சரி  
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(ஈ) iv சரி 

7. i) யாங்ட்சி ஆறு சீனாவின் துயரம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

ii) வு-டி சீனப்தெருஞ்சுவடரக் கட்டினார்.  

iii) சீனர்கள் தவடிமருந்டதக் கண்டுபிடித்தனர் 

iv) தாநவாயிசத்டத நிறுவியவர் தமன்சியஸ் என்று சீன மரபு கூறுகிறது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) iii சரி  

(ஈ) iii மற்றும் iv சரி 

8. பின்வருவனவற்றுள் தமசெநைாமியாடவச் நசர்ந்த  ான்கு  ாகரிகங்களின் சரியான கால வரிடச எது? 

(அ) சுநமரியர்கள்-அஸிரியர்கள்-அக்காடியர்கள்-ொபிநலானியர்கள் 

(ஆ) ொபிநலானியர்கள்-சுநமரியர்கள்-அஸிரியர்கள்-அக்காடியர்கள் 

(இ) சுநமரியர்கள்-அக்காடியர்கள்-ொெலிநலானியர்கள்-அஸிரியர்கள் 

(ஈ) ொபிநலானியர்கள்-அஸிரியர்கள்-அக்காடியர்கள்-சுநமரியர்கள் 

9. கூற்று: தமசெநைாமிய  ாகரிகத்தின் அஸிரியர்கள் சிந்துதவளி  ாகரிகத்தின் சமகாலத்தவர் ஆவர்.  

காரணம்: அஸிரிய ஆட்சியாளரின் ஆவணம் ஒன்று தமலுஹாவிலிருந்து வந்த கப்ெல்கள் ெற்றி கூறுகின்றது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி; கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி; ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல.  

(இ) கூற்று சரி; காரணம் தவறு.  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ.  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ----------------- என்ெது மனிதத் தடலயும் சிங்க உைலும் தகாண்ை, கல்லால் ஆன மிகப் தெரிய 

உருவம் ஆகும்.  

2. எகிப்தியர்கள் ததாைக்க காலத்தில் ெயன்ெடுத்திய உருவ எழுத்துகள் சார்ந்த முடற --------------

-- ஆகும்.  

3. --------------- என்ெது ெல்நவறு குற்றங்களுக்கான சட்ைங்கடள விளக்கிக்கூறும் ெண்டைய 

ொபிநலானியாவின் ஒரு முக்கியமான ஆவணம் ஆகும்.  

4. தசௌ அரசின் தடலடம ஆவணக்காப்ொளர் ----------------- ஆவார்.  

5. ஹரப்ொ  ாகரிகம் நிலவிய இைங்களில் கண்தைடுக்கப்ெட்ை ொடனகளின் மீதுள்ள ---------------

- உருவங்களும் ஓவியங்களும் அவர்களின் கடலத்திறடன உணர்த்துகின்றன.  
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III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. அ) ஹரப்ொவில் உள்ள தெருங்குளம் அருகில் சில அடறகள்  ன்கு கட்ைப்ெட்டிருந்தது.  

ஆ) க்யூனிொர்ம் குறிப்புகள் கில்காதமஷ் காவியத்துைன் ததாைர்புடையடவ.  

இ) சுடுமண்ணால் தசய்யப்ெட்ை உருவங்களும், தசம்பில் தசய்யப்ெட்ை  ைனமாடும் தெண் உருவமும் 

எகிப்தியர்களின் கடலத்திறடன உணர்த்துகின்றன.  

ஈ) தமசெநைாமியர்கள் சூரிய  ாள்காட்டி முடறடய வகுத்தார்கள்.  

2. அ) அநமான் ஓர் எகிப்திய கைவுள்.  

ஆ) அரண்களால் சூழ்ந்த ஹரப்ொ  கரத்தில் நகாயில்கள் இருந்தன.  

இ) தெரிய ஸ்பிங்ஸ் என்ெது ெழங்கால தமசெநைாமியாவில் உள்ள பிரமிடு வடிவ நிடனவுச்சின்னமாகும்.  

ஈ) ொடன வடனவதற்கான சக்கரத்டதக் கண்டுபிடித்த தெருடம எகிப்தியர்கடளச் சாரும்.  

IV. தொருத்துக:  

1. ொநரா - அ] ஒரு வடகப்புல் 

2. ொப்பிரஸ் - ஆ] பூமியின் மிகப் ெழடமயான எழுத்துக் காவியம் 

3. தெரும் சட்ை வல்லுனர் - இ] தமாகஞ்சதாநரா 

4. கில்காதமஷ் - ஈ] ஹமுராபி 

5. தெருங்குளம் - உ] எகிப்திய அரசர் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சித்திர எழுத்து, 2. மம்மியாக்கம், 3. க்யூனிொர்ம், 4. குதிடர மற்றும் இரும்பு, 5.  ைனமாடும் தெண், 6. iv 

சரி, 7. ii சரி, 8. சுநமரியர்கள்-அக்காடியர்கள்-ொெலிநலானியர்கள்-அஸிரியர்கள், 9. கூற்றும் காரணமும் 

சரி; ஆனால் கூற்டறக் காரணம் சரியாக விளக்கவில்டல  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ஸ்பிங்க்ஸின், 2. சித்திர எழுத்து(டஹநராகிளிபிக்), 3. ஹமுராபியின் சட்ைத்ததாகுப்பு, 4. லாநவாட்சு, 5. 

சுடுமண்  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. க்யூனிொர்ம் குறிப்புகள் கில்காதமஷ் காவியத்துைன் ததாைர்புடையடவ, 2. அநமான் ஓர் எகிப்திய கைவுள்.  

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. அ, 3. ஈ, 4. ஆ, 5. இ  
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9th Social Science Lesson 3 

3] ததாைக்ககாலத் தமிழ்ச் சமூகமும் ெண்ொடும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

புலிமான் நகாம்டெ  டுகற்கள்: நதனி மாவட்ைத்தின் டவடக ஆற்றுப் ெள்ளத்தாக்கில் உள்ள ஊர் புலிமான் 

நகாம்டெ (புள்ளிமான் நகாம்டெ) ஆகும். 2006ஆம் ஆண்டில் இந்த ஊரிலிருந்து தமிழ் பிராமி 

கல்தவட்டுகளுைன் கூடிய அரிய  டுகற்கள் கண்தைடுக்கப்ெட்ைன. புலிமான் நகாம்டெயில் 

கண்தைடுக்கப்ெட்ை கல்தவட்டுகளில் ஒன்றில் கீழ்க்கண்ை தசய்தி காணப்ெடுகிறது. “கூைல் ஊர் ஆநகாள் 

தெடு தீயன் அந்தவன் கல்”. இதன் தொருள்: “கூைலூரில் ஆநிடர கவர்ந்த நொது  ைந்த பூசலில் 

தகால்லப்ெட்ை தீயன் அந்தவனின் கல்”.  

 கர்டமயம்: திட்ைமிட்ை வடிவடமப்பும், தசங்கல் கட்டுமானங்களும் தகாண்ை மக்கள் வசிப்பிைநம  கரம் 

ஆகும். நவளாண்டம, கால் டை வளர்ப்பு அல்லாத ஏடனய ததாழில்களில் ஈடுெடுகின்ற மக்கள் 

அவ்விைங்களில் தெருமளவில் வாழ்வார்கள்.  கரங்களில் ெற்ெல உற்ெத்திப் ெணிகள்  டைதெறும்.  

தகாடுமணல்: தகாடுமணல், தமிழ் ாட்டில் ஈநராடுக்கு அருகில் உள்ளது. சங்க இலக்கியமான 

ெதிற்றுப்ெத்தில் குறிப்பிைப்ெடும் தகாடுமணல் தான் இவ்வூர் எனக்கருதப்ெடுகிறது. தெருங்கற்கால 

முதுமக்கள் தாழிகளும் இரும்பு, மணிக்கற்கள், சங்கு நவடலப்ொடுகள் குறித்த சான்றுகளும் இங்நக 

கிடைத்துள்ளன. தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் தகாண்ை 300க்கும் நமற்ெட்ை மட்கலப் தொறிப்புகள் இந்த ஊரில் 

கிடைத்துள்ளன.  

மதுடரக்கு அருநக உள்ள கீழடி: மதுடரயிலிருந்து இராநமஸ்வரம் தசல்லும் த டுஞ்சாடலயில் சிடலமான் 

என்ற ஊருக்கு அருகில் கீழடி உள்ளது. இங்நக ெள்ளிச் சந்டதத்திைல் என்று அடழக்கப்ெடும் ெரந்த 

ததன்னந்நதாப்பில் இந்தியத் ததால்லியல் ஆய்வுத் துடறயினர் மற்றும் தமிழ் ாடு ததால்லியல் 

ஆய்வுத்துடறயினர் நமற்தகாண்ை அகழாய்வுகளின் மூலம் சங்க காலத்து  கரம் புடதயுண்டிருப்ெது 

கண்ைறியப்ெட்டுள்ளது. தசங்கற் கட்டுமானங்கள், கழிவுநீர் வழிகள், தமிழ் பிராமி எழுத்துகள் தகாண்ை 

மட்கல ஓடுகள், தசம்மணிக்கற்களாலான அணிகள், முத்து, இரும்பு தொருள்கள், விடளயாட்டுப்தொருள்கள், 

கண்ணுக்கு டம தீட்டும் தசப்புக் கம்பி நொன்றடவ கண்ைறியப்ெட்டுள்ளன. இன்னும் அகழாய்வுகடள 

நமற்தகாண்ைால், டகத்ததாழில் முடறகள் மற்றும் ெண்ொட்டு  ைவடிக்டககள் குறித்தும் ெல தகவல்கள் 

தவளிவரும்.  

ெட்ைணம், நகரளா: நகரளத்தின் எர்ணாகுளம் மாவட்ைத்தில் உள்ள வைக்குப் ெரவூர் என்ற ஊடர ஓட்டிய 

வைக்நககரா என்ற சிற்றூரின் அருநக ெட்ைணம் அடமந்துள்ளது. நமடல  ாடுகநளாடும் கீடழ 

 ாடுகநளாடும் வணிகத் ததாைர்பு தகாண்டிருந்த ெழங்காலத் துடறமுகம் தான் ெட்ைணம்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சங்க காலத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை எழுத்து முடற யாது? 

(அ) ஆங்கிலம்  

(ஆ) நதவ ாகரி  

(இ) தமிழ்-பிராமி  
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(ஈ) கிரந்தம் 

2. தமிழ் ாட்டிலிருந்து இலங்டகக்குச் தசன்ற வியாொரிகடளயும் குதிடர வணிகர்கடளயும் ெற்றிக் 

குறிப்பிடுகின்ற, இலங்டகயின் ொலி தமாழி வரலாற்று நூல் எது? 

(அ) தீெவம்சம்  

(ஆ) அர்த்தசாஸ்திரம்  

(இ) மகாவம்சம்  

(ஈ) இண்டிகா 

3. காைாக இருந்த இைங்கடள நவளாண் நிலங்களாக மாற்றுதல், நீர்ப்ொசன வசதிகடள நமம்ெடுத்துதல் 

ஆகிய தெருடமகளுக்கு உரிய நசாழ அரசன் யார்? 

(அ) கரிகாலன்  

(ஆ) முதலாம் இராஜராஜன் 

(இ) குநலாத்துங்கன்  

(ஈ) முதலாம் இராநஜந்திரன் 

4. நசரர்கடள ெற்றிக் குறிப்பிடும் கல்தவட்டு எது? 

(அ) புகளுர்  

(ஆ) கிர் ார்  

(இ) புலிமான் நகாம்டெ  

(ஈ) மதுடர 

5. (i) தொருள் ெரிமாற்றத்துக்கான ஊைகமாக  ாணயங்கள் இடைக்கற்காலத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைன 

(ii) தமளரியர் காலத்தில் வை இந்தியாவில் இருந்த சாதாரண மக்கள் பிராகிருத தமாழி நெசினார்கள்.  

(iii) நராமானிய ஆவணமான வியன்னா ொப்பிரஸ், முசிறி உைனான வணிகத்டதக் குறிப்பிடுகிறது.  

(iv) தமிழ் இலக்கண நூலான ெத்துப்ொட்டில் திடணக் குறித்த கருத்து இைம் தெற்றுள்ளது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரி  

(ஈ) iii மற்றும் iv சரி 

6. (i) ெதிற்றுப்ெத்து ொண்டிய அரசர்கடளயும் அவர்களின் ஆட்சிப் ெகுதிகடளயும் குறித்துச் தசால்கிறது.  

(ii) காவிரிப்பூம்ெட்டினத்தில்  ைந்த வணிக  ைவடிக்டககடள அக ானூறு விவரிக்கிறது.  

(iii) நசாழர்களின் சின்னம் புலி ஆகும்; அவர்கள் புலி உருவம் தொறித்த, சதுர வடிவிலான தசம்பு 

 ாணயங்கடள தவளியிட்ைார்கள்.  
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(iv) த ய்தல் என்ெது மணற்ொங்கான ொடலவனப் ெகுதி ஆகும்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii சரி  

(இ) iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. கற்கள், தசப்நெடுகள்,  ாணயங்கள், நமாதிரங்கள் ஆகியவற்றின் மீது ெதிவு தசய்யப்ெட்ை ஆவணங்கள் -

-------------- ஆகும்.  

2. கைந்த காலச் சமூகங்கள் குறித்து அறிந்து தகாள்வதற்கான சான்றுகளாக உள்ள சில தொருட்கடள 

மீட்தைடுப்ெதற்கு ஓரிைத்டத முடறப்ெடி நதாண்டுதல் ---------------- ஆகும்.  

3. தமௌரியர் காலத்தில் ஆட்சிக்கடல மற்றும் தொருளாதாரம் குறித்து தகௌடில்யர் எழுதிய நூல் -------

----- ஆகும்.  

4. --------------- என்ெது பிரிவு அல்லது வடக என்ற தொருளில் தசய்யுள்களில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை 

கருப்தொருள்; நமலும், இது ஒரு வாழ்விைத்டத அதன் தனித்தன்டம வாய்ந்த இயற்டகக்கூறுகளுைன் 

குறிப்ெதாகவும் உள்ளது.  

5. கிநரக்கர்கள், நராமானியர்கள், நமற்கு ஆசியர்கள் ஆகிநயாடர உள்ளைக்கிய நமற்கத்தியர்கடள ---

----------- என்னும் தசால் குறிக்கிறது.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. அ) இரும்டெ உருக்கியதற்கான சான்றுகள் தகாடுமணல், குட்டூர் ஆகிய இைங்களில் காணப்ெடுகின்றன.  

ஆ) எரித்ரியன் கைலின் தெரிப்ளுஸ் இந்தியா உைனான மிளகு வணிகம் குறித்துக் கூறுகிறது.  

இ) இந்தியாவில் ததாைக்க காலத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை  ாணயங்களில் உருவங்கள் 

தொறிக்கப்ெட்டிருந்தன;  ாணயங்கள் தெரும்ொலும் தங்கத்தால் தசய்யப்ெட்டிருந்தன.  

ஈ) சங்க காலம் தவண்கலக் காலத்தில் நவரூன்றத் ததாைங்கியது.  

2. அ) நசரர்கள் காவிரிப்ெகுதிடய ஆட்சி தசய்தனர். அவர்களின் தடல கர் உடறயூர் ஆகும்.  

ஆ) மாங்குளம் தமிழ்-பிராமி கல்தவட்டுக் குறிப்புகள் அரசன் கரிகாலடனக் குறிப்பிடுகின்றன.  

இ) தமிழ்-பிராமி கல்தவட்டுக் குறிப்புகளில் காணப்ெடும் வணிகன், நிகமா ஆகிய தசாற்கள் வணிகர்களில் 

தவவ்நவறு வடகயினடரக் குறிப்பிடுவதாகும்.  

ஈ) உப்பு விற்றவர்கள் வணிகர்கள் என்று அடழக்கப்ெட்ைனர்; அவர்கள் வணிகத்துக்காக மாட்டு 

வண்டியில் தங்கள் குடும்ெத்தினருைன் ெயணம் தசய்தார்கள்.  

IV. தொருத்துக:  

1. கல்தவட்டியல் - அ] முக்கியமான வரலாற்று நிகழ்வுகளின் ததாகுப்பு 

2. காலவரிடசக் குறிப்புகள் - ஆ] சங்க காலத் துடறமுகம் 
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3. நமய்ச்சல் வாழ்க்டக - இ] விடலயுயர்ந்த கல்லில் தசய்யப்ெட்ை ஆெரணம் 

4. புடைப்பு மணிகள் (cameo) - ஈ] கல்தவட்டுக் குறிப்புகடள ஆராய்வது 

5. அரிக்கநமடு -உ] கால் டைகடள வளர்த்துப் பிடழக்கும்  ாநைாடி மக்கள்  

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தமிழ்-பிராமி, 2. மகாவம்சம், 3. கரிகாலன், 4. புகளுர், 5. i மற்றும் ii சரி, 6. iii சரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. கல்தவட்டியல், 2. ததால்லியல், 3. அர்த்தசாஸ்திரம், 4. திடண, 5. யவனர்  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. இரும்டெ உருக்கியதற்கான சான்றுகள் தகாடுமணல், குட்டூர் ஆகிய இைங்களில் காணப்ெடுகின்றன, 2. 

தமிழ்-பிராமி கல்தவட்டுக் குறிப்புகளில் காணப்ெடும் வணிகன், நிகமா ஆகிய தசாற்கள் வணிகர்களில் 

தவவ்நவறு வடகயினடரக் குறிப்பிடுவதாகும்.  

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. உ, 4. இ, 5. ஆ  

 

9th Social Science Lesson 4 

4] அறிவு மலர்ச்சியும், சமூக-அரசியல் மாற்றங்களும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

கர் ாைகாவில் உள்ள சிரவண-தெலதகாலாவில் உள்ள ொகுெலியின் சிடலதான் (இவர் நகாமதீஸ்வரர் 

என்றும் அடழக்கப்ெடுகிறார்) இந்தியாவில் தசதுக்கப்ெட்ை மிக உயரமான (57 அடி) சமணச் சிடல இதுநவ 

ஆகும்.  

சமணக் காஞ்சி: கி. பி. (தொ. ஆ) ஏழாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தில் இருந்த முக்கியமான சமயங்களில் 

சமணமும் ஒன்று. ெல்லவ மன்னரான மநகந்திர வர்மன் சமண சமயத்டதச் சார்ந்தவர். அப்ெர் என்று 

அடழக்கப்ெட்ை திரு ாவுக்கரசரின் தாக்கத்தால் அவர் டசவ சமயத்துக்கு மாறினார். தற்நொடதய காஞ்சி 

 கரத்துக்கு அருகில் சமணக் காஞ்சி அடமந்திருக்கிறது. அங்நக சமணக் நகாயில்கடள நீங்கள் காணலாம். 

அவற்றுள் முக்கியமானது திருப்ெருத்திக்குன்றம் சமணக் நகாயிலாகும். இக்நகாயிலின் கூடரயில் 

மகாவீராரின் வாழ்க்டகக் கடத ஓவியமாக வடரயப்ெட்டுள்ளது.  

புத்தரின் த ருக்கமான சீைராக இருந்தவர் ஆனந்தன். அவர் ஒருமுடற புத்தரிைம், “தெண்கள் துறவியாக 

முடியுமா?” எனக் நகட்ைார். அதற்குப் புத்தர், “தெண்கள் உலக இன்ெங்கடளயும் ஆைம்ெரங்கடளயும் 

துறந்தால், அவர்களும் ஆண்கடளப் நொல துறவியாக முடியும்; தமய்யறிடவயும் அடைய முடியும்” என்றார்.  

வை இந்தியா, வைக்நக காபூல் ெள்ளத்தாக்கிலிருந்து ததற்நக நகாதாவரி வடர ெரவியிருந்தது. இங்கு காசி, 

நகாசலம், அங்கம், மகதம், வஜ்ஜி, மல்லா, நசதி, வட்சா, குரு, ொஞ்சாலம், மத்சயம், சூரநசனம், ஆசாகம், 

அவந்தி, காந்தாரம், காம்நொஜம் என்று ெதினாறு மஹாஜனெதங்கள் நதான்றின.  
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ஈரானில் அசிரியப் நெரரசும் இந்தியாவில் மகதப் நெரரசும் உருவாக இரும்புக் கலப்டெ சார்ந்த விவசாயம் 

வழிவகுத்தது.  

தமாத்தம் உள்ள 33 கல்தவட்டுகளில் 14 முக்கியமான ொடறக் கல்தவட்டுகள், 7 தூண் பிரகைனங்கள், 2 

கலிங்கக் கல்தவட்டுகள். இடவ நொக, சிறு ொடறக் கல்தவட்டுகளும், தூண் பிரகைனங்களும் உண்டு. 

தமௌரியப் நெரரசு ெற்றி, குறிப்ொக அநசாகரின் தம்ம ஆட்சிடயப் ெற்றி அறிய இடவ மிகவும்  ம்ெகமான 

ஆதாரங்களாகத் திகழ்கின்றன.  

 ான்கு சிங்கங்கடளக் தகாண்ை  மது நதசியச் சின்னம் சார ாத்தில் உள்ள அநசாகர் தூடண 

பிரதிெலிக்கும் விதமாகநவ நதர்வு தசய்யப்ெட்டுள்ளது.  

சந்திரகுப்தரின் அடமச்சரான சாணக்கியர் அர்த்த சாஸ்திரம் என்ற நூடல எழுதினார். இது தமௌரிய ஆட்சி 

நிர்வாகம் ெற்றி விரிவாக எடுத்துடரக்கிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஒரு தத்துவப் பிரிடவ நிறுவிய --------------- எளிடமக்கும் தன்னல மறுப்பிற்கும் உதாரணமாக 

விளங்கினார்.  

(அ) புத்தர்  

(ஆ) லாநவாட்நச  

(இ) கன்ஃபூசியஸ்  

(ஈ) தஜாராஸ்ைர் 

2. மகாவீரரின் நொதடனகளால் ஈர்க்கப்ெட்ை மகத அரசர் --------------- 

(அ) தன ந்தர்  

(ஆ) சந்திர குப்தர்  

(இ) பிம்பிசாரர்  

(ஈ) சிசு ாகர் 

3. வைக்கில் காபூல் ெள்ளத்தாக்கிலிருந்து ததற்கில் நகாதாவரி வடர ெரவியிருந்த வை இந்தியாவின் ----

------ எனப்ெட்ை ெதினாறு மாநிலங்களின் அரசுகளின் எழுச்சி ஏற்ெட்ைது.  

(அ) மஹாஜனெதங்கள்  

(ஆ) கனசங்கங்கள்  

(இ) திராவிைம்  

(ஈ) தட்சிணெதா 

4. மும்மணிகள் (திரி ரத்னா) என்ற மூன்று தகாள்டககடள நொதித்தவர் ---------- 

(அ) புத்தர்  

(ஆ) மகாவீரர்  
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(இ) லாநவாட்நச  

(ஈ) கன்ஃபூசியஸ் 

5. தமௌரிய ஆட்சி அடமப்பு மற்றும் சமூகம் குறித்த தசய்திகடளத் தன் குறிப்புகளால் அளித்தவர்.  

(அ) மார்க்நகா நொநலா  

(ஆ) ஃொஹியான் 

(இ) தமகஸ்தனிஸ்  

(ஈ) தசல்யூகஸ் 

6. (i) மகத அரசர்களின் கீழ் இருந்து மகாமாத்நரயர்கள் அடமச்சர்களுக்குச் தசயலாளர்களாகச் 

தசயல்ெட்ைார்கள்.  

(ii) தமகஸ்தனிஸ் எழுதிய “இண்டிகா” என்னும் வரலாற்றுக் குறிப்பு தமௌரிய ஆட்சி அடமப்பு மற்றும் சமூகம் 

குறித்த ஆவணமாக விளங்குகிறது.  

(iii) ஒரு நெரரடசக் கட்ைடமக்க  ந்தர் தசய்த முயற்சிடய, தமௌரிய அரடச உருவாக்கிய அநசாகர் தடுத்து 

நிறுத்தினார்.  

(iv) மரபுகளின்ெடி, சந்திரகுப்தர் அவரது வாழ்வின் இறுதியில் புத்த சமயத்தின் தீவிரமான ஆதரவாளராக 

இருந்தார்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) i மற்றும் ii சரி  

(ஈ) iii மற்றும் iv சரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தவவ்நவறு காலகட்ைங்கடளச் நசர்ந்த, பிரார்த்தடனகளும் மரபுவழிக் கடதகளும் அைங்கிய புனித 

இலக்கியத் ததாகுப்பு ----------- ஆகும்.  

2. கங்டகச் சமதவளியில் ---------------- நவளாண்டமக்கு மாடுகளின் நதடவ அவசியமானது.  

3. --------------- தீர்த்தங்கரர்களின் நீண்ை மரபில் வந்தவர் என்றும் 24வது மற்றும் கடைசி 

தீர்த்தங்கரர் என்றும் சமணர்கள்  ம்புகிறார்கள்.  

4. புத்தருக்கு ஞாநனாதயம் ஏற்ெட்ை இைத்தில் கட்ைப்ெட்டுள்ள மஹாநொதி நகாயில் இன்றும் ----------

--இல் உள்ளது.  

5. தமௌரியப் நெரரடசப் ெற்றியும் குறிப்ொக அநசாகரின் தர்மம் சார்ந்த ஆட்சிடயப் ெற்றியும் அறிந்து தகாள்ள 

----------------- ொடறக் குறிப்புகள் தெரிதும் உதவுகின்றன.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. அ) தவண்கலக் கருவிகளின் வரவால் கங்டக ஆற்றங்கடரயில் இருந்த அைர்த்தியான காடுகடள 

அகற்றுவது எளிதானது.  
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ஆ) அசிவிகம் நமற்கு இந்தியாவில் சிறு அளவில் ெரவியிருந்தது.  

இ) குறிப்பிட்ை இனக்குழுக்கள் ஆதிக்கம் தசலுத்திய நிலத்ததாகுதிகள் தமௌரியர்களும் முற்ெட்ை அரசுகள் 

எனப்ெட்ைன.  

ஈ) இலக்கியங்களில் குறிப்பிைப்ெடும் அரசுகளில் காசி, நகாசலம், மகதம் ஆகியடவ வலிடம 

ெடைத்தடவயாக இருந்தன.  

2. அ) மகதத்தின் முதல் முக்கியமான அரசன் அஜாதசத்ரு.  

ஆ) நிர்வாகத்துக்கான ஒரு விரிவான கட்ைடமப்டெ உருவாக்குவதில் பிம்பிசாரர் தவற்றிகரமாகச் 

தசயல்ெட்ைார்.  

இ) வை இந்தியாவில் ஆட்சி தசய்த சத்ரியர் அல்லாத அரச வம்சங்களில் முதலாமவர்கள் தமௌரியர்களாகும்.  

ஈ) ஒரு நெரரசுக்கான கட்ைடமப்டெ உருவாக்க  ந்தர் நமற்தகாண்ை முயற்சிடய அநசாகர் தடுத்து 

நிறுத்தினார்.  

IV. தொருத்துக:  

1. எண் வழிப்ொடத - அ] மிக உயரமான சமணச்சிடல 

2. ொகுெலி - ஆ] அரசியல் அறத றிகளின் சட்ைத்ததாகுப்பு 

3. வசந்த மற்றும் இடலயுதிர் கால வரலாற்றுப் ெதிநவடு - இ] சட்ைங்களும்புராணக்கடதகளும் அைங்கிய 

புனிதஇலக்கியம் 

4. தஜண்ட் அதவஸ்தா - ஈ] முதல் தீர்த்தங்கரர் 

5. ரிஷொ - உ] தூய மனநிடலடய அடைவதற்கான ொடத 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. புத்தர், 2. பிம்பிசாரர், 3. மஹாஜனெதங்கள், 4. மகாவீரர், 5. தமகஸ்தனிஸ், 6. ) ii சரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தஜண்ட் அதவஸ்தா, 2. இரும்பு-கலப்டெ, 3. மகாவீரர், 4. புத்தகயா, 5. அநசாகரின் 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. இலக்கியங்களில் குறிப்பிைப்ெடும் அரசுகளில் காசி, நகாசலம், மகதம் ஆகியடவ வலிடம 

ெடைத்தடவயாக இருந்தன, 2. நிர்வாகத்துக்கான ஒரு விரிவான கட்ைடமப்டெ உருவாக்குவதில் 

பிம்பிசாரர் தவற்றிகரமாகச் தசயல்ெட்ைார்.  

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. அ, 3. ஆ, 4. இ, 5. ஈ  
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9th Social Science Lesson 5 

5] தசவ்வியல் உலகம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ெண்டைய கிரீஸ் மற்றும் நராடம உள்ளைக்கியநத தசவ்வியல் உலகதமன்றும் ஒன்றுைன் ஒன்று 

பின்னிப்பிடணந்த ெண்டைய கிநரக்க, நராமானிய  ாகரிகங்கடள உள்ளைக்கிய காலநம தசவ்வியல் 

காலதமன்றும், கிநரக்நகா-நராமானிய கால உலகதமன்றும் அறியப்ெடுகின்றது.  

கிநரக்கத்தில் ஆளும் வர்க்கம் நிலங்கடளக் கட்டுப்ெடுத்தியது. அடிடமகள் நிலங்களில் ொடுெட்ைனர். 

அடிடமகடளக் தகாண்டிருப்ெது என்ெது ஒரு  ாகரிக வாழ்வின் அவசியம் என கிநரக்க எழுத்தாளர்களும் 

தத்துவ ஞானிகளும் கருதினர். ஆண்ைானுக்கும் அடிடமக்குமான உறடவ அரிஸ்ைாட்டில் கணவனுக்கும் 

மடனவிக்குமான, தந்டதக்கும் பிள்டளகளுக்குமான உறவுகநளாடு ஒப்பிடுகின்றார்.  

தெரிகிளிஸீக்குப் பின்னர் வந்த அரசாங்கம் உண்டமடயக் கண்ைறிய, சாக்ரடீஸ் முன்டவத்த 

வழிமுடறகடள விரும்ெவில்டல. அரசால் அங்கீகரிக்கப்ெட்ை கைவுள்கடள சாக்ரடீஸ் ஏற்றுக் தகாள்ள 

மறுத்தார் என்றும் இடளஞர்கடளத் தவறான சிந்தடனக்கு இட்டுச் தசன்றார் என்றும் குற்றம் சாட்ைப்ெட்டு 

விசாரடணக்குட்ெடுத்தப்ெட்ைார். நீதிமன்றக் குழு  டுவர் சாக்ரடீடை குற்றவாளி எனத் தீர்மானித்து 

அவடர விஷம் (hemlock) அருந்தி உயிர்விடும்ெடி தீர்ப்பு வழங்கியது.  

மக்களாட்சி என்னும் தசால்லின் ந ர் தொருள் “மக்கநள ஆட்சி புரிவது” என்ெதாகும். ஆனால் 

 டைமுடறயில் தமடிக்ஸ் (metics) என்று அடழக்கப்ெட்ை அடிடமகள், தெண்கள்,  கரில் தங்கியராதவர்கள் 

(வணிகர்கள், டகவிடனஞர்கள்) ஆகிநயார் விலக்கிநய டவக்கப்ெட்டிருந்தனர்.  

அதலக்ைாண்ைரின் இறப்பிற்குப் பின்னர் ெண்ொடு மிக விடரவாக வளர்ந்தது. வரலாற்று அறிஞர்கள் 

இதடன (கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 323) தஹலனிஸ்டிக்  ாகரிகம் என அடழக்கின்றனர்.  

அடிடமகளின் கிளர்ச்சிகள்: கிநரக்கத்டதக் காட்டிலும் நராமில் தான் அடிடமகளின் கிளர்ச்சிகள் அதிகம் 

 ைந்தன. ஸ்ொர்ைகஸின் கிளர்ச்சிநய அவற்றுள் புகழ் தெற்றதாகும். 70, 000 அடிடமகள் ெங்நகற்ற 

அக்கிளர்ச்சி கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 73இல் ததாைங்கியது. இப்புரட்சி நராமின் அதிகாரத்டத அச்சங்தகாள்ள 

டவத்தது. ஆனாலும் இறுதியில் ஸ்ொர்ைகஸ் தகால்லப்ெட்டு புரட்சி ஒடுக்கப்ெட்ைது. ஸ்ொர்ட்ைகடை 

பின்ெற்றிய 6000 புரட்சியாளர்களும் தகால்லப்ெட்ைனர்.  

நராம் அரசுக்கு அதிக வருவாடய அள்ளிக் தகாடுத்தது அடிடம வியாொரமாகும். தைலாஸ் தீவு மிகப்தெரிய 

அடிடமச் சந்டதயாக மாறியது.  

பீயூனிக் நொர்களும் ஏகாதிெத்திய நராமப் நெரரசின் நதாற்றமும்: இத்தாலியில் நராம் வளர்ச்சி தெற்ற நொது 

வை ஆப்பிரிக்காவில் கார்த்நதஜ் வலிடமயான சக்தியாக வளர்ந்தது. கார்த்நதஜ் மக்கள் 

கைற்ெயணங்களிலும் வணிகத்திலும் சிறந்து விளங்கிய பீனிசியர்களின் சந்ததிகள் ஆவர். நராமும் 

கார்த்நதஜீம் கிநரக்கர்கடள தவளிநயற்ற ஒன்றிடணந்தனர். அதன் பின்னர் கார்த்நதஜ் சிசிலிடயக் 

டகப்ெற்றியது நராம அரசுக்நக ஆெத்தாய் மாறியது. இவ்விரு சக்திகளிடைநய  டைதெற்ற மூன்று 

நொர்கநள பியூனிக் நொர்கள் என அடழக்கப்ெடுகின்றன. கார்த்நதஜ், ஹன்னிொல் என்ற தளெதிடய 

அனுப்பி டவத்தது. நராமின் ெடைடயத் நதாற்கடித்த அவர் இத்தாலியின் தெரும்ெகுதிடய 

ொடலவனமாக்கினார். நராம் ெடைக்கு தடலடமநயற்றிருந்த ொபியஸ் மனம் தளரவில்டல. இரண்ைாம் 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            275 

பியூனிக் நொரில் ஹன்னிொடல எதிர்தகாண்ை ொபியஸ், ஜாமா நொர்க்களத்தில் அவடரத் நதாற்கடித்தார். 

நராமானியப் ெடைகளால் பின் ததாைரப்ெட்ை ஹன்னிொல் விஷமருந்தி மாண்ைார். கார்த்நதஜின் மீது 

மூன்றாவது பியூனிக் நொடர நராம் அறிவித்தது. இப்நொரில் கார்த்நதஜ் தவற்றி தகாள்ளப்ெட்டு 

அழிக்கப்ெட்ைது. இதன் பின்னர் நமடல உலகில் நிகரற்ற சக்தியாக நராம் மாறியது.  

ெட்டு வழித்தைம் அல்லது ெட்டுப்ொடத: சீனாவிலிருந்து ஆசியா டமனர் மற்றும் இந்தியா வடரயிலான 

வணிக வழித்தைம், ெட்டுப்ொடத/ெட்டுச் சாடல/ெட்டு வழித்தைம் என்று அறியப்ெடுகிறது. இது சீனாடவ 

நமடல  ாடுகநளாடு இடணக்கின்றது. இப்ொடத வழியாக இரு தெரும்  ாகரிகங்களான சீனா மற்றும் 

நராம் ஆகியவற்றுக்கிடைநய ெண்ைங்களும், கருத்துக்களும் ெரிமாறிக்தகாள்ளப்ெட்ைன. ெட்டு நமற்கு 

ந ாக்கிச் தசல்ல, கம்ெளி, தங்கம், தவள்ளி ஆகியன கிழக்கு ந ாக்கிச் தசன்றன. சீனா தெௌத்தத்டத 

இந்தியாவிலிருந்து இவ்வழியின் மூலநம தெற்றது.  

புனித நசாபியா ஆலயம்: புனித நசாபியா ஆலயம் கி. பி. ஆறாம் நூற்றாண்டின் இடைப்ெகுதியில் 

கட்ைப்ெட்ைதாகும். அக்கால ஐநராப்ொவின் மிக ந ர்த்தியான கட்ைைமான இத்நதவாலயம் அதன் 

புதுடமயான கட்ைைக்கடல நுணுக்கங்களுக்கு தெயர் தெற்றதாகும். கான்ஸ்ைாண்டி ந ாபிள்  கடர 

உதுமானிய துருக்கியர் டகப்ெற்றிய நொது இத்நதவாலயம் ஒரு மசூதியாக மாற்றப்ெட்ைது.  

தசவ்வியல் காலத்தில் இந்தியா: குஷாணர்கள் காலம் நராமனியப் நெரரசின் இறுதி காலகட்ைமான 

ஜீலியஸ் சீசரின் ஆட்சி காலத்தின் சமகாலமாகும். ஜீலியஸ் சீசரின் காலத்துக்குப் பின் ஆட்சிக்கு வந்த 

அகஸ்ைஸ் சீசர் அடவக்கு குஷாணர்கள் ஒரு தூதுக்குழுடவ அனுப்பியதாகக் கூறப்ெடுகிறது.  

தசவ்வியல் காலத்தின் சமகாலமான சங்ககாலத்தில் (கி. மு. (தொ. ஆ. மு)-3ம் நூற்றாண்டு முதல் கி. பி. (தொ. 

ஆ)-3ம் நூற்றாண்டில்) ெதிதனண் நமல் கணக்கு என்றடழக்கப்ெடும் சங்க இலங்கியங்களான 

ெத்துப்ொட்டும் எட்டுத் ததாடகயும் ததாகுக்கப்ெட்ைன. சங்க இலக்கியம் இந்தியாவின் முதல் சமயச் சார்ெற்ற 

இலக்கியம் என நொற்றப்ெடுகிறது.  

தசவ்வியல் காலத்தின் இறுதிக் காலத்துைன் ( ான்கு மற்றும் ஐந்தாம் நூற்றாண்டுகள்) தொருந்திய 

களப்பிரர் காலத்தில் ொபிநலானியா, எகிப்து, கிநரக்கம் மற்றும் நராம் ஆகியவற்நறாடு மலொர் கைற்கடர 

வழி  ைந்த வணிகம் நமலும் தசழிப்ெடைந்தது. நதக்கு, மிளகு, மணிகள் மற்றும் தந்தம் நொன்றடவ 

ஏற்றுமதியாயின.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. -------------- என்ற கிநரக்க  கர அரசு, ொரசீகர்கடள இறுதிவடர எதிர்த்து நின்றது.  

(அ) அக்நராதொலிஸ்  

(ஆ) ஸ்ொர்ட்ைா  

(இ) ஏததன்ஸ்  

(ஈ) நராம் 

2. கிநரக்கர்களின் மற்தறாரு தெயர் -------------- ஆகும்.  

(அ) தஹலனிஸ்டுகள்  

(ஆ) தஹலனியர்கள்  
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(இ) பீனிசியர்கள்  

(ஈ) ஸ்ொர்ட்ைன்கள் 

3. ஹன் அரச வம்சத்டத நதாற்றுவித்தவர் --------- ஆவார்.  

(அ) வு-டத  

(ஆ) ஹங் நசாவ்  

(இ) லீயு-ெங்  

(ஈ) மங்கு கான் 

4. இநயசு கிறிஸ்து சிலுடவயில் அடறயப்ெடுவதற்குக் காரணமாக இருந்த நராமானிய ஆளு ர் -------

-- ஆவார்.  

(அ) முதலாம் இன்னதசன்ட்  

(ஆ) ஹில்ட்பிராண்டு  

(இ) முதலாம் லிநயா  

(ஈ) நொன்டியஸ் பிலாத்து 

5. தெலப்தொநனஷியப் நொர் ------------- மற்றும் -------------- ஆகிநயார்களுக்கிடைநய 

 டைதெற்றது.  

(அ) கிநரக்கர்கள் மற்றும் ொரசீகர்கள்  

(ஆ) பிநளபியன்கள் மற்றும் தெட்ரீசியன்கள் 

(இ) ஸ்ொர்ட்ைா மற்றும் ஏததன்ஸ்  கர வாசிகள்  

(ஈ) கிநரக்கர்கள் மற்றும் நராமானியர்கள் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. கிநரக்கர்கள் ---------------- என்ற இைத்தில் ொரசீகர்கடளத் நதாற்கடித்தனர்.  

2. நராமானியக் குடியரசில் ஏடழ விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக இருந்தவர் ------------ 

3. ------------ வம்சத்தினரின் ஆட்சியின் நொது தான் தெௌத்தம் இந்தியாவிலிருந்து சீனாவிற்கு 

வருடக தந்தது.  

4. ---------- ஐநராப்பியாவின் மிக ந ர்த்தியான கட்ைைம்.  

5. ---------------- மற்றும் --------------- நராம நீதிெதிகள் ஆவார்கள்.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. (i) கிரீஸின் மீதான முதல் ொரசீகத் தாக்குதல் நதால்வியடைந்தது.  

(ii) நராமப் நெரரசின் வீழ்ச்சிக்கு ஜீலியஸ் சீைர் ஒரு காரணமாயிருந்தார்.  

(iii) நராமின் மீத ெடைதயடுத்த கூட்ைத்தினர் ெண்ொட்டில் நமம்ெட்ைவர்களாகக் கருதப்ெடுகின்றனர்.  
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(iv) தெௌத்தமும் நராமப் நெரரடச வலுவிழக்கச் தசய்தது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

2. (i) யூகிளிட் நகாள்கள் மற்றும்  ட்சத்திரங்கள் எவ்வாறு  கர்கின்றன என்ெது குறித்து ஒரு மாதிரிடய 

உருவாக்கினார்.  

(ii) எட்ரூஸ்கர்கடள முறியடித்து, நராமானியர்கள் ஒரு குடியரடச நிறுவினர்.  

(iii) அக்நராதொலிஸ் புகழ்தெற்ற அடிடமச் சந்டத ஆனது.  

(iv) நராமும் கார்த்நதஜீம் கிநரக்கர்கடளத் துரத்துவதற்கு ஒன்றிடணந்தன.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iv சரி  

(ஈ) iv சரி 

3. (i) ெட்டு வழித்தைம் ஹன் வம்ச ஆட்சியின் நொது மூைப்ெட்ைது.  

(ii) நவளாண் குடிமக்களின் எழுச்சி, ஏநதனிய குடியரசுக்கு அச்சத்டதக் தகாடுத்தது.  

(iii) விர்ஜில் எழுதிய “ஆதனய்ட்” நராம ஏகாதிெத்தியத்டதப் புகழ்வதாய் அடமந்தது.  

(iv) ஸ்ொர்ட்ைகஸ், ஜீலியஸ் சீைடரக் தகான்றார்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iv சரி  

(ஈ) iii சரி 

4. (i) நராமப் நெரரசர் மார்க்கஸ் அரிலியஸ் ஒரு தகாடுங்நகாலன்.  

(ii) நராமுலஸ் அரிலிஸ், நராமானிய வரலாற்றில் மிகவும் தமச்சத்தக்க அரசர்.  

(iii) நெபியஸ் ஒரு புகழ்தெற்ற ஒரு கார்த்நதஜியப் ெடைத்தடலவர் ஆவார்.  

(iv) வரலாற்றாளராக, லிவிடய விை, ைாசிைஸ் மதிக்கத்தக்கவர்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரி  

(ஈ) iv சரி 
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5. (i) தெௌத்த மதம் ஜப்ொனில் இருந்து சீனாவிற்கு ெரவியது.  

(ii) இநயசு கிறிஸ்து சிலுடவயில் அடறயப்ெட்ை பின்னர், புனித நதாடமயர் கிறித்தவக் தகாள்டககடளப் 

ெரப்பினார்.  

(iii) ஐநராப்ொவில் புனித நசாபியா ஆலயம் மிக ந ர்த்தியான கட்ைைம் ஆகும்.  

(iv) டிராஜன், நராமனின் நமாசமான சர்வாதிகாரிகளில் ஒருவராவார்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. அக்நராதொலிஸ் - அ] கான்சல் 

2. பிளாட்நைா - ஆ] ஏததன்ஸ் 

3. மாரியஸ் - இ] தத்துவ ஞானி 

4. ஜீயஸ் - ஈ] தொருள் முதல் வாதி 

5. எபிகியுரஸ் - உ] ொதுகாக்கப்ெட்ை  கரம் 

விடைகள்:  

1. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஏததன்ஸ், 2. தஹலனியர்கள், 3. லீயு-ெங், 4. நொன்டியஸ் பிலாத்து, 5. ஸ்ொர்ட்ைா மற்றும் ஏததன்ஸ்  கர 

வாசிகள் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. மராத்தான், 2. டைப்பிரியஸ் கிராக்கஸ், காரியஸ் நைா கிராக்கஸ், 3. ஹன், 4. புனித நசாபியா, 5. பிளினி 

தியங்கர், புளுட்ைாக் 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. i சரி, 2. ii மற்றும் iv சரி, 3. iii சரி, 4. iv சரி, 5. iii சரி  

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. இ, 3. அ, 4. ஆ, 5. ஈ  
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9th Social Science Lesson 6 

6] இடைக்காலம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சீனப் தெருஞ்சுவர்: கி. மு. (தொ. ஆ. மு) 8 மற்றும் 7ஆம் நூற்றாண்டுகளின் இடைப்ெட்ை காலப் ெகுதியில் 

தங்களுக்குள்நள நொரிட்டுக் தகாண்டிருந்த சீன அரசுகள், வைக்நகயிருந்து வரும் எதிரிகளிைமிருந்து 

தங்கடளப் ொதுகாத்துக் தகாள்ளும் தொருட்டு சுவர்கடள எழுப்பிக் தகாண்ைன. சின் அரசவம்சத்தின் 

காலத்தில் தனித்தனியாக இருந்த ெல சுவர்கள் இடணக்கப்ெட்ைன. இதன் விடளவாக கிழக்கிலிருந்து 

நமற்காக சுமார் 5000 கிநலா மீட்ைர் நீளமுடைய தெருஞ்சுவர் உருவானது. இச்சுவர் உலக அதிசயங்களில் 

ஒன்றாகக் கருதப்ெடுகிறது.  ாநைாடிப் ெழங்குடியினர் உள்நள நுடழய முடியாதவாறு இச்சுவர் தடுத்தது. 

பின்னர் ஆட்சி புரிந்த ெல அரச வம்சத்தினர் காலத்தில் இச்சுவர் விரிவு தசய்யப்ெட்டு வலுவூட்ைப்ெட்ைது. 

தற்நொது சீனப்தெருஞ்சுவரின் தமாத்த நீளம் 6700 கிநலா மீட்ைர் ஆகும்.  

கி. பி. (தொ. ஆ) 1078இல் சீனா உற்ெத்தி தசய்த இரும்பு 114, 000 ைன்டனத் தாண்டியது (1788இல் 

இங்கிலாந்து 68, 000 ைன்நன உற்ெத்தி தசய்தது), சீனா, தசராமிக் (Ceramics) ஓடுகள் மற்றும் பீங்கான் 

தொருட்கள் தசய்வதிலும் தனித்திறன் தெற்று விளங்கியது. இத்ததாழில் நுட்ெத்டத அடுத்து வந்த 700 

ஆண்டுகள் வடர ஐநராப்ொ அறிந்திருக்கவில்டல. தவடிமருந்து 1044நலநய ெயன்ொட்டில் இருந்தது. 

ஐநராப்ொடவக் காட்டிலும் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ொகநவ சீனா அச்சடிக்கப்ெட்ை புத்தகங்கடளக் 

தகாண்டிருந்தது. (Chris Harman, A People’s History of the World, p. 111) 

சன்னி, ஷியா பிரிவுகளின் நதாற்றம்: அராபியத் தடலவர்களுக்குள் ஏற்ெட்ை சச்சரவுகநள இஸ்லாமின் 

இருபிரிவுகள் நதான்றக் காரணமாயிற்று. அப்பிரிவுகள் சன்னி மற்றும் ஷியா என்றடழக்கப்ெட்ைன. சன்னி 

பிரிடவச் நசர்ந்த இஸ்லாமியர்கள், இஸ்லாமிய  ாடுகளின் தடலடமயும்,  பிகளுக்குப்பின் அப்தொறுப்புக்கு 

வருநவாரும் இஸ்லாமியத்தில்  ம்பிக்டகயுடைய மக்களின் பிரதிநிதிகளால் நதர்ந்ததடுக்கப்ெை 

நவண்டுதமன்ற நிடலப்ொட்டைக் தகாண்டிருந்தனர். மாறாக ஷியா பிரிடவச் நசர்ந்நதார் இவ்வரசியல், 

மத தடலடமப் தொறுப்புகடள ஏற்நொர்  பிகள்  ாயகத்துைன் ரத்த உறவு தகாண்ைவர்களாகவும் அல்லது 

மண உறவு தகாண்ைவர்களாகவும் இருத்தல் நவண்டும். மற்றவர்கடள அனுமதிக்க முடியாது என்ற 

நிடலொட்டைக் தகாண்டிருந்தனர்.  

ொக்தாத்: “அநரபிய இரவுகளின்  கரம்” என அறியப்ெட்ை  கரமாகும். இது அரண்மடனகள், 

தொதுக்கட்ைைங்கள், ெள்ளிகள், கல்லூரிகள், தெரிய கடைகள், பூங்காக்கள் மற்றும் நதாட்ைங்கடளக் 

தகாண்ை விரிந்து ெரந்த  கரமாகும். வணிகர்கள் கிழக்நகாடும் நமற்நகாடும் தெரும் வணிகத்டதச் 

தசய்தனர். உலகத்தின் ெல ெகுதிகளிலிருந்து ொர்டவயாளர்கள் குறிப்ொக ெடித்த அறிஞர்கள், மாணவர்கள், 

கடலஞர்கள் ொக்தாத்திற்கு வந்தார்கள்”. – ந ரு, உலக சரித்திரம் (Glimpses of World History).  

மங்நகாலியர்கள் மற்றும் தசங்கிஸ்தான்: மங்நகாலியர்கள்  ாநைாடிகள். நொர்த்திறன் தகாண்ை அவர்கள் 

தசங்கிஸ்கான் எனும் மகத்தான தடலவடன உருவாக்கினார்கள். தசங்கிஸ்தான் சிறப்பு மிக்க இராணுவ 

ஆற்றல் தகாண்ைவர். மங்நகாலியர்கள் ரஷ்யாடவ 300 ஆண்டு காலம் தங்கள் கட்டுப்ொட்டில் 

டவத்திருந்தனர். இதன் காரணமாக இடைக்காலத்தின் இறுதிவடர ஏடனய ஐநராப்பிய  ாடுகடளக் 

காட்டிலும் ததாழில்நுட்ெங்களில் ரஷ்யா வளர்ச்சியடையாது பின் தங்கியிருந்தது.  
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திருச்சடெ விலக்கம் என்ெது ஒரு மனிதன் கிறித்தவனாக இருப்ெதால் என்ன உரிடமகளுக்குத் 

தகுதியானவநரா அவ்வுரிடமகள் அவருக்கு மறுக்கப்ெடுவதாகும். அவர் திருச்சடெக்குள் புனிதச் 

சைங்குகடளச் தசய்ய முடியாது. இறந்த பின்னர் அவருடைய உைடலத் திருச்சடெக்குச் தசாந்தமான 

கல்லடறத் நதாட்ைத்தில் புடதக்க முடியாது. மதவிலக்கம் என்ெது ஒரு அரசனுடைய குடிமகனுக்கு அவர் 

தெறத் தகுதியுள்ள சமயம் சார்ந்த ெயன்கடள மறுப்ெதன் மூலம் அந் ெடர அரசனுக்கு எதிராக தவறுப்பு 

தகாள்ளத் தூண்டுவது.  

ஃபிப் (fief) என்ெது ஒருவருக்கு அவடரவிை நமல் நிடலயில் இருக்கும் நகாமகனால் வழங்கப்ெடும் நிலம். 

நிலத்டதப் தெற்றவர் நிலம் தகாடுத்தவருக்கு டகமாறாக சில நசடவகடளச் தசய்ய நவண்டும். அது 

அவருடைய கைடமயாகும்.  

ஹன்: நராமானியப் நெரரசின் சரிவுக்கு பிறகு, ஐநராப்ொ சிறிய சிறிய தஜர்மானிய அரசுகளாக சிதறுற்றிருந்த 

சமயம், ஹன் இனத்தவர்களும் கடுடமயான நொர்குணமுள்ள மத்திய ஆசிய மக்களும் வைகிழக்கு 

இந்தியா மீது ெடைதயடுத்தனர். ஸ்கந்த குப்தரால் அவர்கள் முறியடிக்கப்ெட்ைாலும், அவருடைய மடறவிற்கு 

பின், இந்தியாவினுள் நுடழந்து, மத்திய இந்தியா முழுதும் குடிநயறினர். நதாரமானர் மற்றும் மிஹிரகுலர் 

இருவரும்  ன்கு அறியப்ெட்ை ஹன் அரசர்கள் ஆவர்கள். இவ்வரசர்கள் புத்த மதத்தவர்கடள தண்டித்தனர். 

புத்த மைாலயங்கடள எரித்தனர். ஏறத்தாழ கி. பி. (தொ. ஆ) 528ஆம் ஆண்டு மாளவத்டதச் சார்ந்த 

யநசாதர்மன் மூலமாக ஹன் இனத்தவர்களது ஆட்சி இந்தியாவில் முடிவுக்கு வந்தது.  

ொரசீகத்துைனான சாளுக்கியர்களின் (ொதாமி மற்றும் வாதாபிடய உட்தகாண்ை) உறவுமுடற: சாளுக்கியா 

(Chalukya): ொரசீகத்தில் அடமயப் தெற்ற சசாநித் வம்சமும் சாளுக்கிய அரசும் சமகால அரசுகளாகும். சீன 

வம்சத்தில் ைாங் என்ற அரசருைன், சசாநித் வம்சத்தின் கடைசி அரசரான இரண்ைாம் குசரவ்  ல்ல உறவு 

முடறடயக் தகாண்டிருந்தார். நமலும் சாளுக்கிய அரசர் இரண்ைாம் புலிநகசியின் தூதுவர்கடளயும் 

ெகிர்ந்து தகாண்ைார். மாகாராஷ்டிரத்டத உள்ளைக்கிய சாளுக்கிய அரசின் தடல கர் ொதாமியாகும். 

யுவான் சுவாங் சாளுக்கியர்களின் வீரத்டதப் புகழ்ந்து கூறும்தொழுது “அவர்கள்  ன்றி உணர்வு 

மிக்கவர்களாகவும், நொரில் ஈடுெடுவடத தெருடமயாகவும், குற்றங்களுக்கு கடுடமயான தண்ைடன 

வழங்குெவர்களாகவும் திகழ்ந்தார்கள்” என்கிறார்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ---------------- ஜப்ொனின் பூர்வீக மதம் ஆகும்.  

(அ) ஷின்நைா  

(ஆ) கன்பியூசியானிசம்  

(இ) தாநவாயிசம்  

(ஈ) அனிமிசம் 

2. ----------- என்ெதன் தொருள் தெரும் தெயர் என்ெதாகும்.  

(அ) ைய்ம்யாஸ்  

(ஆ) நசாகன்  

(இ) பியுஜிவாரா  
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(ஈ) ததாகுகவா 

3. ஸ்தெயிடனக் டகப்ெற்றிய அராபிய தளெதி ------------- 

(அ) தாரிக்  

(ஆ) அலாரிக்  

(இ) சலாடின்  

(ஈ) முகமது என்னும் தவற்றியாளர் 

4. ஹருன்-அல் ரஷித் என்ெவர் ---------------ன் திறடமயான அரசர்.  

(அ) அப்ொசித்து வம்சம்  

(ஆ) உடமயது வம்சம் 

(இ) சசானிய வம்சம்  

(ஈ) மங்நகாலிய வம்சம் 

5. நிலப்பிரப்புத்துவம் ---------------- டமயமாகக் தகாண்ைது.  

(அ) அண்டியிருத்தடல  

(ஆ) அடிடமத்தனத்டத  

(இ) நவளாண் தகாத்தடிடமடய  

(ஈ) நிலத்டத 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ---------------- என்ெவர்கள் ஜப்ொனின் பூர்வ குடிகள் ஆவர்.  

2. -------------- என்ெது ஜப்ொனின் முந்டதயப் தெயர் ஆகும்.  

3. --------------- என்ெது தமதினாவின் முந்டதயப் தெயர் ஆகும்.  

4. வைக்குப் ெகுதியில் இருந்த சீனர்களுக்கு ெண்ொட்டில் பின் தங்கிய --------------- மக்கள் 

அச்சுறுத்தடலக் தகாடுத்தனர்.  

5. உதுமானியர் நமலாண்டமடய ொல்கன் ெகுதியில் நிறுவியவர் ---------------- ஆவார்.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. (i) தசங்கிஸ்கான் ஒரு மத சகிப்புத்தன்டம இல்லாதவர்.  

(ii) மங்நகாலியர் தஜருசநலடம அழித்தனர்.  

(iii) உதுமானியப் நெரரடச, சிலுடவப் நொர்கள் வலுவிழக்கச் தசய்தன.  

(iv) நொப்ொண்ைவர் கிரிநகாரி,  ான்காம் தஹன்றிடய, மதவிலக்கம் என்னும் ஆயுதத்டதப் ெயன்ெடுத்தி, 

ெதவி விலகச் தசய்தார்.  

(அ) i சரி  
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(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரியானடவ  

(ஈ) iv சரி 

2. (i) மங்குகான் என்ெவர் சீனாவின் ஆளு ர்.  

(ii) சீனாவில் இருந்த மங்நகாலிய அரச சடெ மார்க்நகாநொநலாவின்  ன்மதிப்டெப் தெற்றது.  

(iii) “சிகப்புத் தடலப்ொடக” என்ற அடமப்பின் தடலவராக இருந்தவர் ஹங் சாநவா.  

(iv) மங்நகாலியர்கள் சீனாவில் தங்களது ஆட்சிடய யுவான் வம்சம் என்ற தெயரில் நிறுவினர்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iv சரியானடவ  

(ஈ) iv சரி 

3. (i) நொயங் மற்றும் சங்-ஆன் ஆகியடவ சுங் வம்சத்தால் கட்ைப்ெட்ைது.  

(ii) விவசாயிகளின் எழுச்சி, சாங் வம்சம் அழிய வழிநகாலியது.  

(iii) தசல்ஜீக் துருக்கியர் என்ெவர் தார்த்தாரியர் என்னும் ெழங்குடியினர் ஆவார்.  

(iv) மங்நகாலியர்கள், ஜப்ொனில் தங்களது ஆட்சிடய யுவான் வம்சம் என்ற தெயரில் நிறுவினர்.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

4. கூற்று (கூ): தெௌத்த மதம் இந்தியாவில் இருந்து சீனாவிற்குச் தசன்றது.  

காரணம் (கா): சீனாவில் ததாைக்காலத்தில் குடிநயறிய இந்தியர்கள் தெௌத்த மதத்டத பின்ெற்றியவர்கள்.  

(அ) கூற்று சரி; காரணம் தவறு 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் தவறு 

(இ) கூற்றும் காரணமும் சரியானடவ 

(ஈ) கூற்று தவறு; காரணம் கூற்றுக்கு ததாைர்ெற்றது.  

5. கூற்று (கூ): தஜருசநலடம துருக்கியர் டகப்ெற்றிக் தகாண்ைது சிலுடவப் நொருக்குக் காரணமானது.  

காரணம் (கா): தஜருசநலமிற்கு புனிதப் ெயணம் நமற்தகாள்ள ஐநராப்பிய கிறித்தவர்களுக்கு அனுமதி 

மறுக்கப்ெட்ைது.  

(அ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி 
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(இ) கூற்றும் காரணமும் தவறு 

(ஈ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.  

IV. தொருத்துக:  

1. சிகப்பு தடலப்ொடககள் - அ] காமகுரா 

2. தசல்ஜீக் துருக்கியர்கள் - ஆ] இரண்ைாம் முகமது 

3. முதல் நசாகுநனட் - இ] அநரபிய இரவுகளின்  கரம் 

4. ொக்தாத் - ஈ] சூ யுவான் சங் 

5. கான்ஸ்ைாண்டிந ாபிள் டகப்ெற்றப்ெைல் - உ] மத்திய ஆசியா 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஷின்நைா, 2. ைய்ம்யாஸ், 3. தாரிக், 4. அப்ொசித்து வம்சம், 5. அண்டியிருத்தடல  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. அய்னஸ், 2. யமட்நைா, 3. எத்ரிப், 4. மங்நகாலியர்கள், 5. இரண்ைாம் முஹமது  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. iv சரி, 2. ii மற்றும் iv சரியானடவ, 3. அடனத்தும் தவறானடவ, 4. கூற்று சரி; காரணம் தவறு, 5. கூற்றும் 

காரணமும் சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. உ, 3. அ, 4. இ, 5. ஆ  

 

9th Social Science Lesson 7 

7] இடைக்கால இந்தியாவில் அரசும் சமூகமும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

அரசு: ஒரு அரசரால் அல்லது அரசியால் ஆளப்ெடும் ஒரு  ாடு. நெரரசு: ஒரு அரசரால் அல்லது அரசியால் 

ஆளப்ெடும் ெல  ாடுகடள தகாண்ை தெரும் நிலப்ெரப்பு,  

இநத காலத்தில் ஐநரப்ொவில்: புனித நராமானியப் நெரரசும் நெரரசர் சார்தலமக்நன: ஐநராப்பிய 

கண்ைத்தில் கி. பி. (தொ. ஆ) 9வது நூற்றாண்டுகளின் ததாைக்கத்தில் புனித நராமானியப் நெரரசு 

நதான்றியது. கி. பி. (தொ. ஆ) 476ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ெடழய நராமானியப் நெரரசு புதிய நராமானியப் 

நெரரசுைன் எந்த ததாைர்பும் இல்லாமல் இருந்ததால் முடிவுக்கு வந்தது. புதிதாக நதான்றிய நராமானியப் 

நெரரசு கிறித்துவத்டதயும், கிறித்துவ உலகத்டதயும் பிரதிநிதித்துவம் தசய்ததால் புனித என்ற அடைதமாழி 

தெற்றது. இப்நெரரசர் நொப்ொண்ைவடரப் நொலநவ பூமியில் வாழும் கைவுளின் பிரதிநிதியாகக் 

கருதப்ெட்ைார். இப்நெரரசர் அரசியல்  டைமுடறயிலும், நொப்ொண்ைவர் என்ெவர் சமயம் சார்ந்த 

தொறுப்ொளராகவும் விளங்க எல்டல வகுக்கப்ெட்டிருந்தது. நெரரசர் உலகில் மிக உயர்ந்தவராக 
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கருதப்ெட்ைாலும் நொப்ொண்ைவருக்கு அடுத்த நிடலயிநலநய டவக்கப்ெட்டிருந்தார். பிராங்க்  ாட்டின் 

சார்தலமக்நன அரசர், புனித நராமானிய நெரரசர் என்ற ெட்ைத்டத (கி. பி. தொ. ஆ. 800) தெற்ற முதல் 

நெரரசர் ஆவார். இப்நெரரசர் சார்தலமக்நனனும் ெல்லவ அரசர் இரண்ைாம்  ந்திவர்மன் மற்றும் பிரதிகாரா 

அரசர் முதலாம்  ாகெட்ைரும் சமக்காலத்தவர் ஆவர்.  

அரசர் ஜான் மற்றும் மகாசாசனமும்: கி. பி. (தொ. ஆ) 1215ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்டதச் சார்ந்த பிரபுக்கள் 

அரசர் இரண்ைாம் ஜான் என்ெவடர “சுதந்திர தனியுரிடம ெட்ையத்தில்” டகதயழுத்திைக் 

கட்ைாயப்ெடுத்தினார். இங்கிலாந்தின் பிரபுக்கள் மற்றும் மக்களின் சில சுதந்திரங்கடள மதிக்க நவண்டும் 

என்ற கருத்டத அப்ெட்ையம் உறுதிெடுத்தியிருந்தது. புனித நராமானியப் நெரரசில் நிலவிய ஆட்சியாளரின் 

நமலாதிக்கக் நகாட்ொட்டை இங்கிலாந்து ஏற்றுக்தகாள்ளவில்டல. இங்கிலாந்து அரசர் ஜான் மற்றும் 

இந்தியாடவ ஆண்ை சுல்தான் இல்டுமிஷ், இருவரும் சமகாலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். எனநவதான் 

ஆரம்ெக்காலத்திநலநய மன்னரின் அதிகாரம் நசாதிக்கப்ெட்ைதாக அறிகிநறாம்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. விரிவடைந்துவரும் அலாவுதின் கில்ஜியின் இரண்ைாவது வலிடம வாய்ந்த இைம் --------------- 

(அ) ததௌலதாொத் 

(ஆ) தைல்லி  

(இ) மதுடர  

(ஈ) பிைார் 

2. தக்காண சுல்தானியங்கள் ---------------ஆல் டகப்ெற்றப்ெட்ைன.  

(அ) அலாவுதீன் கில்ஜி  

(ஆ) அலாவுதீன் ொமன் ஷா 

(இ) ஒளரங்கசீப்  

(ஈ) மாலிக்காபூர் 

3. --------------- நெரரசு நிறுவப்ெட்ைது ததன்னிந்தியாவின் நிர்வாக நிறுவனக் கட்ைடமப்புகடள 

மாற்றியது.  

(அ) ொமினி  

(ஆ) விஜய கர்  

(இ) தமாகலாயர்  

(ஈ)  ாயக்கர் 

4. கிருஷ்ணநதவராயர் --------------ன் சமகாலத்தவர்.  

(அ) ொெர்  

(ஆ) ஹீமாயுன்  

(இ) அக்ெர்  
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(இ) தஷர்ஷா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவின் நமற்குக் கைற்கடரக்கு வந்த ஐநராப்பியர் -------------- 

2. கி. பி. (தொ. ஆ) 1565ஆம் ஆண்டு தக்காண சுல்தான்களின் கூட்டுப்ெடைகள் விஜய கடர ---------

---- நொரில் நதாற்கடித்தது.  

3. விஜய கரம் ஓர் ---------------- அரசாக உருவானது.  

4.  கரமயமாதலின் நொக்கு ------------- காலத்தில் அதிகரித்தது.  

5. -------------- காலம் தமிழக வரலாற்றின் உன்னத ஒளி தொருந்தியக் காலம்.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. அ) விஜய கர அரசு நிறுவப்ெட்ைது, ததன்னிந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கிய நிகழ்வாகும்.  

ஆ) சாளுவ அரச வம்சம் நீண்ைகாலம் ஆட்சி தசய்தது.  

இ) விஜய கர அரசர்கள் ொமினி சுல்தானியத்துைன் சுமுகமான உறவுகடளக் தகாண்டிருந்தனர்.  

ஈ) ரஜபுத்திர அரசுகள் ொரசீகத்திலிருந்தும் அராபியாவிலிருந்தும் குடிதெயர்ெவர்கடள ஈர்த்தன.  

2. அ) தசஞ்சியில்  ாயக்க அரசு உருவானது.  

ஆ) ததலுங்கு  ாயக்கர்கள் ெணியமர்த்தப்ெட்ைதன் விடளவாக ததலுங்கு நெசும் மக்கள் மதுடரயிலிருந்து 

குடிதெயர்ந்தனர்.  

இ) ஜஹாங்கீரின் காலத்திலிருந்நத தமாகலாயப் நெரரசு சரியத் துவங்கியது.  

ஈ) ஐநராப்பியர்கள் அடிடமகடளத் நதடி இந்தியாவிற்கு வந்தனர்.  

3. அ) புராணக்கடதகடளக் தகாண்ை கற்ெடனயான வம்சாவளிகள் தமக்கன்சியால் நசகரிக்கப்ெட்டு ெதிவு 

தசய்யப்ெட்ைன.  

ஆ) அவுரி என்ெது இந்தியாவில் மிக முக்கியமான ொனப்ெயிராகும்.  

இ) மகமுத் கவான் அலாவுதின் கில்ஜியின் அடமச்சர் ஆவார்.  

ஈ) நொர்ச்சுகீசியர்கள் தங்கள் முதல் நகாட்டைடய நகாவாவில் கட்டினர்.  

4. கூற்று (கூ): கிழக்நக சீனா முதல் நமற்நக ஆப்பிரிக்கா வடர நீண்டிருந்த கைல் வணிகத்தின் 

ஒருங்கிடணந்த ெகுதியாக இந்தியா இருந்தது.  

காரணம் (கா): இந்தியாவின் நிலவியல் அடமப்பு இந்தியப் தெருங்கைலின் டமயத்தில் அடமந்துள்ளது.  

(அ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று தவறு; காரணம் சரி 

(இ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ.  

(ஈ) கூற்று சரி; காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல.  
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5. (i) நெரழகும் கடலத்திறனும் மிக்க தங்கச் சிடலகடளச் நசாழர்கள் வடித்தனர்.  

(ii) நசாழர்களின் கட்ைைக் கடலக்கு சிறந்து எடுத்துக்காட்டு. சிவனின் மறுவடிவான  ைராஜரின் பிரெஞ்ச 

 ைனம்.  

(அ) i சரி ii தவறு  

(ஆ) i, ii ஆகிய இரண்டும் சரி 

(இ) i, ii ஆகிய இரண்டும் தவறு  

(ஈ) i தவறு ii சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. நொர்ச்சுகீசியர்கள் - அ] வங்காளம் 

2. தான்நசன் - ஆ] நகாட்ைம் 

3. ெட்டு வளர்ப்பு - இ] அக்ெரின் அரச சடெ 

4. அங்நகார்வாட் - ஈ] நகாவா 

5. மாவட்ைம் - உ] கம்நொடியா 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ததௌலதாொத், 2. ஒளரங்கசீப், 3. விஜய கர், 4. ொெர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நொச்சுக்கீசியர்கள், 2. தடலக்நகாட்டை, 3. ராணுவ தன்டம தகாண்ை, 4. விஜய கர அரசு, 5. நசாழர்  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. விஜய கர அரசு நிறுவப்ெட்ைது, ததன்னிந்திய வரலாற்றில் மிக முக்கிய நிகழ்வாகும், 2. தசஞ்சியில் 

 ாயக்க அரசு உருவானது, ததலுங்கு  ாயக்கர்கள் ெணியமர்த்தப்ெட்ைதன் விடளவாக ததலுங்கு நெசும் 

மக்கள் மதுடரயிலிருந்து குடிதெயர்ந்தனர், 3. புராணக்கடதகடளக் தகாண்ை கற்ெடனயான 

வம்சாவளிகள் தமக்கன்சியால் நசகரிக்கப்ெட்டு ெதிவு தசய்யப்ெட்ைன, 4. கூற்று சரி; காரணம் கூற்டற 

விளக்குகிறது, 5. i தவறு ii சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  
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9th Social Science Lesson 8 

8]  வீன யுகத்தின் ததாைக்கம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

மனிதாபிமானம்: மனிதாபிமானம் என்னும் கருத்து மறுமலர்ச்சியின் டமயக்கூறாகும். இது மனித 

கண்ணியத்டதயும் இயல்டெயும் வலியுறுத்தியது. இடைக்காலத்தில், மனிதர்கள் கைவுளின் விருப்ெத்டத 

நிடறநவற்றுவதற்காகநவ ெடைக்கப்ெட்ை முகவர்கள் என்ற கருத்து நிலவியது. மறுமலர்ச்சி கால 

மனிதாபிமானம் ெல்நவறு குண  லன்கடளப் தெற்றுள்ள மனிதர்கள் அவற்டறப் ெயன்ெடுத்தி உன்னத 

நிடலடய அடைய நவண்டும் என்னும் கருத்டத வலியுறுத்தியது. நமலுலகம் ந ாக்கிய அவர்களின் 

ொர்டவடய இவ்வுலகம் ந ாக்கித் திருப்பியது. ஆன்மீக உலகிலிருந்து தொருள் உலடக ந ாக்கித் 

திருப்பியது. மரணத்திற்குப் பின்னரான வாழ்வின் மீதான அவர்களின் கவனத்டத இவ்வுலக 

வாழ்க்டகடய ந ாக்கித் திருப்பியது.  

கத்நதாலிக்க மத ஒறுப்பு நீதிமன்றம் (இன்குஷிசன்): கத்நதாலிக்க மத நீதிமன்றம் மத ம்பிக்டகக்கு 

எதிரான கருத்துக்கடளக் தகாண்டிருப்ெவர்கடளக் டகயாள்வதற்காக கத்நதாலிக்கத் திருச்சடெயால் 

உருவாக்கப்ெட்ை அடமப்நெ மத நீதிமன்றமாகும். குற்றமிடழத்ததாக கண்ைறியப்ெட்ைவர்கள் தங்கள் 

கருத்டதக் டகவிட்டுத் திருந்தினால் அவர்களுக்கு எளிய தண்ைடனகளும் சிடறத்தண்ைடனயும் 

வழங்கப்ெட்ைன. தங்கடளத் திருத்திக் தகாள்ள மறுப்ெவர்கள் கட்டி டவக்கப்ெட்டு தகாளுத்தப்ெட்ைனர். மத 

நீதிமன்றங்களிநலநய மிகவும் ெழிக்கப்ெட்ைது ஸ்ொனிய மத நீதிமன்றமாகும்.  

புனித இக்நனஷியஸ் லநயாலாவும், இநயசு சடெயும்: கிறித்துவ மதத்டதப் ெரப்புடர தசய்வதற்காக இநயசு 

சடெடய புனித இக்நனஷியஸ் லநயாலா நிறுவினார். அதனுடைய முக்கியத்துவமிக்க ெணி என்ெது, 

ஆதரவற்நறாருக்குக் கல்விச் நசடவடய வழங்குவதுதான். ஆதரவற்றவர்களுக்கான அது உடறவிைங்கள், 

அனாடத இல்லங்கள், கல்வி நிடலயங்கள் நொன்ற எண்ணற்ற அடமப்புகடள இநயசு சடெ 

ததாைங்கியது. தவகுவிடரவில் அவர்களுடைய இடறப்ெணியாளர்கள் உலகின் எல்லாப் ொகங்களிலும் 

கத்நதாலிக்க மதத்டதப் ெரப்பும் ெணிகளில் ஈடுெட்டிருப்ெடதக் காண முடிந்தது.  

அதமரிக்க  ாடுகளுக்கும் ஐநராப்ொவுக்குமிடைநய அல்லது புதிய உலகத்திற்கும் ெடழய 

உலகத்திற்குமிடைநய, தாவரங்கள், விலங்குகள், ததாழிலநுட்ெம் ெண்ொடு மற்றும் விந ாதமான ந ாய்கள் 

ஆகியவற்றின் இைப்தெயர்வுக்கு ஐநராப்பிய காலனியாதிக்க சக்திகள் அதமரிக்காடவ தவற்றி தகாண்ைநத 

காரணமாகும். இது தகாலம்பியப் ெறிமாற்றம் (Columbian Exchange) என்று அறியப்ெடுகிறது.  

ஐநராப்பிய  வீன கால விடியலின் நொது இந்தியாவில்: கி. பி. (தொ. ஆ) 1526ஆம் ஆண்டு தமாகலாய அரசு 

நதாற்றுவிக்கப்ெட்ைது. கி. பி. (தொ. ஆ) 1336ஆம் ஆண்டு நதாற்றுவிக்கப்ெட்ை விஜய  கர அரசு 

கிருஷ்ணநதவராயர் (கி. பி. (தொ. ஆ) 1509-29) ஆட்சியில் உச்ச நிடலடய அடைந்தது. 

நொர்த்துக்கீசியர்கள் தங்களது நெரரடசக் கீழ் திடசயில் (இந்தியா, மலாக்கா, இலங்டக) நிறுவி, 

நகாவாடவத் தடல கராகக் தகாண்டு கைல் ெகுதிடயயும் தங்கள் கட்டுப்ொட்டில் டவத்திருந்தனர். 

தமிழ் ாட்டில் மதுடர  ாயக்கர்கள் ொண்டிய அரடச 72 ொடளயங்களாகப் பிரித்து ஆட்சி  ைத்தினார்கள். 

தஜசூட் மிஷனரிகளின் வருடகயும், இநயசு சங்கத்தின் உறுப்பினரான புனித பிரான்சிஸ் நசவியர் 

ெணிகளும் தூத்துக்குடியில் மீனவச் சமூகத்டதச் சார்ந்தவர்கடளக் கத்நதாலிக்க கிறித்துவச் சமயத்டதத் 

தழுவுவதற்குக் காரணமாக அடமந்தன.  
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I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்கண்ைவர்களின் யார் மனித ந யத்தின் தந்டத என்று அடழக்கப்ெடுகிறார்? 

(அ) லியானார்நைா ைாவின்சி  

(ஆ) தெட்ரார்க்  

(இ) ஏராஸ்மஸ்  

(ஈ) தாமஸ் மூர் 

2. ‘ஸ்கூல் ஆஃப் ஏததன்ஸ்’ என்ற ஓவியத்டத வடரந்தவர்.  

(அ) ரஃநெல்  

(ஆ) டமக்நகல் ஆஞ்சநலா 

(இ) அல்புருட் டியுரர்  

(ஈ) லியானார்நைா ைாவின்சி 

3. வில்லியம் ஹார்வி ------------- கண்டுபிடித்தார்.  

(அ) சூரியநன பிரெஞ்சத்தின் டமயம்  

(ஆ) பூமிநய பிரெஞ்சத்தின் டமயம் 

(இ) புவியீர்ப்பு விடச  

(ஈ) இரத்தத்தின் சுழற்சி 

4. “தாண்ணூற்டறந்து தகாள்டககள்”கடள எழுதியவர் யார்? 

(அ) மார்ட்டின் லூதர்  

(ஆ) ஸ்விங்லி  

(இ) ஜான் கால்வின்  

(ஈ) தாமஸ்மூர் 

5. “கிறிஸ்தவ மதத்தின் நிறுவனங்கள்” என்ற நூடல எழுதியவர் ------------- 

(அ) மார்ட்டின் லூதர்  

(ஆ) ஸ்விங்லி  

(இ) ஜான் கால்வின்  

(ஈ) தசர்வாண்டிஸ் 

6. பூமத்திய நரடகடய கைந்த முதல் மாலுமி யார்? 

(அ) மாலுமி தஹன்றி  

(ஆ) நலாநொ நகான்ைால்வ்ஸ் 
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(இ) ொர்த்தநலாமிநயா ையஸ்  

(ஈ) தகாலம்ெஸ் 

7. ெசிபிக் தெருங்கைல் எனப் தெயரிட்ைவர்------------------ 

(அ) தகாலம்ெஸ்  

(ஆ) அதமரிநகா தவஸ்புகி 

(இ) ஃதெர்டினான்ட் தமதகல்லன்  

(ஈ) வாஸ்நகாைகாமா 

8. அதமரிக்க கண்ைம் --------------- என்ெவரின் தெயரால் தெயரிைப்ெட்டுள்ளது.  

(அ) அதமரிநகா தவஸ்புகி  

(ஆ) தகாலம்ெஸ் 

(இ) வாஸ்நகாைகாமா  

(ஈ) தஹர் ாண்நைா கார்ைஸ் 

9. கிழக்கு இந்தியாவில் நொர்ச்சுகீசியர்களின் வசமிருந்த ெகுதிகளுக்குத் தடலடமயகமாக -----------

-- இருந்தது.  

(அ) மணிலா  

(ஆ) ெம்ொய்  

(இ) ொண்டிச்நசரி  

(ஈ) நகாவா 

10. கீழ்க்கண்ை தாவரங்களுள் எது அதமரிக்காவிலிருந்து ஐநராப்பிய  ாடுகளுக்கு அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

(அ) கரும்பு  

(ஆ) சர்க்கடரவள்ளிக்கிழங்கு  

(இ) அரிசி  

(ஈ) நகாதுடம 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. கி. பி. 1453இல் கான்ஸ்ைாண்டிந ாபிடள ---------------- டகப்ெற்றினர்.  

2. ------------- என்ெவர் மனிதந யவாதிகளிடைநய ஒரு இளவரசர் என்று அறியப்ெடுகிறார்.  

3. -------------- சிஸ்டைன் திருச்சடெ நமற்கூடரகளில் வடரயப்ெட்ை தன்னுடைய 

ஓவியங்களுக்காக புகழ்தெற்றவராவார்.  

4. கத்நதாலிக்க திருச்சடெ நிறுவனத்துக்கு உள்நளநய நமற்தகாள்ளப்ெட்ை சீர்திருத்தம் -------------

-- ஆகும்.  
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5. வணிகப்புரட்சியின் தடலயாய அம்சங்கள் ----------------, ------------------ மற்றும் ----

------------ ஆகும்.  

III. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. அ) மார்ட்டின் லூதர், கத்நதாலிக்க திருச்சடெயால் ொகுொட்டுைன்  ைத்தப்ெட்ைதால் அவர், அதனுைனான 

உறடவத் துண்டித்துக் தகாண்ைார்.  

ஆ) தஜனிவாவில் இருந்து ஜான் கால்வினின் அரசாங்கம் தாராளமயமானதாகவும் நவடிக்டக 

நிரம்பியதாகவும் இருந்தது.  

இ) எட்ைாம் தஹன்றி கத்நதாலிக்க திருச்சடெயுைன் ஆழமான இடறயியல் நவறுொடுகடளக் 

தகாண்டிருந்தார்.  

ஈ) நதவாலயத்துக் கூட்டு வழிொட்டின் முக்கியத்துவத்டதயும், விழாக்களின் முக்கியத்துவத்டதயும் 

ட்தைன்ட் கவுன்சில் மீண்டும் வலியுறுத்தி அழுத்தம் தந்தது.  

2. அ) புதிய தடர மற்றும் கைல்வழி கண்டுபிடிப்புகளால் தொருளாதார டமயங்கள் இத்தாலிய  கர 

அரசுகளிலிருந்து ஸ்தெயின் மற்றும் நொர்ச்சுகலுக்கு மாற்றப்ெட்ைன.  

ஆ) குதிடரகள் அதமரிக்காடவ பிறப்பிைமாகக் தகாண்ைடவ.  

இ)  வீன யுகத்தின் ததாைக்க காலத்தில், தொருளாதார  ைவடிக்டககளில் அரசு தடலயிைவில்டல.  

ஈ) நொர்ச்சுகீசியர்கள் அநரபியர்களுைன் இடணந்து இந்தியாவில் வாணிக  ைவடிக்டககடள 

நமற்தகாண்ைனர்.  

IV. தொருத்துக:  

1. நிலபிரபுத்துவம் - அ] ஏகநொக வர்த்தகம் 

2. மனிதாபிமானம் - ஆ] மதத்திற்குப் புறம்ொனவர் மீது விசாரடண 

3. நீதி விசாரடண - இ] ஐநராப்ொவிற்கும் அதமரிக்காவிற்கும் இடைநயயான வர்த்தகப் ெரிமாற்றம் 

4. தமர்க்கண்ைலிசம் - ஈ] சமூக தொருளாதார அடமப்பின் ெடிநிடல 

5. தகாலம்பிய ெரிமாற்றம் - உ] மனித தகௌரவம் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தெட்ரார்க், 2. ரஃநெல், 3. இரத்தத்தின் சுழற்சி, 4. மார்ட்டின் லூதர், 5. ஜான் கால்வின், 6. நலாநொ 

நகான்ைால்வ்ஸ், 7. ஃதெர்டினான்ட் தமதகல்லன், 8. அதமரிநகா தவஸ்புகி, 9. நகாவா, 10. 

சர்க்கடரவள்ளிக்கிழங்கு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. துருக்கியர், 2. எராஸ்மஸ், 3. டமக்நகல் ஆஞ்சநலயா, 4. எதிர்மத சீர்திருத்தம், 5. வங்கிகள் கூட்டுப்ெங்கு, 

நிறுவனங்களின் நதாற்றம், வர்த்தகத்தின் வளர்ச்சி  

III. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  
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1. நதவாலயத்துக் கூட்டு வழிொட்டின் முக்கியத்துவத்டதயும், விழாக்களின் முக்கியத்துவத்டதயும் ட்தைன்ட் 

கவுன்சில் மீண்டும் வலியுறுத்தி அழுத்தம் தந்தது, 2. புதிய தடர மற்றும் கைல்வழி கண்டுபிடிப்புகளால் 

தொருளாதார டமயங்கள் இத்தாலிய  கர அரசுகளிலிருந்து ஸ்தெயின் மற்றும் நொர்ச்சுகலுக்கு 

மாற்றப்ெட்ைன.  

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. இ  

 

9th Social Science Lesson 9 

9] புரட்சிகளின் காலம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

இங்கிலாந்து திருச்சடெடயச் சீர்திருத்த நவண்டும் என்னும் ந ாக்கத்தில் தசயல்ெட்ை மதச் சீர்திருத்த 

இயக்கத்திற்குத் தடலடமநயற்ற சீர்திருத்தவாதிகள், நராமானியக் கத்நதாலிக்கத் திருச்சடெயின் 

நொதடனகடளயும்  டைமுடறகடளயும் ஏற்க மறுத்தனர். இவர்கநள பியூரிட்ைானியர் (தூய த றியாளர் 

எனப் தொருள்) என அறியப்ெட்ைனர். இங்கிலாந்து திருச்சடெடயச் சீர்திருத்த இவர்கள் நமற்தகாண்ை 

முயற்சிகடள முதலாம் நஜம்ஸ், முதலாம் சார்லஸ் ஆகிய ஸ்டூவர்ட் வம்ச அரசர்களால் சகித்துக்தகாள்ள 

முடியவில்டல. இவ்வரசர்கள் நமற்தகாண்ை அைக்குமுடற  ைவடிக்டககளால் தெருவாரியான 

பியூட்ைானியர் இங்கிலாந்திலிருந்து புலம் தெயர்ந்து நவறு ெகுதிகளில் குடிநயறினர். தாங்கள் உருவாக்கிய 

குடிநயற்றங்களில் இவர்கள் பியூரிட்ைானியர் வாழ்க்டக முடறடய நமற்தகாண்ைனர்.  

குநவக்கர்கள் இங்கிலாந்தில் ஜார்ஜ் ொக்ஸ் என்ெவரால் நிறுவப்ெட்ை  ண்ெர்கள் குழாம் என்னும் கிறித்துவ 

மதக் குழுவின் உறுப்பினர் ஆவர். புனித ஆவிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தகாடுத்த இவர்கள் சைங்குச் 

சம்பிரதாயங்கடளயும், சமயக் குருமார் அடமப்டெயும் எதிர்த்தனர். இவர்கள் நொருக்கு எதிராகவும் 

அடமதிக்கு ஆதரவாகவும் நமற்தகாண்ை ெணிகளுக்காக  ற்தெயர் தெற்றவர்களாவர்.  

ஐநராப்பியர் அதமரிக்காவில் குடிநயறுவதற்கு முன்ொகநவ அம்மண்ணின் டமந்தர்களாக 

அதமரிக்காடவச் தசாந்த  ாைாகக் தகாண்ை பூர்வ குடிகள் தொதுவாகச் தசவ்விந்தியர் என 

அடழக்கப்ெட்ைவர்கள் (தற்நொது அச்தசால் இழிவானததனக் கருதப்ெடுவதால் வரலாற்று அறிஞர்கள் 

அச்தசால்டலப் ெயன்ெடுத்துவதில்டல) அதமரிக்கா முழுவதும் ெரவலாக வாழந்துவந்தனர். ெல 

இனக்குழுக்களாகப் பிரிந்திருந்த அவர்கள் தங்களுக்குள்நள நொரிட்டுக்தகாண்டிருந்தனர். நமலும் 

அடிடமச் சூழலில் நவடல தசய்யவும் அவர்கள் மறுத்தனர். அரசியல் தந்திரம், வன்முடற ஆகிய 

இரண்டின் மூலமாக ஐநராப்பியர் அவ்வினக்குழுக்கடளத் நதாற்கடித்து அவர்களது இைங்கடளக் 

டகப்ெற்றினர். எண்ணிக்டகயில் மிகக் குடறந்துவிட்ை அவர்கள் இன்டறய தினம் தங்களுக்தகன 

ஒதுக்கப்ெட்ை ெகுதிகளில் வாழ்கின்றனர்.  

காரன்வாலிஸ்: பிரபுக்கள் குடும்ெத்தில் பிறந்த இவர் ஈட்ைனிலும், நகம்பிரிட்ஜிலும் கல்வி கற்றார். 1757இல் 

இராணுவத்தில் நசர்ந்தார். 1762இல் தந்டதயார் இறந்தநொது இவர் நகாமான் காரன்வாலிஸ் ஆன 

பின்னர் இங்கிலந்து  ாைாளுமன்றத்தின் நமலடவயான பிரபுக்கள் அடவயில் இைம் தெற்றார். அதமரிக்க 

விடுதடலப் நொரின் நொது இவர் நமற்தகாண்ை நொர்  ைவடிக்டககள் ொராட்டுக்குரியடவயாக இருந்தன. 
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சில இைங்களில் அதமரிக்கப் ெடைகடளத் நதாற்கடித்த இவர் இறுதியில் யார்க்ைவுனில் தனது 

ெடைகளுைன் சரணடைந்தார். இத்நதால்விக்குப் பின்னும் அடுத்தடுத்து வந்த இங்கிலாந்து 

அரசாங்கங்களின்  ம்பிக்டகக்கு உரியவராக இருந்து, ததாைர்ந்து முக்கியப் ெணிகளில் 

ெணியமர்த்தப்ெட்ைார். 1786இல் ட ட் (knight) ெட்ைம் சூட்ைப்ெட்ை அவர் அநத ஆண்டில் இந்தியாவில் 

ஆங்கிநலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்தெனியின் கவர்னர் தஜனரலாகவும், இராணுவத்தின் தடலடமத் 

தளெதியாகவும் ெணியமர்த்தப்ெட்ைார்.  

மனிதன் மற்றும் குடிமகனின் உரிடமகள் பிரகைனம்: இப்பிரகைனம் லஃொயட், தாமஸ் தஜெர்சன், மிரபு 

ஆகிநயார்களால் எழுதப்ெட்ைது. மனிதர்கள் மனிதர்களாய் இருப்ெதினாநலநய இயல்ொகநவ சில 

உரிடமகடளப் தெற்றுள்ளார்கள் என்ெடத உறுதிப்ெடுத்தும் இயற்டக விதிடய இது அடிப்ெடையாகக் 

தகாண்ைது. அவ்வுரிடமகள் உலகம் தழுவியடவ அடனத்து இைங்களிலும் அடனத்துக் காலங்களிலும் 

தசல்லத்தக்கடவ. அறிதவாளிக் காலத்துத் தத்துவஞானிகளால் ஈர்க்கப்ெட்டு எழுதப்ெட்ை இப்பிரகைனம் 

பிதரஞ்சுப் புரட்சியினுடைய லட்சியங்களின் சாரத்டத விளக்குவதாய் அடமந்தது. உலகளாவிய அளவில் 

சுதந்திரமும் ஜன ாயகமும் தடழத்நதாங்குவதில் தெரும் தாக்கத்டத இப்பிரகைனம் ஏற்ெடுத்தியது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. அதமரிக்காவில் ஏற்ெடுத்தப்ெட்ை முதல் ஆங்கிநலய காலனி --------------- ஆகும்.  

(அ) நியூயார்க்  

(ஆ) பிலதைல்பியா  

(இ) நஜம்ஸ்ைவுன்  

(ஈ) ஆம்ஸ்தைர்ைாம் 

2. பிதரஞ்சுப் புரட்சியின் முன்நனாடியாக, வாஷிங்ைனுைன் கூட்டுச் நசர்ந்து ஆங்கிநலருக்கு எதிராக 

நொராடியவர் ---------------- 

(அ) மிரபு  

(ஆ) லஃொதயட்  

(இ) த ப்நொலியன்  

(ஈ) ைான்ைன் 

3. லஃொயாட், தாமஸ் தஜெர்சன், மிரபு ஆகிநயார் -------------- எழுதினர்.  

(அ) சுதந்திர பிரகைனம் 

(ஆ) பில்னிட்ஸ் பிரகைனம் 

(இ) மனிதன் மற்றும் குடிமகன் உரிடமகள் ெற்றிய பிரகைனம் 

(ஈ) மனித உரிடம சாசனம் 

4. --------------இல் ஆங்கிநலயரின் நதால்வி பிரான்சிற்கும் அதமரிக்காவிற்கும் இடையிலான 

 ட்புக்கு வழிவகுத்தது.  

(அ) டிதரன்ைன்  
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(ஆ) சாரநைாகா  

(இ) தென்சில் நவனியா  

(ஈ) நியூயார்க் 

5. பிரான்சில் அரச சர்வாதிகாரத்தின் சின்னமாக ----------- இருந்தது.  

(அ) தவர்தசயில்ஸ்  

(ஆ) ொஸ்டைல் சிடறச்சாடல  

(இ) ொரிஸ் கம்யூன்  

(ஈ) ஸ்நைட்ஸ் தஜனரல் 

6. ஆஸ்திரியா மற்றும் பிரஷ்யாவின் ெடைகள், பிதரஞ்சுப் புரட்சியாளர் ெடைகளால் ------------- 

நொர்க்களத்தில் நதாற்கடிக்கப்ெட்ைன.  

(அ) தவர்ணா  

(ஆ) தவர்தசயில்ஸ்  

(இ) பில்னிட்ஸ்  

(ஈ) வால்மி 

7. “கான்டீட்” என்ற நூல் --------------ஆல் எழுதப்ெட்ைது.  

(அ) வால்நைர்  

(ஆ) ரூநசா  

(இ) மாண்தைஸ்கியூ  

(ஈ) ைாண்ைன் 

8. ெதினாறாம் லூயியின் கீழ்க் குடறந்தெட்ச அதிகாரங்கடளக் தகாண்ை முடியாட்சிடயத் தக்க 

டவத்துக்தகாள்ள விரும்பிய மிதவாத தாராளவாதிகள் ------------------ 

(அ) தஜநராண்டியர்  

(ஆ) நஜக்நகாபியர்  

(இ) குடிநயறிகள்  

(ஈ) அரச விசுவாசிகள் 

9. -----------ஆம் ஆண்டில் ொரிஸ் உைன்ெடிக்டகயின்ெடி அதமரிக்க சுதந்திர அடமதி நொர் முடிவுக்கு 

வந்தது.  

(அ) 1776  

(ஆ) 1779  

(இ) 1781  
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(ஈ) 1783 

10. தாமஸ் தெயின் எழுதிய புகழ்வாய்ந்த நூல் ------------- ஆகும்.  

(அ) இயல்ெறிவு  

(ஆ) மனித உரிடமகள்  

(இ) உரிடமகள் மநசாதா  

(ஈ) அடிடமத்தனத்டத ஒழித்தல் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இரண்ைாம் கண்ைங்கள் மா ாட்ைால் அஞ்சல்துடற தடலடம அதிகாரியாக நியமிக்கப்ெட்ைவர் -------

----- 

2. ெங்கர் குன்றுப் நொர்  டைதெற்ற ஆண்டு ------------- 

3. ------------- சட்ைம் கைடனத் தங்கமாகவும் தவள்ளியாகவும் திரும்ெச் தசலுத்த வற்புறுத்தியது.  

4. பிரான்சின் நதசியச் சட்ைமன்றத்தின் தடலவர் -------------- ஆவார் 

5. சுதந்திரத்திற்கும் ெகுத்தறிவிற்கும் தெரும் விழா  ைத்தியதால் --------------- கில்லட்டினால் 

தகால்லப்ெட்ைார்.  

6. ெதினாறாம் லூயி பிரான்டச விட்டு தப்பிநயாை முயன்றநொது ----------------  கரில் அவர் தனது 

குடும்ெத்துைன் டகது தசய்யப்ெட்ைார்.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. (i) கைலாய்வுப் ெயணங்கடள நமற்தகாண்ைதில் நொர்த்துகீசியர் முன்நனாடியாவர்.  

(ii) தென் என்ற குநவக்கரால் புதிய பிடளமவுத் தெயரிைப்ெட்ைது.  

(iii) குநவக்கர்கள் நொருக்கு ஆதரவாக இருந்தடமக்கு  ற்தெயர் தெற்றனர்.  

(iv) ஆங்கிநலயர்கள் நியூ ஆம்ஸ்ைர்ைாடம நியூயார்க் என தெயர் மாற்றம் தசய்தனர்.  

(அ) i மற்றும் ii சரியானடவ  

(ஆ) iii சரி  

(இ) iv சரி  

(ஈ) i மற்றும் iv சரியானடவ.  

2. i) அதமரிக்க விடுதடலப் நொர் இங்கிலாந்துைன் தசய்யப்ெட்ை நொராக மட்டுமல்லாது உள் ாட்டுப் 

நொராகவும் அடமந்தது.  

ii) ஆங்கிநலயப் ெடைகள் யார்க்ைவுனில் தவற்றிதெற்றன.  

iii) வளர்ந்துவரும்  டுத்தர வர்க்கத்தினடரப் பிதரஞ்சு பிரபுக்கள் ஆதரித்தனர்.  

iv) ஆங்கிநலய  ாைாளுமன்றம் காகிதத்தின் மீதான வரி நீங்கலாக ஏடனய தொருட்களின் மீதான 

ைவுன்தஷண்ட் சட்ைங்கடள ரத்து தசய்தது.  
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(அ) i மற்றும் ii சரியானடவ  

(ஆ) iii சரி  

(இ) iv சரி  

(ஈ) i மற்றும் iv சரியானடவ 

3. கூற்று (கூ): ஆங்கிநலயப் தொருட்கடளப் ொஸ்ைன் வணிகர்கள் புறக்கணித்தனர்.  

காரணம் (கா): ஆங்கிநலய நிதி அடமச்சர், அதமரிக்க காலனிகளில் இறக்குமதி தசய்யப்ெட்ை தொருட்கள் 

மீது புதிய வரி அறிமுகப்ெடுத்தினார்.  

அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல 

ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் அல்ல 

இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் ஆகும் 

ஈ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ 

4. கூற்று (கூ): கட்ைாய இராணுவச் நசடவக்கு எதிராக தவண்டி என்னுமிைத்தில் விவசாயிகள் ஒரு 

தெரும்புரட்சி தசய்தனர்.  

காரணம் (கா): அரசரின் ஆதரவாளர்கள் விவசாயிகள் அவருக்தகதிராகப் நொரிை விரும்ெவில்டல.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் தவறானடவ  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரியானடவ 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. ஜான் வின்திராப் - அ] பிரான்சின் நிதி அடமச்சர் 

2. ைர்காட் - ஆ] ஜீடல 4 

3. சட்ைத்தின் சாரம் - இ] இங்கிலாந்து மற்றும் பிரான்ஸ் 

4. நமரி அண்ைாய்தனட் - ஈ] மாசாசூசட்ஸ் குடிநயற்றம் 

5. ஏழாண்டுப்நொர் - உ] ெதினாறாம் லூயி 

6. அதமரிக்கச் சுதந்திர தினம் - ஊ] மான்தைஸ்கியூ 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நஜம்ஸ்ைவுன், 2. லஃொதயட், 3. மனிதன் மற்றும் குடிமகன் உரிடமகள் ெற்றிய பிரகைனம், 4. சாரநைாகா, 

5. தவர்தசயில்ஸ், 6. வால்மி, 7. வால்நைர், 8. தஜநராண்டியர், 9. 1783, 10. இயல்ெறிவு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. தெஞ்சமின் பிராங்கிளின், 2. 1775, ஜூன் 17, 3. தசலவாணிச், 4. மிரபு, 5. தஹர்ெர்ட், 6. தவர்நன  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. i மற்றும் iv சரியானடவ, 2. i மற்றும் ii சரியானடவ, 3. கூற்று சரி, காரணம் கூற்றின் சரியான விளக்கம் 

ஆகும், 4. கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

IV. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. ஊ, 4. உ, 5. இ, 6. ஆ  

 

9th Social Science Lesson 10 

10] ததாழிற்புரட்சி 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

இங்கிலாந்தில் 1750இல் 4. 7 மில்லியன் ைன்களாக இருந்த நிலக்கரி உற்ெத்தி 1900இல் 250 மில்லியன் 

ைன்களாக அதிகரித்தது.  

1806இல் பிரான்சில் நவளாண்டம உற்ெத்தியில் ஈடுெட்ை மக்கள் ததாடக 65. 1 விழுக்காைாக இருந்தது. 

1896இல் இது 42. 5 விழுக்காைாகக் குடறந்தது. அநத காலகட்ைத்தில் ததாழில் துடறயில் 

நவடலவாய்ப்புகளின் ெங்கு 20. 4 விழுக்காட்டில் இருந்து 31. 4 விழுக்காைாக அதிகரித்தது.  

நீராவி இயந்திரப் ெயன்ொட்ைால் 1837இல் 419 ஆக இருந்த பிரஷ்ய ததாழிற்சாடலகளின் எண்ணிக்டக 

1849இல் 1, 444 ஆக உயர்ந்தது. 1820இல் ெத்து இலட்சம் ைன்களாக இருந்த நிலக்கரி உற்ெத்தி, அடுத்த 

30 ஆண்டுகளில் அறுெது இலட்சம் ைன்களுக்கும் அதிகமாக உயர்ந்தது. 1810இல் 46, 000 ைன்களாக 

இருந்த இரும்பு உற்ெத்தி, 1850 வாக்கில் 5, 29, 000 ைன்களாக அதிகரித்தது. 1850இல் 3, 638 டமல் 

நீளமாக இருந்த ரயில்ொடத 1870இல் 11, 600 டமல் நீளமாக அதிகரித்தது.  

நொட்டிகடளக் கட்டுப்ெடுத்தவும் விடல உயர்டவத் தக்க டவக்கவும் உற்ெத்தியாளர்கள் அல்லது 

விநிநயாகிப்ொளர்கள் ஏற்ெடுத்திக் தகாள்ளும் கூட்ைடமப்நெ கார்தைல் ஆகும்.  

1846இல் எலியாஸ் நஹாநவ என்ற அதமரிக்கர் துணி டதக்கும் “டதயல் இயந்திரத்டத”க் 

கண்டுபிடித்தார். துணிகடள தவண்டமயாக்குவது, சாயமிடுவது, அச்சிடுவது நொன்ற புதிய முடறகளின் 

கண்டுபிடிப்புகளால் 19ஆம் நூற்றாண்டின் முதல் ொதியில் ெல்நவறு நிறங்களில் துணிகடளத் தயாரிக்க 

முடிந்தது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. நீராவி ெைகுப் நொக்குவரத்துச் நசடவடய நிறுவியவர் யார்? 

(அ) ஆர்க்டரட்  

(ஆ) சாமுநவல் கிராம்ப்ைன்  

(இ) ராெர்ட் ஃபுல்ைன்  

(ஈ) நஜம்ஸ் வாட் 
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2. மான்தசஸ்ைர்  கரம் ஏன் ஜவுளி உற்ெத்திக்கு உகந்த இைமாக கருதப்ெட்ைது? 

(அ) நிலம் கிடைக்கப்தெற்றடம  

(ஆ) மிகுந்த மனித வளம் 

(இ)  ல்ல வாழ்க்டகச் சூழல்  

(ஈ) குளிர்ச்சியாக தட்ெதவப்ெ நிடல 

3. டதயல் இயந்திரத்டதக் கண்டுபிடித்தவர் யார்? 

(அ) எலியாஸ் நஹாநவ  

(ஆ) எலி-விட்னி 

(இ) சாமுநவல் கிராம்ைன்  

(ஈ) ஹம்ப்ரி நைவி 

4. நீராவி இயந்திரத்டத பிரான்சில் அறிமுகம் தசய்த குடும்ெம் எது? 

(அ) டி தவண்தைல்  

(ஆ) டி ஹிண்ைல்  

(இ) டி ஆர்மன்  

(ஈ) டி ரினால்ட் 

5. சிநலட்ைடர அதமரிக்கத் ததாழில் புரட்சியின் தந்டத என அடழத்தவர் யார்? 

(அ) எப். டி. ரூஸ்தவல்ட்  

(ஆ) ஆண்ட்ரூ நஜக்சன் 

(இ) வின்ஸ்ைன் சர்ச்சில்  

(ஈ) உட்நரா வில்சன் 

6. கீழ்க் காண்ெனவற்றில் எது நஹ மார்க்தகட் நிகழ்ச்சியின் நிடனவு  ாளாகக் கடைபிடிக்கப்ெடுகிறது? 

(அ) சுதந்திர தினம்  

(ஆ) உழவர் தினம்  

(இ) உடழப்ொளர் தினம்  

(ஈ) தியாகிகள் தினம் 

7. எங்கு நஜால் தவதரய்ன் சுங்க ஒன்றியம் உருவாக்கப்ெட்ைது? 

(அ) இங்கிலாந்து  

(ஆ) தஜர்மனி  

(இ) பிரான்ஸ்  
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(ஈ) அதமரிக்கா 

8. பிரான்சில் முதல் நமாட்ைார் வாகனங்கடள உற்ெத்தி தசய்தவர் யார்? 

(அ) லூயி தரனால்ட்  

(ஆ) அர்மான் பியூகாட் 

(இ) தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்  

(ஈ) தமக் ஆைம் 

9. எக்கண்டுபிடிப்பு ெருத்தியிலிருந்து தகாட்டைகடளப் பிரித்தது? 

(அ) உருட்ைாடலகள்  

(ஆ) ெஞ்சுக் கடைசல் இயந்திரம்  

(இ) ஸ்பின்னிங் மியூல்  

(ஈ) இயந்திர நூற்புக்கருவி 

10. கீழ்க்காண்ெனவற்றில் எது இரும்டெ உருக்குவதற்காக முற்காலத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ைது? 

(அ) கற்கரி  

(ஆ) கரி  

(இ) விறகு  

(ஈ) காகிதம் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ----------------- இங்கிலாந்தில் ஆைவர்க்கு வாக்குரிடம நகாரியது.  

2. ---------------- உலகம் முழுவதும் சாடலகள் அடமக்கப்ெடும் முடறடய மாற்றியடமத்தது.  

3. விடரவாகவும் குடறந்த தசலவிலும் எஃடக உற்ெத்தி தசய்யும் முடறடய ------------- 

கண்டுபிடித்தார்.  

4. விஞ்ஞான நசாசலிைத்டத முன்டவத்தவர் -------------- ஆவார்.  

5. தஜர்மனியில் முதல் இருப்புப்ொடத --------------- ஆண்டில் இயக்கப்ெட்ைது.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. i) இங்கிலாந்துச் சுரங்க முதலாளிகள் சுரங்கங்களுக்குள் நீர்க்கசிவு ஏற்ெடும் பிரச்சடனடய 

எதிர்தகாண்ைனர்.  

ii) இவ்நவடலயில் மனித உடழப்டெ ஈடுெடுத்துவது குடறவான தசலவுடையதாக இருக்கும்.  

iii) சுரங்கங்களிலிருந்து நீடர தவளிநயற்றும் நீராவி இயந்திரத்டத நியூட்ைன் கண்டுபிடித்தார்.  

iv) சுரங்கங்களிலிருந்து நிலக்கரிடயப் தெற நவண்டுமானால் நீடர தவளிநயற்றியாக நவண்டும்.  

(அ) i சரி  
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(ஆ) ii மற்றும் iii சரி  

(இ) i மற்றும் iv சரி  

(ஈ) iii சரி 

2. i) தங்கள் உரிடமகடளப் தெறுவதற்காகத் ததாழிலாளர்கள் ததாழிற்சங்கங்கடள உருவாக்கிக் 

தகாண்ைனர்.  

ii) தஜர்மனியின் அரசியல் முடற ததாழிற்புரட்சிக்குக் குறிப்பிைத்தக்க முக்கியச் சவாலாக அடமந்திருந்தது.  

iii) முதலாளிகடளப் ொதுகாப்ெதற்காகக் கார்ல் மார்க்ஸ் நசாசலிைத்டத முன்டவத்தார்.  

iv) தஜர்மனியில் இயற்டக வளங்கள் ஏதுமில்டல 

(அ) i சரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii சரி  

(இ) i மற்றும் iv சரி  

(ஈ) iii சரி 

3. கூற்று: விடுமுடற தெறுவதற்குத் ததாழிலாளர் உரிடம தெற்றிருந்தனர்.  

காரணம்: ெணியாளர்கடளப் ொதுகாக்கச் சட்ைங்கள் இருந்தன.  

(அ) கூற்று சரி காரணம் தவறு  

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு 

(இ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம சரி 

(ஈ) கூற்று சரி காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல.  

4. கூற்று: சிநலட்ைர் அதமரிக்கத் ததாழிற்புரட்சியின் தந்டத என அடழக்கப்ெடுகிறார்.  

காரணம்: அவருடைய நூற்ொடலயின்  கலாகப் ெல நூற்ொடலகள் உருவாயின. அவருடைய ததாழில் 

நுட்ெம் பிரெலமானது.  

(அ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.  

(ஆ) கூற்று தவறு, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம்.  

(இ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம சரி.  

IV. தொருத்துக:  

1. தென்ஸ் - அ] அதமரிக்கா 

2. ொதுகாப்பு விளக்கு - ஆ] லூயி தரானால்ட் 

3.  ான்கு சக்கரவாகனம் - இ] ஹம்ெரி நைவி 

4. மாதெரும் ரயில்நவ ஊழியர் நொராட்ைம் - ஈ] லங்காடஷயர் 
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5. நிலக்கரி வயல் - உ] தஜர்மனி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ராெர்ட் ஃபுல்ைன், 2. குளிர்ச்சியாக தட்ெதவப்ெ நிடல, 3. எலியாஸ் நஹாநவ, 4. டி தவண்தைல், 5. 

ஆண்ட்ரூ நஜக்சன், 6. உடழப்ொளர் தினம், 7. தஜர்மனி, 8. அர்மான் பியூகாட், 9. ெஞ்சுக் கடைசல் 

இயந்திரம், 10. கற்கரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. சாசன இயக்கம், 2. சாடல அடமக்கும் முடற, 3. தஹன்றி தெஸ்ஸிமர், 4. கார்ல் மார்க்ஸ், 5. 1835  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. i மற்றும் iv சரி, 2. i மற்றும் ii சரி, 3. கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு, 4. கூற்று சரி, காரணம் 

கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் 

IV. தொருத்துக:  

1. உ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ  

 

9th Social Science Lesson 11 

11] ஆசிய ஆப்பிரிக்க  ாடுகளில் காலனியாதிக்கம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

1884-85இல்  டைதெற்ற தெர்லின் மா ாடு, காங்நகா மா ாடு அல்லது நமற்கு ஆப்பிரிக்க மா ாடு எனவும் 

அறியப்ெடுகிறது. மத்திய ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள காங்நகா  தி வடிநிலத்துைன் ததாைர்புடைய அடனத்துப் 

பிரச்சடனகடளயும் தீர்ப்ெதற்காகநவ இம்மா ாடு கூடியது. காங்நகா  தியின் வடிநிலத்டதக் கட்டுப்ெடுத்த 

தனக்குள்ள உரிடம குறித்து விவாதிப்ெதற்காகப் நொர்த்துகலின் நகாரிக்டக நிராகரிக்கப்ெட்ைது. தெர்லின் 

மா ாட்டில் நிடறநவற்றப்ெட்ை தொதுச் சட்ைம் காங்நகா  தியின் வடிநிலம் தொதுவானததனவும் அங்கு 

வணிக கப்ெல்கடளச் தசலுத்துவதற்கான உரிடம அடனத்து  ாடுகளுக்கு உண்டு எனவும் 

பிரகைனப்ெடுத்தியது.  

கர்னல் தென்னிகுயிக்: தென்னிகுயிக் ஓர் இராணுவப் தொறியாளரும், குடிடமப்ெணியாளரும், தசன்டன 

மாகாணச் சட்ைமன்ற நமலடவ உறுப்பினரும் ஆவார். நமற்கு ந ாக்கி ஓடும் தெரியார் ஆற்றின் நீடர ஓர் 

அடணடயக் கட்டி கிழக்கு ந ாக்கித் திருப்பினால் டவடக ஆற்டறச் சார்ந்திருக்கும் இலட்சக்கணக்கான 

புன்தசய் நிலங்கடளப் ொசன வசதி தகாண்ைடவயாக மாற்ற முடியும் என அவர் முடிவு தசய்தார். 

தென்னிகுயிக்கும் ஏடனய ஆங்கிநலயப் தொறியாளர்களும் இயற்டகயின் சீற்றத்டதயும் வனவிலங்குகள், 

விஷ உயிரினங்கள் ஆகியவற்றின் ஆெத்துக்கடளயும் எதிர்தகாண்டு அடணயின் கட்டுமானப் ெணிகடள 

நமற்தகாண்ை நொது இடைவிைாத மடழயால் இடையூறுகள் ஏற்ெட்ைன. ஆங்கிநலய அரசிைமிருந்து 

நொதுமான அளவுக்கு நிதிடயப் தெறமுடியாத நிடலயில் தென்னிகுயிக் இங்கிலாந்து தசன்று தனது 

குடும்ெச் தசாத்துக்கடள விற்று, அப்ெணத்டதக் தகாண்டு அடணடயக் கட்டி முடித்தார். அடணகட்டும் 
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ெணிகள் 1895இல் முடிவுற்றன. முல்டலப் தெரியார் அடண, நதனி, திண்டுக்கல், மதுடர, சிவகங்டக, 

இராம ாதபுரம் மாவட்ை நவளாண் நிலங்களுக்குத் ததாைர்ந்து ொசன வசதி அளித்து வருகிறது.  

ஒப்ெந்தக் கூலிமுடற என்ெது தண்ைடனக்குரிய ஓர் ஒப்ெந்த முடறயாகும். இவ்தவாப்ெந்தத்தின்ெடி 

ஒப்ெந்தக் கூலியான ஒருவர் நவடல தசய்ய மறுத்தாநலா, நவடலக்கு வராமல் நொனாநலா, அவருடைய 

முதலாளியின் ஆடணகளுக்குப் ெணிய மறுத்தாநலா ெணியிைத்தில் காணப்ெைாவிட்ைாநலா அவர் 

ஊதியம் மறுக்கப்ெடுதல் அல்லது சிடறத் தண்ைடனகளுக்கு உள்ளாவார். 1842-1870 ஆகிய 

ஆண்டுகளுக்கிடைநய தமாத்தம் 5, 25, 482 இந்தியர்கள் இங்கிலாந்து, பிரான்சு ஆகியவற்றுக்குச் 

தசாந்தமான காலனிகளில் குடிநயறினர். அவர்களில் 3, 51, 401 நெர் தமாரீசியசுக்கும், 76, 691 நெர் 

டிதமராராவுக்கும், 42, 519 நெர் டிரினிைாடுவுக்கும், 15, 169 நெர் ஜடமக்காவுக்கும், 6, 448 நெர் 

ந ட்ைாலுக்கும், 15, 005 நெர் ரீயூனியனுக்கும் தசன்றனர். ஏடனய பிதரஞ்சு காலனிகளுக்கு 16, 341 நெர் 

தசன்றனர். ஏற்தகனநவ தமாரீசியஸ் தசன்ற 30, 000  ெர்கடளயும் இலங்டக, மநலசியா ஆகிய 

இைங்களுக்கு சட்ைத்திற்குப் புறம்ொகப் பிதரஞ்சுக் காலனிகளுக்கும் அனுப்ெப்ெட்ைவர்கடளயும் 

நமற்தசான்ன புள்ளிவிவரக் கணக்கில் நசர்க்கவில்டல. இவ்வாறாக 1870களில் ஒப்ெந்தக் கூலிமுடற, 

இந்தியத் ததாழிலாளர்கடளக் கைல் கைந்த காலனிகளுக்கு அனுப்புவது, சட்ை ரீதியாக ஐநராப்பியக் 

காலனிகளிலுள்ள தெரும் ெண்டணகளுக்கு அடிடம உடழப்டெ வழங்கியது.  

பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் ெஞ்சங்கள்: 1770ஆம் ஆண்டு வங்காளப் ெஞ்சம் மிகப் தெருமளவில் ஒரு நகாடி 

மக்களின் அல்லது ஏறத்தாழ வங்காள மக்கட் ததாடகயில் மூன்றில் ஒரு ெகுதியினரின் உயிடரக் குடித்தது. 

இவ்வாறு தான் ஆங்கிநலயரது ஆட்சி இந்தியாவில் ததாைங்கியது. இடதப் நொலநவ ஆங்கிநலயரது ஆட்சி 

முடியும் தருவாயில் 1943இல் வங்காளத்தில் ஏற்ெட்ை ெஞ்சம் முப்ெது இலட்சம் மக்கடளப் ெலி தகாண்ைது. 

1998இல் ந ாெல் ெரிசு தெற்ற அமர்த்தியா தசன் ஒரு சிறுவனாகக் தகால்கத்தாவின் வீதிகளில் ெஞ்சத்தால் 

மனிதர்கள் தசத்து மடிந்தடதப் ொர்த்தார். அது குறித்து அவர் வழக்கமான ஆய்வுப்ொடதயிலிருந்து விலகிப் 

புதிய ெரிமாணத்தில் ஆய்வு தசய்துள்ளார்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பிரான்ஸிஸ் டலட் -------------- ெற்றி ஆங்கிநலயக் கிழக்கிந்தியக் கம்தெனியின் கவனத்திற்குக் 

தகாண்டு வந்தார்.  

(அ)  றுமணத் தீவுகள்  

(ஆ) ஜாவா தீவு  

(இ) பினாங்குத் தீவு  

(ஈ) மலாக்கா 

2. 1896இல் --------------  ாடுகள் ஒருங்கிடணக்கப்ெட்டு மலாய் ஐக்கிய  ாடுகள் உருவாக்கப்ெட்ைது.  

(அ)  ான்கு  

(ஆ) ஐந்து  

(இ) மூன்று  

(ஈ) ஆறு 
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3. இந்நதா-சீனாவில் ---------------- மட்டுநம பிரான்சின் ந ரடிக் கட்டுப்ொட்டில் இருந்த ெகுதியாகும்.  

(அ) ஆனம்  

(ஆ) நைாங்கிங்  

(இ) கம்நொடியா  

(ஈ) தகாச்சின்-சீனா 

4. -------------- ெகுதியில் தங்கம் கண்டுபிடிக்கப்ெட்ைதானது தெருமளவிலான ஆங்கிநலய சுரங்கத் 

ததாழில் தசய்நவார் நஜாகன்னஸ்ெர்க்கிலும் அதன் சுற்றுப்புறங்களிலும் குடிநயற வழி வகுத்தது.  

(அ) டிரான்ஸ்வால்  

(ஆ) ஆரஞ்சு சுதந்திர  ாடு  

(இ) நகப் காலனி  

(ஈ) தராடீஷியா 

5. இந்தியாவுைன் வணிக உறடவ நிறுவிக் தகாண்ை முதல் ஐநராப்பிய  ாட்டினர் --------------- 

(அ) நொர்த்துகீசியர்  

(ஆ) பிதரஞ்சுக்காரர்  

(இ) நைனிஷார்  

(ஈ) ைச்சுக்காரர் 

6. ஓப்ெந்தக் கூலி முடறயானது ஒரு வடக ----------------- 

(அ) ஒப்ெந்தத் ததாழிலாளர் முடற  

(ஆ) அடிடமத்தனம் 

(இ) கைனுக்கான அடிடம ஒப்ெந்தம்  

(ஈ) தகாத்தடிடம 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ----------------- மா ாடு ஆப்பிரிக்காடவ ஐநராப்பிய  ாடுகளின் தசல்வாக்கு மண்ைலங்களாகப் 

பிரித்துக்தகாள்வது எனத் தீர்மானித்தது.  

2. வங்காளம், பீகார், ஒரிசா ஆகிய ெகுதிகளின் ஜமீன்தார்கநளாடு நமற்தகாள்ளப்ெட்ை தீர்வு -----------

---- என்றடழக்கப்ெடுகிறது.  

3. ஆங்கிநலயரின் முக்கிய வருவாயாக திகழ்ந்தது ----------------- ஆகும்.  

4. தமிழ் தமாழி நெசப்ெட்ை ெகுதிகளில் --------------- வட்டிக்கு கைன் தகாடுக்கும் ததாழிலில் 

இருந்தனர்.  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            303 

1. (i) 19ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசிக் காலாண்டுப் ெகுதிவடர சகாராவுக்குத் ததற்நகயிருந்த ஆப்பிரிக்கா 

தவளியுலகுக்கு ததரியாமல் இருந்தது.  

(ii) 1864ஆம் ஆண்டில் நகால்டு நகாஸ்டில் அடமந்துள்ள கைற்கடரப் ெகுதி  ாடுகள் இங்கிலாந்தின் 

காலனிகளாயின.  

(iii) 500 ஆண்டு காலத்திற்கும் நமலாக ஸ்தெயின் பிலிப்டென்டை ஆட்சி தசய்தது.  

(iv) ஓடிசா ெஞ்சம் 78-1876இல்  டைதெற்றது.  

(அ) i சரி  

(ஆ) ii சரி  

(இ) ii மற்றும் iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

2. (i) 1640இல் பிதரஞ்சுக்காரர்கள் ஜாவாடவயும் சுமத்ராடவயும் டகப்ெற்றினர்.  

(ii) மலாக்காடவக் டகப்ெற்றியதின் மூலம் ஆங்கிலக் குடிநயற்றங்கடளக் டகப்ெற்றும் ெணிடய 

ைச்சுக்காரர் ததாைங்கினர்.  

(iii) காங்நகா ஆற்றின் வடிநிலத் தீரத்நதாடு ததாைர்புடைய அடனத்துப் பிரச்சடனகடளயும் நெசித் 

தீர்ப்ெதற்காகநவ தெர்லின் மா ாடு கூடியது.  

(iv) சுல்தான் ஜான்ஜிொரின் ெகுதிகள் பிரான்சு மற்றும் தஜர்மனியின் தசல்வாக்கு மண்ைலங்களாகப் 

பிரிக்கப்ெட்ைன.  

(அ) i சரி  

(ஆ) i மற்றும் ii சரி  

(இ) iii சரி  

(ஈ) iv சரி 

3. கூற்று: தசன்டன மகாணத்தில் 1876-1878 ஆண்டுகளில் நிலவிய ெஞ்சத்திற்கு முன்னர் தெரும் வறட்சி 

நிலவியது.  

காரணம்: காலனியரசு உணவுதானிய வணிகத்தில் தடலயிைாக் தகாள்டகடயப் பின்ெற்றியது.  

(அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டுநம தவறு 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல 

(ஈ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம் 

4. கூற்று: தெர்லின் மா ாடு இரண்ைாம் லிநயாநொல்டை சுதந்திர காங்நகா  ாட்டில் ஆட்சி தசய்ய அனுமதி 

வழங்கியது.  

காரணம்: தெல்ஜியம் அரசர் இரண்ைாம் லிநயாநொல்டு காங்நகாவின் மீது அக்கடற தகாண்டிருந்தார்.  
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(அ) கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்குச் சரியான விளக்கமல்ல 

(ஈ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி 

IV. தொருத்துக:  

1. லிநயாநொல்டு - அ] எத்திநயாப்பியா 

2. தமனிலிக் - ஆ] வியட் ாம் 

3. சிசல் நராதைஸ் - இ] தெல்ஜியம் 

4. வங்காளப் ெஞ்சம் - ஈ] நகப் காலனி 

5. நொ ததய் - உ] 1770 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. பினாங்குத் தீவு, 2.  ான்கு, 3. தகாச்சின்-சீனா, 4. டிரான்ஸ்வால், 5. நொர்த்துகீசியர், 6. கைனுக்கான 

அடிடம ஒப்ெந்தம்  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தெர்லின் குடிநயற்ற' ாட்டு, 2. நிடலயான நிலவரித் திட்ைம், 3. நிலவரி, 4.  ாட்டு நகாட்டைச் தசட்டியார்   

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. i சரி, 2. iii சரி, 3. கூற்று சரி, காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கம், 4. கூற்றும் காரணமும் சரி, 

காரணம் கூற்றுக்கான சரியான விளக்கமாகும்.  

IV. தொருத்துக:  

1. இ, 2. அ, 3. ஈ, 4. உ, 5. ஆ  

 

9th Social Science Lesson 12 

12] நிலக்நகாளம் – I புவி அகச்தசயல்ொடுகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

புவியானது ொடறயினால் ஆன ெந்து நொன்ற அடமப்புடையது. இதடன நிலக்நகாளம் (Lithosphere) 

எனவும் நீரினால் சூழப்ெட்ை ெகுதிடய நீர்க்நகாளம் (hydrosphere) எனவும், காற்றால் சூழப்ெட்ை ெகுதி 

வளிக்நகாளம் (Atmosphere) எனவும் அடழக்கப்ெடுகின்றன. இம்மூன்றும் நகாளங்களும் சந்திக்கும் 

இைத்தில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கு ஏற்ற சூழ்நிடல உள்ளதால் இப்ெகுதி உயிர்க்நகாளம் (Biosphere) 

எனப்ெடுகிறது.  
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புவியின் திைமான நமற்ெரப்பு நிலக்நகாளம் ஆகும். புவிடயச் சூழ்ந்துள்ள வாயுக்களால் ஆன தமல்லிய 

அடுக்கு வாயுக்நகாளம் ஆகும். புவியின் நமற்ெரப்பிலுள்ள தெருங்கைல்கள், ஆறுகள், ஏரிகள் மற்றும் 

துருவப்ெணி ொலங்களால் ஆன நீர்ப்ெகுதி நீர்க் நகாளம் ஆகும். இம்மூன்று நகாளங்களும் ஒன்று 

நசர்வதால் உயிர் உருவாகும் என்ெதால் உயிர் நகாளம். இதன் ெடி பூமி, உயிர் நகாளமாகும். உயிரினங்கள் 

வாழும் அடுக்கு உயிர்க்நகாளம் ஆகும்.  

“நிலக்நகாளம்” மற்றும் “புவிநமநலாடு” ஆகிய இரண்டும் தவவ்நவறானடவ ஆகும். புவி 

நமநலாட்டிடனயும், கவசத்தின் நமற்ெகுதிடயயும் உள்ளைக்கியநத ெடறக் நகாளமாகும். புவிநிகர் 

நகாள்கள் (Terrestial Planets) அடனத்தும் ொடறக்நகாளத்டதக் தகாண்டுள்ளன. புதன், தவள்ளி மற்றும் 

தசவ்வாய்க் நகாள்களின் நிலக்நகாளம், புவியின் ொடறக் நகாளத்டத விை தடிமனாகவும், கடினமாகவும் 

உள்ளது.  

நஜார்ைானில் உள்ள மிகப்ெழடமயான  கரமான “தெட்ரா”  கரம் முழுவதும் ொடறகடளக் குடைந்து 

முழுவதும் ொடறகடளக் குடைந்து உருவாக்கப்ெட்ைதாகும். ொடறகடளக் குடைந்து உருவாக்கப்ெட்ை 

கட்டிைக் கடலச்சான்றுகள் இந்தியாவில் ஏராளமாக உள்ளன. மகாராஷ்டிராவில் உள்ள அஜந்தா மற்றும் 

எல்நலாரா குடககள், கர் ாைகாவில் உள்ள ஜநஹால், ெதாமி நகாவில்கள், ஒடிசாவில் உள்ள நகானார்க் 

நகாவில், தமிழ் ாட்டில் உள்ள மாமல்லபுரம் நகாவில் இதற்குச் சான்றுகளாகும்.  

2011 வடர உலகிநலநய மிக ஆழமான ெகுதி இரஷ்யாவின் மார்மான்ஸ்க் (Murmansk) இல் உள்ள நகாலா 

சூப்ெர் நஹால் (Kola Super Hole) (12, 262 மீ ஆழம்) ஆகும். 2012ல் Z - 44 சாவ்நயா கிணறு (இரஷ்யா) 

(12, 376 மீ ஆழம்) மிக ஆழமான ெகுதி என்ற அந்தஸ்டத தெற்றிருக்கிறது. இது துொயில் உள்ள புரூஸ் 

காலிஃொடவ விை 15 மைங்குப் தெரியது. புவியின் உட்புறத்டத ெற்றிய ஆராய்ச்சிகள் ததாைர்ந்து 

 டைதெற்றுக் தகாண்நை இருக்கின்றன.  

C. F. ரிக்ைர் என்ெவர் புவி அதிர்வு அளடவடயக் கண்டுபிடித்தார். இந்த அளடவ புவி நமல் 

டமயத்திலிருந்து தவளிப்ெடும் சக்திடயயும், புவி அதிர்வின் தீவிரத்டதயும் அறிந்து தகாள்ள உதவுகிறது. 

இந்த அளடவக்கு எல்டல வடரயடற இல்டல. சிலி  ாட்டில் 1960 ஆம் ஆண்டு ெநயா-ெநயா என்ற 

இைத்தில் ரிக்ைர் அலகில் 9. 5 ஆகப் ெதிவான புவி அதிர்ச்சிநய மிக உயர்ந்த ெதிவாக கருதப்ெடுகிறது.  

புவி அதிர்வுகடள ெதிவு தசய்யும் கருவிக்கு ‘நில அதிர்வு அளடவப் ெைம்’ (Seismometer) அல்லது ‘நில 

அதிர்வுமானி’ என்று தெயர். நில அதிர்வு ெற்றிய ெடிப்பிற்கு ‘நில அதிர்வியல்’ (Seismology) என்று தெயர்.  

‘வல்கநனா’ (Volcano) என்ற தசால் இலத்தீன் தமாழியிலுள்ள ‘வல்நகன்’ (Vulcan) என்ற தசால்லாகும். இது 

‘நராமானிய த ருப்புக் கைவுளின்’ தெயராகும்.  

2004, டிசம்ெர் 26-ல் இந்தியப் தெருங்கைலில் ஆழிப்நெரடல உண்ைானது. இந்நதா-ஆஸ்திநரலியத் தட்டு 

யுநரசியத்தட்டின் கீநழ அமிழ்ந்தநத இதற்குக் காரணமாகும். இது ரிக்ைர் அளடவயில் 9-ஆகப் ெதிவானது. 

இந்தப் புவி அதிர்வால் கைல் தடரத்தளம் உயர்த்தப்ெட்டு கைல் நீர் மட்ைத்டத உயர்த்தியது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. புவியின் திைமான தன்டமக்தகாண்ை நமல்புற அடுக்டக -------------- என்று அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) கருவம்  

(ஆ) கவசம்  
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(இ) புவிநமநலாடு  

(ஈ) உட்கரு 

2. புவியினுள் உருகிய இரும்டெக் தகாண்ை அடுக்டக ---------- என்று அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) கருவம்  

(ஆ) தவளிக்கரு  

(இ) கவசம்  

(ஈ) நமநலாடு 

3. ொடறக்குழம்பு காணப்ெடும் அடுக்கு ---------------- 

(அ) புவிநமநலாடு  

(ஆ) கவசம்  

(இ) கருவம்  

(ஈ) நமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

4. டையஸ்ட்நராபிசம்---------------- உைன் ததாைர்புடையது 

(அ) எரிமடலகள் 

(ஆ) புவி அதிர்ச்சி 

(இ) புவி தட்டு  கர்வு 

(ஈ) மடிப்புகள் மற்றும் பிளவுகள் 

5. புவித்தட்டுகளின்  கர்வு ------------------ ஆற்றடல தவளிப்ெடுத்துகிறது.  

(அ) நீர் ஆற்றல்  

(ஆ) தவப்ெ ஆற்றல்  

(இ) அடலயாற்றல்  

(ஆ) ஓத ஆற்றல் 

6. ஆதியில் நகாண்டுவானா நிலப்ெகுதி -------------- ந ாக்கி  கர்ந்தது.  

(அ) வைக்கு  

(ஆ) ததற்கு  

(இ) கிழக்கு  

(ஈ) நமற்கு 

7. ெல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன், இந்தியா -------------- கண்ைத்தின் ஒரு ெகுதியாக இருந்தது.  

(அ) நகாண்டுவானா  
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(ஆ) தலாநரசியா  

(இ) ொந்தலாசா  

(ஈ) ொஞ்சியா 

8. ெவித்தட்டுகள்  கர்வதால் ஏற்ெடும் அழுத்தம் மற்றும் இறுக்கத்தின் காரணமாக ஏற்ெடும் விரிசல் -----

------ எனப்ெடும்.  

(அ) மடிப்பு  

(ஆ) பிளவு  

(இ) மடல  

(ஈ) புவி அதிர்வு 

9. எரிமடல நமல்ெகுதியில் கிண்ணம் நொன்ற ெள்ளமான அடமப்பிடன ---------------- என்று 

அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) எரிமடல வாய்  

(ஆ) துவாரம் 

(இ) ொடறக்குழம்புத் நதக்கம்  

(ஈ) எரிமடலக்கூம்பு 

10. புவி அதிர்வு உருவாகும் புள்ளி ----------------- என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) நமல்டமயம்  

(ஆ) கீழ்டமயம்  

(இ) புவி அதிர்வு அடலகள்  

(ஈ) புவி அதிர்வின் தீவிரம் 

II. தொருத்துக:  

அ) உட்புறச்தசயல்கள் - அ] நில அதிர்வு அளடவப்ெைம் 

ஆ) கவசம் - ஆ] புவித்தட்டு அமிழ்தல் 

இ) இடணயும் எல்டல - இ] எரிமடல தவடிப்பு 

ஈ) புவிஅதிர்ச்சி - ஈ] ெசிபிக் தெருங்கைல் 

உ) கூட்டு எரிமடல - உ] சிமா 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. (i) ஃபியூஜி மடல ஒரு உறங்கும் எரிமடலயாகும்  

(ii) கிளிமஞ்சாநரா மடல ஒரு உறங்கும் எரிமடலயாகும் 

(iii) தான்சானியா ஒரு உறங்கும் எரிமடலயாகும் 
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(அ) (i) உண்டமயானது  

(ஆ) (ii) உண்டமயானது 

(இ)(iii) உண்டமயானது  

(ஈ) (i), (ii) மற்றும் (iii) உண்டமயானது 

2. கூற்று: ொடறக்குழம்பு துவாரம் வழியாக தவளிநயறும்.  

காரணம்: புவியின் உட்ெகுதி அழுத்தப்ெட்ை ொடறக் குழம்பிடனக் தகாண்டிருக்கும்.  

(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி  

(ஆ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(இ) கூற்று தவறு, காரணம் சரி  

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் தவறு 

3. கூற்று I: புவித்தட்டுகள் ஒன்நறாதைான்று நமாதுவதால் மடலத் ததாைர்கள் நதாற்றுவிக்கப்ெடுகின்றன.  

கூற்று II: கவசத்தின் தவப்ெத்தின் காரணமாக புவித்தட்டுகள்  கருகின்றன.  

(அ) கூற்று I தவறு II சரி  

(ஆ) கூற்று I மற்றும் II தவறு 

(இ) கூற்று I சரி II தவறு  

(ஈ) கூற்று I மற்றும் II சரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. புவிநமநலாடு, 2. தவளிக்கரு, 3. கவசம், 4. மடிப்புகள் மற்றும் பிளவுகள் 5. தவப்ெ ஆற்றல், 6. வைக்கு, 7. 

நகாண்டுவானா, 8. பிளவு, 9. எரிமடல வாய், 10. கீழ்டமயம்  

II. தொருத்துக:  

1. இ, 2. உ, 3. ஆ, 4. அ, 5. ஈ 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. (i) உண்டமயானது, 2. கூற்று, காரணம் இரண்டும் சரி, 3. கூற்று I மற்றும் II சரி 

 

9th Social Science Lesson 13 

13] நிலக்நகாளம் – II புவிப் புறச்தசயல்ொடுகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

உடைந்த ொடறகள் வானிடலச் சிடதவுக்கு உட்ெட்டு மண்ணாக மாறுகிறது. சிடதவடைந்த நுண்ணிய 

ொடறத் துகள்கள் மற்றும் சிடதந்த உயிரினங்களின் (Humus) கலடவநய மண்ணாகும்.  
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உலகிநலநய மிக அதிக உயரமான நீர்வீழ்ச்சி ஏஞ்சல் நீர்வீழ்ச்சி (தவனிசுலா). இதன் உயரம் 979 மீட்ைர்.  

துடண ஆறு (Tributary): முதன்டம ஆற்றுைன் இடணயும் அடனத்து சிற்றாறுகளும் துடண ஆறுகள் 

ஆகும். (உம்.) ெவானி ஆறு.  

கிடள ஆறு (Distributary): முதன்டம ஆற்றிலிருந்து பிரிந்து தசல்லும் ஆறுகள். (உ. ம்) தகாள்ளிைம் ஆறு.  

கங்டக, பிரம்மபுத்திரா ஆறுகளினால் உருவாக்கப்ெட்ை தைல்ைா சுந்தரவன தைல்ைா ஆகும். இது 

உலகிநலநய மிகப்தெரிய தைல்ைாப் ெகுதி ஆகும்.  

அதமரிக்காவில் உள்ள வியாமிங்கின் எல்நலா ஸ்நைான் நதசிய பூங்காவில் காணப்ெடும் (Yellow stone 

national park) ஓல்டு தெய்த்புல் (Old faithful) தவப்ெ நீருற்று உலகின் மிகவும் அறியப்ெட்ை தவப்ெ நீருற்றாகும்.  

பிஹாரிலுள்ள கன்வர் ஏரி. ஆசியாவில் உள்ள மிகப்தெரிய  ன்னீர் குருட்டு ஆறு ஆகும். அதமரிக்காவில் 

அர்க்கன்சாஸ் ெகுதியில் உள்ள சிக்காட் ஏரி உலகிநலநய தெரிய குருட்டு ஆறு ஆகும்.  

இந்தியாவில் உள்ள சுண்ணாம்பு பிரநதச நிலத்நதாற்றங்கள்: நமற்கு பீஹார் - குப்ததாம் குடககள். 

உத்தரகாண்ட் - ராெர்ட் குடக மற்றும் தப்நகஷ்வர் நகாவில். மத்தியப்பிரநதசம் - ெச்மாரி மடலகள் 

ொண்ைவர் குடககள். சத்தீஸ்கர் (ெஸ்தர்) - குடும்சர் குடககள். ஆந்திர பிரநதசம் (விசாகப்ெட்டினம்) - நொரா 

குடககள்.  

உலகின் மிக ஆழமான உறிஞ்சு துடள, சீனாவின் 2172 அடி ஆழத்தில் காணப்ெடும் டசநனாடச 

ஜியான்காங் (Xianozhai tienkang) ஆகும். அதமரிக்காவில் உள்ள இலினாய்ஸில் 15000ற்கும் நமற்ெட்ை 

உறிஞ்சு துடளகள் உள்ளன.  

குடககளின் காணப்ெடும் பூச்சி இனங்கள் ொர்டவ திறடன இழந்து விடுவதால் அதன் நீளமான உணர் 

தகாம்புகள் ொர்டவத் திறடன ஈடு தசய்கின்றன.  

சீனாவில் உள்ள காற்றடி வண்ைல் பீைபூமி தான் மிக கனமான காற்றடி வண்ைல் ெடிவாகும். இதன் உயரம் 

சுமார் 335 மீட்ைர் ஆகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ொடறகளின் சிடதவுறுதல் அழிதலும் --------------- என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) வானிடலச் சிடதவு  

(ஆ) அரித்தல்  

(இ) கைத்துதல்  

(ஈ) ெடியடவத்தல் 

2. இயற்டகக் காரணிகளால் நிலம் சமப்ெடுத்தப்ெடுதடல -------------- என்று அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) ெடிவுகளால் நிரப்ெடுதல்  

(ஆ) அரிப்பினால் சமப்ெடுத்துதல் 

(இ) நிலத்நதாற்ற வாட்ைம் அடமத்தல்  

(ஈ) ஏதுமில்டல 
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3. ---------------- ஆற்றின் மூப்பு நிடலயில் உருவாகும் நிலத்நதாற்றம் ஆகும்.  

(அ) துள்ளல்  

(ஆ) வண்ைல் விசிறி  

(இ) தைல்ைா  

(ஈ) மடல இடுக்கு 

4. சுண்ணாம்புப் ொடற நிலத்நதாற்றங்கள் உருவாவதற்கு காரணம் ----------------- 

(அ) ெனியாறு  

(ஆ) காற்று  

(இ) கைல் அடலகள்  

(ஈ) நிலத்தடி நீர் 

5. கீநழ தகாடுக்கப்ெட்டுள்ள நிலத்நதாற்றங்களில் எது ெனியாறுகளின் ெடியடவத்தலால் 

உருவாக்கப்ெைவில்டல.  

(அ) சர்க்  

(ஆ) தமாடரன்  

(இ) டிரம்லின்  

(ஈ) எஸ்கர் 

6. காற்றின் ெடியடவத்தலால் உருவாக்கப்ெடும் தமன்ெடிவுகடளக் தகாண்ை நிலத்நதாற்றம் ----------

-ஆகும்.  

(அ) காற்றடி வண்ைல்  

(ஆ) ெர்கான்  

(இ) ஹமாைா  

(ஈ) மணல் சிற்றடலகள் 

7. கைல் தூண்கள் உருவாவதற்குக் காரணம் -------------- 

(அ) கைல் அடல அரித்தல்  

(ஆ) ஆற்று நீர் அரித்தல் 

(இ) ெனியாறு அரித்தல்  

(ஈ) காற்றின் ெடியடவத்தல் 

8. ----------ன் அரித்தல் தசய்டகயினால் சர்க்குகள் உருவாக்கப்ெடுகின்றன.  

(அ) காற்று  

(ஆ) ெனியாறு  
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(இ) ஆறு  

(ஈ) நிலத்தடி நீர் 

9. கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எது இரண்ைாம் நிடல நிலத்நதாற்றம்? 

(அ) ஆசியா 

(ஆ) தக்காண பீைபூமி 

(இ) குலு ெள்ளத்தாக்கு 

(ஈ) தமரினா கைற்கடர 

II. தொருத்துக:  

1. கிடளயாறு - அ] ெனியாற்றின் தசயல்ொடு 

2. காளான் ொடற - ஆ] கைல் அடலச்தசயல் 

3. எஸ்கர் - இ] ஆற்றின் மூப்பு நிடல 

4. கல் விழுது - ஈ] ஏநயாலியன் 

5. ஓங்கல் - உ] சுண்ணாம்புப் ொடற 

III. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. (i) “I” வடிவ ெள்ளத்தாக்கு ஆறுகளின் அரித்தல் தசயலால் உருவாகிறது.  

(ii) ”U” வடிவ ெள்ளத்தாக்கு ெனியாறுகளின் அரித்தல் தசயலால் உருவாகிறது.  

(iii) “V” வடிவ ெள்ளத்தாக்கு ெனியாறுகளின் அரித்தல் தசயலால் உருவாகிறது.  

(அ) 1, 2 மற்றும் 3ம் சரி  

(ஆ) 1, 2 சரி 

(இ) 1 மற்றும் 3ம் சரி  

(ஈ) 2 மட்டும் சரி 

2. கூற்று I: ஆறுகள் சமன்ெடுத்தலின் முக்கிய காரணியாகும்.  

கூற்று II: ஆறுகள் ஓடும் சரிவுகடள தொருத்து அதன் தசயல்ொடு இருக்கும்.  

(அ) வாக்கியம் I தவறு II சரி  

(ஆ) வாக்கியம் I மற்றும் II தவறு 

(இ) வாக்கியம் I சரி வாக்கியம் II தவறு  

(ஈ) வாக்கியம் I மற்றும் II சரி 

3. கூற்று: சுண்ணாம்பு ொடற ெகுதிகளில் நிலத்தடி நீர் குடறவாக இருக்கும்.  

காரணம்: நீர் சுண்ணாம்பு ொடறயில் உட்புகாது.  
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(அ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு  

(ஆ) கூற்று தவறு. காரணம் சரி 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் தவறு  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் சரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. வானிடலச் சிடதவு, 2. நிலத்நதாற்ற வாட்ைம் அடமத்தல், 3. தைல்ைா, 4. நிலத்தடி நீர், 5. சர்க், 6. காற்றடி 

வண்ைல், 7. கைல் அடல அரித்தல், 8. ெனியாறு, 9. தக்காண பீைபூமி  

II. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  

III. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 1, 2 சரி, 2. வாக்கியம் I மற்றும் II சரி, 3. கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

  

9th Social Science Lesson 14 

14] வளிமண்ைலம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

நைனியல் ரூதர்ஃநொர்டு தொ. ஆ 1772ஆம் ஆண்டு வளிமண்ைலத்தில் ட ட்ரஜன் வாயு 

உள்ளததன்ெடதயும் தொ. ஆ. 1774ஆம் ஆண்டு நஜாசப் பிரிஸ்ட்லி ஆக்சிஜன் வளிமண்ைலத்தில் 

உள்ளததன்ெடதயும் கண்ைறிந்தார்.  

தவளியடுக்கிற்கு அப்ொல் அடமந்துள்ள அடுக்கு காந்தக்நகாளமாகும். இது புவியின் காந்த மண்ைலமாகும். 

இம்மண்ைலம் சூரியனிைமிருந்து தவளிப்ெடும் புநராட்ைான்கள் மற்றும் எலக்ட்ரான்கடள தக்க டவத்துக் 

தகாள்கிறது. புவியின் நமல்ெரப்பிலிருந்து சுமார் 64, 000 கி. மீட்ைர் வடர இக்காந்த வயல் ெரவியுள்ளது.  

சூரியனின் நமற்ெரப்பில் உருவாகும் காந்தப்புயலின் காரணமாக தவளிநயற்றப்ெடும் மின்னணுக்களால் 

துருவப் ெகுதிகளில்,  ள்ளிரவு வானத்தில் வானநவடிக்டகயின் நொது உருவாகும் ெல வண்ண 

ஒளிச்சிதறல் நொன்றக் காட்சி நதான்றுகின்றது. இதுநவ “அநராராஸ்” எனப்ெடுகின்றது.  

ெகல் நவடளகளில், கைடல விை நிலப்ெகுதி விடரவாக தவப்ெமடைந்து காற்று நமல்ந ாக்கிச் தசல்கிறது. 

இதன் காரணமாக கைடல ஒட்டியுள்ள ெகுதிகளில் குடறந்த காற்றழுத்தம் உருவாகிறது. இதனால் 

கைலிலிருந்து காற்று மதிய நவடலகளில் நிலத்டத ந ாக்கி வீசுகின்றது. இது “கைற்காற்று” (Sea breeze) 

என்று அடழக்கப்ெடுகிறது. இக்கைற்காற்றுகள் நகாடைக் காலங்களில் நிலப்ெகுதிகளில் தவப்ெம் 

குடறவதற்கு காரணமாக உள்ளது. இரவு நவடளகளில் கைடல விை நிலம் விடரவாக குளிர்ந்து 

விடுகிறது. இக்குளிர்ந்த காற்று கீழ்ந ாக்கி இறங்கி அதிக அழுத்தத்டத உருவாக்குகிறது. இதனால் 

நிலத்திலிருந்து காற்று கைல் ெகுதிடய ந ாக்கி வீசுகிறது. இதுநவ “நிலக்காற்று” (Land breeze) என 

அடழக்கப்ெடுகிறது.  
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வீசும் காற்றின் எதிர் திடசயிலுள்ள மடலப் ெகுதிடய, “காற்று நமாதும் ெக்கம்” (Windward side) என்று 

அடழக்கின்நறாம். இங்கு அதிக மடழப்தொழிவு கிடைக்கின்றது காற்று வீசும் திடசக்கு மடறவாக உள்ள 

ெகுதிடய “காற்று நமாதாெக்கம்” (Leeward side) என்று அடழக்கின்நறாம். இங்கு மிகவும் குடறவான 

மடழ கிடைக்கிறது.  

புவியின் சுழற்சி காரணமாக காற்று தான் வீசும் ொடதயிலிருந்து விலகி வீசும். இவ்வாறு காற்று தன் 

ொடதயிலிருந்து விலகி வீசுவடத “தகரியாலிஸ் விடளவு” என்கிநறாம். காற்று வை அடரக்நகாளத்தில் G. 

G. தகாரியாலிஸ் வலப்புறமாகவும் ததன் அடரக்நகாளத்தில் இைப்புறமாகவும் விலகி விசுகின்றன. இதுநவ 

‘ஃதெரல்ஸ் விதி’ எனப்ெடுகிறது. ஃதெரல்ஸ் விதிடய முன்தமாழிந்தவர் வில்லியம் தெரல் ஆவார். வில்லியம் 

தெரல் G. G. தகாரியாலிசின், தகாரியாலிஸ் விடசடய ெயன்ெடுத்தி தெரல்ஸ் விதிடய நிரூபித்தார்.  

சூப்ெர் டசக்நளான் (Super Cyclone): 1999ம் வருைம் அக்நைாெர் 29ம்  ாள் தவள்ளிக்கிழடம அன்று 

இந்தியாவின் ஒடிஷா மாநிலத்தின் கைற்கடரநயார ெகுதிகடள தெரும் சூறாவளி தாக்கியது. இது இந்திய 

வரலாற்றிநலநய அதிக வலுவுைன் வீசி மிகப் தெரிய நெரழிடவ ஏற்ெடுத்திய சூறாவளி ஆகும். காற்று 260 

கி. மீ நவகத்தில் வீசியது. கைலடல 7 மீட்ைர் உயரத்திற்கு எழும்பி கைற்கடரயிலிருந்து 20 கி. மீ தூரம் 

வடர உள்ளப் ெகுதிகளில் நசதத்டத ஏற்ெடுத்தியது. நமலும் இச்சூறாவளியால் ஒடிஷாவின் 12 கைநலார 

மாவட்ைங்களில் வாழ்ந்த 10 மில்லியன் மக்கள் ொதிக்கப்ெட்ைார்கள். சுமார் 10, 000 நெர் உயிரிழந்தனர்.  

இந்தியப் தெருங்கைலில் உருவாகும் சூறாவளிகளுக்கு தெயர் சூட்டுவது ததாைர்ொக வங்கநதசம், இந்தியா, 

மாலத்தீவுகள், மியான்மர், ஓமன், ொகிஸ்தான், இலங்டக மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய  ாடுகள் ெங்நகற்று தொ. 

ஆ. 2000 ஆண்டு ஆநலாசடன கூட்ைம்  ைத்தின. பின்னர் 2004ஆம் ஆண்ை ஒவ்தவாரு  ாடும் 

சூறாவளிக்கு தெயர்ப்ெட்டியடல தகாடுத்தன. இதனடிப்ெடையில், ஒவ்தவாரு முடற சூறாவளி உருவாகும் 

நொதும் இப்ெட்டியலில் உள்ள தெயர்கடள வரிடசக் கிரமமாக ெயன்ெடுத்தி வருகிநறாம்.  

வளிமண்ைலக் கீழ் அடுக்கில் (Troposhere) மட்டும் தான் அடனத்து வடகயான நமகங்களும் காணப்ெடும்.  

சூரிய மடறவின் தொழுது கீற்று நமகங்கள் ெல வண்ணத்தில் காட்சியளிப்ெதால் “தெண்குதிடர வால்கள்” 

(Mare’s Tails) என்றும் அடழக்கப்ெடுகிறது.  

இடியுைன் கூடிய கல்மாரி மடழ கல்மாரி புயல் என அடழக்கப்ெடுகிறது. இது வானிடல நிகழ்வுகளில் 

மிகவும் அஞ்சத்ததக்கதாகும். கல்மாரி மடழ தாவரங்கள், மரங்கள் நவளாண் ெயிர்கள், விலங்குகள் மற்றும் 

மனித உயிர்கடள ெறிக்கும் ஒரு ெலத்த இயற்டக சீற்றமாகும்.  

இந்தியாவில் அதிக மடழடயப் தெறும் இைம் தமௌசின்ராம். இது பூர்வாச்சல் மடலயின் காற்று நமாதும் 

ெக்கம் அடமந்துள்ளது. ஆனால் இம்மடலயின் காற்று நமாதா ெக்கம் அடமந்துள்ள “ஷில்லாங்” மிக 

குடறந்த அளநவ மடழடயப் தெறுகிறது. இடதப் நொன்நற மும்டெயும், பூனாவும் அடமந்துள்ளன.  

காற்றின் ஒப்ெ ஈரப்ெதம் நூறு சதவிகிதமாக இருக்கும்நொது காற்று பூரித நிடலடய அடைகிறது. 

இந்நிடலயில் காற்று நீராவிடய உறிஞ்சாது. இந்தப் பூரித நிடலடய “ெனிவிழுநிடல” (Dew point) 

எனப்ெடுகிறது. ஈரப்ெதத்டத அளப்ெதற்கு ஈரப்ெதமானி (Hygrometer) அல்லது ஈர உலர்க்குமிழ் தவப்ெமானி 

(Wet and dry bulb) ெயன்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ------------ உயிர் வாழ இன்றியடமயாத வாயுவாகும்.  
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(அ) ஹீலியம்  

(ஆ) கார்ென்-டை-ஆக்டசடு  

(இ) ஆக்சிஜன்  

(ஈ) மீத்நதன் 

2. வளிமண்ைலத்தில் கீழாக உள்ள அடுக்கு -------------- ஆகும்.  

(அ) கீழடுக்கு  

(ஆ) மீள் அடுக்கு  

(இ) தவளியடுக்கு  

(ஈ) இடையடுக்கு 

3. ------------- வாதனாலி அடலகடள பிரதிெலிக்கிறது.  

(அ) தவளியடுக்கு  

(ஆ) அயன அடுக்கு  

(இ) இடையடுக்கு  

(ஈ) மீள் அடுக்கு 

4. புவியின் நமற்ெரப்பில் காணப்ெடும் தவப்ெத்தின் சராசரி அளவு------------- 

(அ) 12° 

(ஆ) 13° 

(இ) 14° 

(ஈ) 15° 

5. வாயு நிடலயிலிருந்து திரவ நிடலக்கு நீரானது மாறுகின்ற தசயல்ொட்டிடன -------------- என்று 

அடழக்கிநறாம்.  

(அ) தொழிவு  

(ஆ) ஆவியாதல்  

(இ) நீராவிப்நொக்கு  

(ஈ) சுருங்குதல் 

6. --------------- புவியின் முக்கிய ஆற்றல் மூலமாகும்.  

(அ) சூரியன்  

(ஆ) சந்திரன்  

(இ)  ட்சத்திரங்கள்  

(ஈ) நமகங்கள் 
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7. அடனத்து வடக நமகங்களும் ---------------ல் காணப்ெடுகிறது.  

(அ) கீழடுக்கு  

(ஆ) அயன அடுக்கு  

(ஈ) இடையடுக்கு  

(ஈ) நமலடுக்கு 

8. ------------ தசம்மறி ஆட்டு நமகங்கள் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) இடைப்ெட்ை திரள் நமகங்கள்  

(ஆ) இடைப்ெட்ை ெடை நமகங்கள் 

(இ) கார்ெடை நமகங்கள்  

(ஈ) கீற்றுப்ெடை நமகங்கள் 

9. ெருவக்காற்று என்ெது ------------- 

(அ) நிலவும் காற்று  

(ஆ) காலமுடறக் காற்றுகள் 

(இ) தலக்காற்று  

(ஈ) நமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

10. ெனித்துளி ெனிப்ெடிகமாக இருந்தால் ----------- என்று அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) உடறெனி  

(ஆ) மூடுெனி  

(இ) ெனி  

(ஈ) ஆலங்கட்டி 

11. ------------ புயலின் கண் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) அழுத்தம்  

(ஆ) காற்று  

(இ) சூறாவளி  

(ஈ) ெனி 

12. காற்றின் தசங்குத்து அடசவிடன --------------- என்று அடழக்கின்நறாம்.  

(அ) காற்று  

(ஆ) புயல்  

(இ) காற்நறாட்ைம்  
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(ஈ)  கர்வு 

II. தொருத்துக:  

1. வானிடலயியல் - அ] காற்றின் நவகம் 

2. காலநிடலயியல் - ஆ] காற்றின் திடச 

3. காற்று நவகமானி - இ] கீற்று நமகம் 

4. காற்று திடசமானி - ஈ] காலநிடல ெற்றிய ெடிப்பு 

5. தெண் குதிடர வால் - உ] வானிடல ெற்றிய ெடிப்பு 

6. காற்று நமாதாப்ெக்கம் - ஊ] ஆஸ்திநரலியா 

7. வில்லி வில்லி - எ] மடழ மடறவுப்ெகுதி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஆக்சிஜன், 2. கீழடுக்கு, 3. இடையடுக்கு, 4. 13°, 5. சுருங்குதல், 6. சூரியன், 7. கீழடுக்கு, 8. இடைப்ெட்ை 

திரள் நமகங்கள், 9. காலமுடறக் காற்றுகள், 10. ெனி, 11. சூறாவளி, 12. காற்நறாட்ைம்  

II. தொருத்துக:  

1. உ, 2. ஈ, 3. அ, 4. ஆ, 5. இ, 6. எ, 7. ஊ  

 

9th Social Science Lesson 15 

15] நீர்க்நகாளம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சில்வியா ஏர்ல் என்ெவர் அதமரிக்காவின் புகழ்தெற்ற கைல் ஆராய்ச்சி நிபுணர் ஆவார். கைல்வாழ் 

உயிரினங்களின் ொதுகாப்பிற்காக இவர் நமற்தகாண்ை முயற்சிகடளப் ொராட்டி “தி டைம் இதழ்” இவருக்கு 

“நகாளத்தின் கதா ாயகன்” என்ற ெட்ைத்டத முதன்முதலில் வழங்கிச் சிறப்பித்துள்ளது. பிரான்ஸ்  ாட்டின் 

புகழ்தெற்ற கைல் ஆராய்ச்சியாளரான ஜாக்குதவல் யுதவஸ் காஸ்நைாவ் (1910-1997), ஆழ்கைலிடனப் ெற்றி 

மிக விரிவான ஆராய்ச்சிகடள நமற்தகாண்டு வந்துள்ளார். இவர் பிரான்ஸ்  ாட்டின் கைற்ெடையில் தகவல் 

நசடவ பிரிவில் ெணியாற்றிய காலத்தில் ஷாங்காய், ஜப்ொன் மற்றும் நசாவியத் ரஷ்யா நொன்ற 

 ாடுகளுக்குப் ெல்நவறு ெணிகளுக்காக அனுப்ெப்ெட்ைார். 1945ல் “நொரின் சிலுடவ” என்ற விருதும் 

1985ல் அதமரிக்க அதிெரின் சுதந்திரத்தின் ெதக்கமும் வழங்கப்ெட்டு தகௌரவிக்கப்ெட்ைார்.  

நிலத்தின் அடிப்ெகுதியில் உள்ள நீரின் நமல்மட்ை நிடலநய நிலத்தடி நீர்மட்ைம் என்கிநறாம் (Water table). 

நீர், நீர்க்தகாள்ொடறகளின் வழியாக ஊடுருவிச் தசன்று, நீர் உட்புகாப் ொடறயின் நமல்ெகுதியில் நதங்கி 

நிற்கும் ெகுதி நீர்க்தகாள்ெடுடக (Aquifers) என்கிநறாம்.  

புவித்ததாைர்பு: ஒ. என். ஜி. சி எண்தணய் மற்றும் இயற்டக எரிவாயு நிறுவனம் இந்தியாவின் எண்தணய் 

மற்றும் இயற்டக எரிவாயு குறித்த ஆய்வுகடளயும் உற்ெத்திடயயும் நமற்தகாண்டு வரும் மிகப் தெரிய 
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நிறுவனமாகும். “மும்டெ டஹ” ெகுதியில் 20 மில்லியன் ைன் எண்தணய் மற்றும் எரிவாயு இருப்ெதாக 

சமீெத்திய மதிப்பீடுகள் ததரிவிக்கின்றன.  

உயர விளக்கப்ெைம் (hypsometric curve) என்ெது நிலப் ெகுதியிநலா அல்லது நீர்ப் ெகுதியிநலா காணப்ெடும் 

நிலத்நதாற்றங்களின் உயரத்டத வடரந்து காட்டும் நகாட்டுப்ெைமாகும். ‘Hypso’, என்ற கிநரக்கச் தசால்லின் 

தொருள் “உயரம்” என்ெதாகும்.  

“ொத்நதாம்கள்” (Fathoms) → கைலின் ஆழத்டத அளவிைக் கூடிய ஓர் அலகு. சம ஆழக்நகாடு (Isobath) → 

ஒநர அளவிலான ஆழம் தகாண்ை இைங்கடள வடரெைத்தில் இடணக்கும் கற்ெடனக் நகாடு. சம 

உவர்ப்புக்நகாடு (Isohaline) → ஒநர அளவிலான உப்புத்தன்டம தகாண்ை ெகுதிகடள வடரெைத்தில் 

இடணக்கும் கற்ெடனக் நகாடு.  

அட்லாண்டிக் மற்றும் இந்தியப் தெருங்கைலில் காணப்ெடும் கைலடிச் சமதவளிகள் ெசிபிக் தெருக்கைலில் 

காணப்ெடும் சமதவளிகடளவிை மிகவும் ெரந்து காணப்ெடுகின்றன. ஏதனனில் மிகப்தெரிய ஆறுகளுள் ெல 

இக்கைல்களில் கலப்ெதனால் கைலடிச் சமதவளிகள் ெரந்து காணப்ெடுகின்றன. (எ. கா): அநமசான், கங்டக 

மற்றும் பிரம்மபுத்திரா.  

உலகின் மிக ஆழமான கைலடி “உறிஞ்சித் துடளக்கு டிராகன் துடள” என்று தெயர். அப்ெகுதியில் வாழும் 

மீனவர்கள் இதடன “ததன் சீனக்கைலின் கண்” என அடழக்கின்றனர்.  

இந்தியாவில் காம்நெ வடளகுைா, கட்ச் வடளகுைா மற்றும் சுந்தரவன சதுப்பு நிலப் ெகுதிகள் ஓதசக்தி 

உற்ெத்தி தசய்ய சாத்தியக் கூறுகள் நிடறந்த மண்ைலங்களாக அறியப்ெட்டுள்ளன.  

அடல நீர் விழும் நொது ஏற்ெடும் ஆற்றடல விடசப்தொறி உருடள (hydro turbines) தகாண்டு மின்சக்தி 

உற்ெத்தி தசய்யப்ெடுகின்றது. இந்தியாவில் நகரளக் கைற்கடரயில் உள்ள விழிஞ்சியம் மற்றும் அந்தமான 

நிக்நகாொர் தீவுகளில் அடலயாற்றல் மின் உற்ெத்தி நிடலயங்கள் நிறுவப்ெட்டுள்ளன.  

கைல் எல்டலகள்: தெரும்ொலான  ாடுகளின் கைல் எல்டல என்ெது அவற்றின் கைற்கடரயில் இருந்து 12 

கைல் டமல்கள் (National miles) என கணக்கிைப்ெடுகிறது. 2013-ல் கைல் சட்ைத்தின் மீதான மா ாடு 

 டைதெற்ற நொது ஒவ்தவாரு  ாட்டிற்குமான கைல் டமல்கடள ஐ.  ா சடெ நிர்ணயம் தசய்தது. அதன்ெடி 

நஜார்ைான் மற்றும் ொலவ்  ாடுகளுக்கு 3 கைல் டமல்களும், தெனின், காங்நகா குடியரசு எல்சால்வைார் 

தெரு மற்றும் நசாமாலியா  ாடுகளுக்கு 200 கைல் டமல்களும் நிர்ணயம் தசய்தது.  

நதசிய கைல் சார் நிறுவனம் (National Institute of Oceanography – NIO) 01. 01. 1996-ல் நிறுவப்ெட்ைது. இதன் 

தடலடமயகம் நகாவாவில் உள்ள “நைானா தெௌலா” ஆகும். கைல்சார் அம்சங்கள், தெருங்கைல் 

தொறியியல், கைல் அகழாய்வு நொன்றவற்டறப் ெற்றி அறிந்து தகாள்ள ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆய்வுகடள 

இந்நிறுவனம் நமற்தகாள்கிறது.  

ெவளப்ொடறத் திட்டு: உலகின் மிக நீளமான ெவளப்ொடறத் திட்டு “தி கிநரட் நெரியர் ரீப்” (The Great 

Barrier Reef) ஆகும். இப்ெவளப்ொடற 2, 900 தனித்த ெவளத்திட்டுகடளயும் 900 தீவுகடளயும் உள்ளைக்கி 

2, 000 கி. மீ நீண்டு காணப்ெடுகிறது. இது 3, 50, 000 சதுர கி. மீ ெரந்து காணப்ெடுகிறது. 

ஆஸ்திநரலியாவின் குயின்ஸ்லாந்து மாகாணத்தின் அருநகயுள்ள ெவளக்கைலில் இதன் அடமவிைம் 

உள்ளது. விண்தவளியிலிருந்தும் இப்ெவளத்திட்டைக் காணலாம். புவியின் உயிரினப்ென்டம நிடறந்த 

இைங்களில் ஒன்றாக இப்ெரந்த ெவளப்ொடறத்திட்டுகள் உள்ளன. ெல பில்லியன் நுண்ணிய உயிரியான 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            318 

ெவள தமாட்டுக்களால் இப்ெவளப்ொடறகள் உருவாக்கப்ெடுகின்றன. உலகின் 7 இயற்டக அதிசயங்களில் 

ஒன்றாக CNN இதடன அடையாளங்கண்டுள்ளது.  

கங்டக வாழ் ஓங்கில் (ைால்பின்), இந்தியாவின் நதசிய கைல்வாழ் உயிரினமாக 2010-ல் அறிவிக்கப்ெட்ைது. 

இஃது ஓர் அழிந்து வரும் உயிரினமாகும். ஓங்கில்கள் உண்டமயிநலநய அழிந்து வரும் உயிரினமா? ஆம், 

என்றால் காரணங்கடளப் ெட்யலிடுக.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சுந்தா அகழி காணப்ெடும் தெருங்கைல் ------------- 

(அ) அட்லாண்டிக் தெருங்கைல் 

(ஆ) ெசிபிக் தெருங்கைல் 

(இ) இந்தியப் தெருங்கைல் 

(ஈ) அண்ைார்டிக் தெருங்கைல் 

2. தெருங்கைலின் தவப்ெநிடல ஆழத்டத ந ாக்கிச் தசல்லச்தசல்ல ------------- 

(அ) அதிகரிக்கும்  

(ஆ) குடறயும் 

(இ) ஒநர அளவாக இருக்கும்  

(ஈ) நமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

3. கைல் நீநராட்ைங்கள் உருவாகக் காரணம்  

(அ) புவியின் சுழற்சி  

(ஆ) தவப்ெ நிடல நவறுொடு 

(இ) உவர்ப்பிய நவறுொடு  

(ஈ) நமற்கண்ை அடனத்தும் 

4. கீழ்க்கண்ை கூற்றுகடள ஆராய்க:  

1. மீன்பிடித்தளங்கள் தெரும்ொலும் அகலமான கண்ைத்திட்டு ெகுதிகளில் காணப்ெடுகின்றன.  

2. மிததவப்ெ மண்ைலப்ெகுதிகளில் மீன் பிடித்ததாழில்  ன்கு வளர்ச்சியடைந்துள்ளது.  

3. மீனின் முதன்டம உணவான தாவர ஊட்ைச்சத்து வளர்வதற்கு தவப்ெ நீநராட்ைமும் குளிர் நீநராட்ைமும் 

இடணவநத காரணமாகும்.  

4. இந்தியாவின் உள் ாட்டு மீன் பிடித்ததாழில் குறிப்பிைத்தக்கது ஆகும்.  

(அ) 1 மற்றும் 2 சரி  

(ஆ) 1 மற்றும் 3 சரி  

(இ) 2, 3 மற்றும் 4 சரி  
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(ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி 

5. கைலடி மடலத்ததாைர் உருவாக காரணம் 

(அ) புவித்தட்டுகள் இடணதல்  

(ஆ) புவித்தட்டுகள் விலகுதல் 

(இ) புவித்தட்டுகளின் ெக்கவாட்டு இயக்கம்  

(ஈ) நமற்கண்ை எதுவுமில்டல 

6. கைல் மட்ைத்தின் கீழுள்ள நிலத்நதாற்றங்கள் வரிடசக்கரமாக உள்ளடவ எடவ? 

(அ) கண்ைத்திட்டு, கண்ைச்சரிவு, கைலடி சமதவளி, கைல் அகழி 

(ஆ) கண்ைச்சரிவு, கண்ைத்திட்டு, கைலடிச்சமதவளி, கைல் அகழி 

(இ) கைலடி சமதவளி, கண்ைச்சரிவு, கண்ைத்திட்டு, கைல் அகழி 

(ஈ) கண்ைச்சரிவு, கைலடிச்சமதவளி, கண்ைத்திட்டு, கைல் அகழி 

7. பின்வருவனவற்றுள் சரியாகப் தொருந்துவது எது? 

அ) வடளகுைா நீநராட்ைம் - ெசிபிக் தெருங்கைல் 

ஆ) லாப்ரைார் கைல் நீநராட்ைம் - வைஅட்லாண்டிக் தெருங்கைல் 

இ) நகனரி கைல் நீநராட்ைம் - மத்திய தடரக்கைல் 

ஈ) தமாசாம்பிக் கைல் நீநராட்ைம் - இந்தியப் தெருங்கைல் 

8. கைலில் காணப்ெடும் பிளாங்கைனின் அளடவ தீர்மானிக்கும் காரணி 

1. நீரின் ஆழம் 

2. கைல் நீநராட்ைம் 

3. தவப்ெநிடல மற்றும் உவர்ப்பியம் 

4. ெகல் மற்றும் இரவின் நீளம் 

(அ) 1 மற்றும் 2 சரி 

(ஆ) 1, 2 மற்றும் 3 சரி 

(இ) 1, 3 மற்றும் 4 சரி 

(ஈ) அடனத்தும் சரி  

II. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, R, A விற்கான சரியான விளக்கம்.  

(ஆ) A மற்றும் R சரி ஆனால் R, A விற்கான சரியான விளக்கம் இல்டல.  

(இ) A சரி ஆனால் R தவறு 
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(ஈ) A தவறு ஆனால் R சரி 

1. கூற்று (A): வடரெைங்களில் கைல்கள் எப்தொழுதும் நீல நிறத்தில் தகாடுக்கப்ெடும்.  

காரணம் (R): இது கைல்களின் இயற்டகயான நிறத்டதக் காட்டுகிறது.  

2. கூற்று (A): ஆழ்கைல் மட்ைக்குன்றுகள், கயாட் என்று அடழக்கப்ெடுகின்றன.  

காரணம் (R): அடனத்து கயாட்டுகளும் எரிமடல தசயல்ொடுகளால் உருவானடவ.  

3. கூற்று (A): கைலடித்தளத்தில் காணப்ெடும் ஆழமான குறுகிய ெகுதி கைலடிப் ெள்ளத்தாக்குகள் ஆகும்.  

காரணம் (R): இடவகள் கண்ைத்திட்டு, சரிவு மற்றும் உயர்ச்சிகளினால் கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  

4. கூற்று (A): வட்ைப் ெவளத்திட்டு (Atolls), அட்லாண்டிக் தெருங்கைலில் ெரவலாகக் காணப்ெடுகின்றன.  

காரணம் (R): ஆழமான ெகுதிகளில் கைல் வாழ் உயிரினங்கள் குடறவாக உள்ளன.  

5. கூற்று (A): நிலத்தால் சூழப்ெட்ை ெகுதிகளில் உவர்ப்பியம் அதிகமாக உள்ளது.  

காரணம் (R): நிலத்தால் சூழப்ெட்ை கைலில் விரிந்த  ன்னீர் சிறிதளநவ கலக்கின்றது.  

III. தொருத்துக:  

1. மரியானா அகழி - அ] கைலில் உவர்ப்பியம் குடறவு 

2. கிநரட் நெரியர் ரீப் - ஆ] ஜப்ொன் கைற்கடரநயாரம் 

3. உயர்ஓதம் - இ] ெசிபிக் தெருங்கைலின் ஆழமானப்ெகுதி 

4. அதிக மடழ - ஈ] ஆஸ்திநரலியா 

5. குநராசிநயா நீநராட்ைம் - உ] இரண்ைாம் நிடல நிலத்நதாற்றம் 

6. கண்ைச்சரிவு - ஊ] அமாவாடச மற்றும் முழு நிலவு  ாள் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இந்தியப் தெருங்கைல், 2. குடறயும், 3. நமற்கண்ை அடனத்தும், 4. 1, 2 மற்றும் 3 சரி, 5. புவித்தட்டுகள் 

விலகுதல், 6. கண்ைத்திட்டு, கண்ைச்சரிவு, கைலடி சமதவளி, கைல் அகழி, 7. வடளகுைா நீநராட்ைம்- ெசிபிக் 

தெருங்கைல், நகனரி கைல் நீநராட்ைம் - மத்திய தடரக்கைல், 8. 1, 2 மற்றும் 3 சரி  

II. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. A மற்றும் R இரண்டும் சரி, R, A விற்கான சரியான விளக்கம், 2. A சரி ஆனால் R தவறு, 3. A மற்றும் R 

சரி ஆனால் R, A விற்கான சரியான விளக்கம் இல்டல, 4. A மற்றும் R இரண்டும் சரி, R, A விற்கான 

சரியான விளக்கம், 5. A மற்றும் R இரண்டும் சரி, R, A விற்கான சரியான விளக்கம்.  

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. ஊ, 4. எ, 5. அ, 6. ஆ, 7. உ  
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9th Social Science Lesson 16 

16] உயிர்க்நகாளம் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

சூழ்நிடல மண்ைலத்டதப் ெற்றி ெடிக்கும் அறிவியல் பிரிவு சூழலியல் (Ecology) எனப்ெடுகிறது. சூழலியல் 

ெற்றிப் ெடிப்ெவர் சூழலியலாளர் (Ecologist) எனப்ெடுகிறார்.  

ஒரு சூழலியல் பிரநதசத்தில் 70%ற்கும் நமலாக ஓரினம் சுயமான வாழ்விைத்டத இழந்து விடுநமயானால் 

அவ்விைம் கவனத்தில் தகாள்ளப்ெை நவண்டிய வளடமயங்களாகக் (Hotspot) கருதப்ெடுகிறது. 

இந்தியாவின் இமயமடலகள், நமற்கு ததாைர்ச்சி மடலகள், இந்நதா ெர்மா பிரநதசம், சுந்தா நிலப்ெகுதி 

நொன்றடவ வளடமயங்களாகும். உலகில் 34 இைங்கள் உயிரினப்ென்டம தகுதி வளடமயங்களாகக் 

(Hotspot) கருதப்ெடுகிறது.  

புற்றுந ாடயக் குணப்ெடுத்தப் ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தாவரங்களில் சுமார் 70% தாவரங்கள் மடழக் 

காடுகளில் காணப்ெடுவதாக அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகளின் புற்றுந ாய் நிறுவனம் அடையாளம் 

கண்டுள்ளது. (எ. கா): லப்நொச்சா.  

சவானா புல்தவளிகளின் தெரும்ொலான ெகுதிகள் விவசாய நிலங்களாக மாற்றப்ெட்டு வருகின்றன. 

இதனால் இங்குக் காணப்ெடும் ெல்நவறு விதமான விலங்கினங்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன. (எ. 

கா): சிறுத்டத, சிங்கம் நொன்ற விலங்கினங்களின் எண்ணிக்டக மிக நவகமாகக் குடறந்து வருகின்றன.  

ொடலவனச் நசாடல என்ெது ொடலவனங்கள் மற்றும் அடர வறண்ைப் ொடலவனப் பிரநதசங்களில் 

காணப்ெடும் வளமான  ன்னீர்ப் ெகுதியாகும். ொடலவனச் நசாடலகள் நீருற்றிலிருந்து நீடரப் 

தெறுகின்றன. நெரீச்டச, அத்தி, சிட்ரஸ் ெழங்கள் மக்காச்நசாளம் நொன்றடவ ொடலவனச் நசாடலக்கு 

அருகில் விடளவிக்கப்ெடுகின்றன.  

மிததவப்ெ மண்ைலப் புல்தவளியானது, உலகின் ெல்நவறு ெகுதிகளில் தவவ்நவறு தெயர்களில் 

அடழக்கப்ெடுகின்றது. ப்தரய்ரி - வைஅதமரிக்கா. ஸ்தைப்பி - யுநராஷியா. ொம்ொஸ் - அர்தஜன்டினா மற்றும் 

உருகுநவ. தவல்ட் - ததன் ஆப்பிரிக்கா. தைௌன்ஸ் - ஆஸ்திநரலியா. நகன்ைர்ெர்க் - நியூசிலாந்து. 

மஞ்சூரியன் - டசனா.  

உயிர்க்நகாள காப்ெகங்கள் (Biosphere Reserve) என்ெடவ ஒரு சிறப்பு சுற்றுச்சூழ்நிடல மண்ைலம் அல்லது 

தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகடள உள்ளைக்கிய தனித்துவமான ொதுகாக்கப்ெட்ை ஒரு ெகுதியாகும். 

இந்தியாவில் ெதிதனட்டு முக்கியமான உயிர்க்நகாளக் காப்ெகங்கள் உள்ளன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. புவியின் குளிர்ச்சியான ெல்லுயிர்த் ததாகுதி 

(அ) தூந்திரா  

(ஆ) டைகா  

(இ) ொடலவனம்  

(ஈ) தெருங்கைல்கள் 
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2. உயிர்க் நகாளத்தின் மிகச் சிறிய அலகு 

(அ) சூழ்நிடல மண்ைலம்  

(ஆ) ெல்லுயிர்த் ததாகுதி 

(இ) சுற்றுச்சூழல்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவும் இல்டல 

3. வளிமண்ைலத்தில் உள்ள நுண்ணுயிரிகடளக் தகாண்டு, ஊட்ைச்சத்துக்கடள மறுசுழற்சி தசய்நவார் 

(அ) உற்ெத்தியாளர்கள்  

(ஆ) சிடதப்நொர்கள் 

(இ) நுகர்நவர்கள்  

(ஈ) இவர்களில் யாரும் இல்டல 

4. ொடலவனத்தாவரங்கள் வளரும் சூழல் 

(அ) உவர்ப்பியமுள்ள மணற்ெகுதி  

(ஆ) குடறந்த அளவு ஈரப்ெடச 

(இ) குளிர் தவப்ெ நிடல  

(ஈ) ஈரப்ெதம் 

5. மடழக்காடுகள் ெல்லுயிர்த் ததாகுதி அதிகளவு விவசாயத்திற்குப் ெயன்ெடுத்த இயலாததற்குக் காரணம் 

(அ) மிக அதிகப்ெடியான ஈரப்ெதம்  

(ஆ) மிக அதிகமான தவப்ெநிடல 

(இ) மிக தமல்லிய மண்ணடுக்கு  

(ஈ) வளமற்ற மண் 

II. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்கவில்டல.  

(இ) கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

(ஈ) கூற்றும் மற்றும் காரணம் இரண்டும் தவறு.  

1. கூற்று: பிறச்சார்பு ஊட்ை உயிரிகள் தங்கள் உணடவ தாங்கநள தயாரித்துக் தகாள்ளாது.  

காரணம்: ஊட்ைச்சத்திற்காக இடவ உற்ெத்தியாளர்கடளச் சார்ந்து இருக்கும்.  

2. கூற்று: குறிப்பிட்ை ெகுதிகளில் மட்டும் காணப்ெைக்கூடியதும் எளிதில் ொதிக்கப்ெடும் சூழலில் வாழும் 

ெலவடகயான தாவரங்களும் விலங்குகளும் தகாண்ை ெகுதிநய வளடமயம் ஆகும்.  
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காரணம்: இப்ெகுதி சிறப்ொன கவனம் தகாண்டு ொதுகாக்கப்ெை நவண்டும், ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதடன 

அடையாளங்காண்ெர்.  

3. கூற்று: கைந்த இருெது ஆண்டுகளில் 60 சதவீத ஆப்ரிக்க தகாரில்லாக்கள் எண்ணிக்டகயில் 

குடறந்துள்ளன.  

காரணம்: காடுகளில் மனிதன் குறுக்கீடு இல்டல  

III. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் ஒன்நறாதைான்று இடைவிடனப் புரிந்து தகாண்டு 

வாழுமிைம் --------------- எனப்ெடும்.  

2. பிறச்சார்பு ஊட்ை உயிர்கள் (Hetrotrophs) என அடழக்கப்ெடுெடவ ---------------- 

3. ஒன்நறாதைான்று இடணக்கப்ெட்ை சிக்கலான உணவுச் சங்கிலி அடமப்பிடன -----------------

- என அடழக்கின்நறாம்.  

4. மிகப்ெரந்த புவிச்சூழ்நிடல மண்ைலத்டத ----------------- என்கிநறாம்.  

5. ொடலவனப் ெல்லுயிர்த் ததாகுதிகளில் வளரும் தாவரங்கள் -------------- எனப்ெடும்.  

6. -------------- நீர்வாழ் ெல்லுயிர்த் ததாகுதி  ன்னீர் மற்றும் கைல் நீர் கலக்கும் இைத்தில் 

காணப்ெடும்.  

IV. கீழ்க்கண்ைவற்றின் தினங்கடளக் கண்டுபிடி:  

1. உலக வனவிலங்குகள் தினம்: --------------- 

2. ென்னாட்டு காடுகள் தினம்: ---------------- 

3. உலக நீர் தினம்: --------------- 

4. புவி தினம்: --------------- 

5. உலக சுற்றுச் சூழல் தினம்: ------------------ 

6. உலக நெராழியியல் தினம்: ----------------- 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தூந்திரா, 2. சூழ்நிடல மண்ைலம், 3. சிடதப்நொர்கள், 4. உவர்ப்பியமுள்ள மணற்ெகுதி, 5. மிக 

அதிகப்ெடியான ஈரப்ெதம் 

II. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது, 2. கூற்று மற்றும் காரணம் 

இரண்டும் சரி, காரணம் கூற்டற விளக்குகிறது, 3. கூற்று சரி, காரணம் தவறு 

III. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. சூழ்நிடலமணைலம், 2. நுகர்நவார்கள், 3. உணவு வடல, 4. ெல்லுயிர் ததாகுதி, 5. ொடல வடக 

தாவரங்கள், 6. கைல் 

IV. கீழ்க்கண்ைவற்றின் தினங்கடளக் கண்டுபிடி:  

1. அக்நைாெர் 4, 2. மார்ச் 21, 3. மார்ச் 22, 4. ஏப்ரல் 22, 5. ஜூன் 5, 6. டிசம்ெர் 26  

 

9th Social Science Lesson 17 

17] மனிதனும் சுற்றுச் சூழலும் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

கி. பி. (தொ. ஆ) 1972-ஆம் ஆண்டு ஸ்ைாக்நஹாம் மா ாட்டில் மனிதன் “சுற்றுச் சூழடல உருவாக்கி 

வடிவடமக்கிறான்” என அறிவிக்கப்ெட்ைது. ரிநயாடி தஜனிநரா  கரில் 1992-ஆம் ஆண்டு  டைதெற்ற புவி 

உச்சி மா ாடு, ஐக்கிய  ாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வளர்ச்சி மா ாடு என்று அடழக்கப்ெட்ைது. (UNCED 

– United Nations Conference on Environment and Development) 

மக்கள் ததாடகயியல் (Demography) என்றால் என்ன? ெழங்காலத்தில் கிநரக்க தமாழியில் “Demos” 

என்றால் மக்கள் என்றும் “Graphis” என்றால் கணக்கிடுதல் என்றும் தொருளாகும். எனநவ மக்கள் 

ததாடகயியல் என்ெது புள்ளியியல் முடறயில், மக்கள் ததாடகடயக் கணக்கிடுவதாகும்.  

உலக மக்கள்ததாடக தினம் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஜீடல 11ஆம்  ாள் தகாண்ைாைப்ெடுகிறது. இதன் மூலம் 

உலக மக்கள் ததாடக பிரச்சடனகள் ெற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு ஏற்ெடுத்தப்ெட்டு வருகிறது. ஐக்கிய 

 ாடுகளின் வளர்ச்சி திட்ை அடமப்பு இடத 1989ஆம் ஆண்டு முதல் தகாண்ைாடி வருகிறது.  

14ஆம் நூற்றாண்டில் ஐநராப்ொவில் “பிநளக்” என்ற தகாள்டக ந ாயினால் 30-60 சதவீதம் மக்கள் 

இறந்தனர் எனக் கணக்கிைப்ெட்டுள்ளது.  

அதிக மக்கள் ததாடக மற்றும் குடறந்த மக்கள் ததாடக: அதிக மக்கள்ததாடக என்ெது, ஒரு  ாட்டில் 

மக்களின் எண்ணிக்டகடய விை வளங்களின் அளவு குடறவாக இருப்ெதாகும். மாறாக, குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலான மக்கள் ததாடகயும் அதிக அளவிலான வளமும் இருந்தால் அதடனக் குடறந்த 

மக்கள் ததாடக என்கிநறாம் 

கி. பி. (தொ. ஆ) 1952இல் இந்திய அரசின் அதிகார பூர்வமான மக்கள்ததாடக தகாள்டக 

 டைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்ைது. இது நொன்றததாரு தகாள்டகடய முதன் முதலில் அறிவித்த  ாடு இந்தியா 

ஆகும். ெல்நவறு வடகயான குடும்ெக்கட்டுப்ொட்டுத் திட்ைங்கடள  டைமுடறப்ெடுத்தியதன் மூலம் 

மக்கள்ததாடக வளர்ச்சி கட்டுப்ெடுத்தப்ெடுகிறது.  

ைமாஸ்கஸ் உலகின் மிகப் ெழடமயான, மக்கள் ததாைர்ந்து வாழ்ந்து வரும், ஒரு  கரமாகும். இங்கு 11, 000 

ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்நத மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். நைாக்கிநயா உலகிநலநய மிகப் தெரிய 

 கரமாகும். இது 38 மில்லியன் மக்கள் ததாடகடயக் தகாண்ைது. கி. பி. (தொ. ஆ) 2016ஆம் ஆண்டின் 

யுனஸ்நகாவின் (UNESCO) தமர்சர் (Mercer) தகவலின்ெடி மக்கள் சிறந்த வாழ்க்டகத் தரத்டதப் தெற்று 

வாழ்ந்து வருவதில் வியன்னா முதலிைமும் சூரிச் இரண்ைாம் இைமும் தெற்றுள்ளன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  
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1. வாழும் உயிரினங்களின் வளர்ச்சி மற்றும் முன்நனற்றத்டதப் ொதிக்கக் கூடிய காரணிகள் மற்றும் 

அடனத்து தவளிப்புறச் தசல்வாக்குகடள -------------------- என்கிநறாம்.  

(அ) சுற்றுச்சூழல்  

(ஆ) சூழலடமப்பு  

(இ) உயிர்க் காரணிகள்  

(ஈ) உயிரற்றக் காரணிகள் 

2. ஒவ்நவார் ஆண்டும் உலக மக்கள் ததாடக தினம் ---------------ஆம்  ாள் கடைபிடிக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) ஆகஸ்டு 11  

(ஆ) தசப்ைம்ெர்11  

(இ) ஜீடல 11  

(ஈ) ஜனவரி 11 

3. மக்கள்ததாடக ெற்றி புள்ளியியல் விவரக் கல்வி ---------------- ஆகும்.  

(அ) மக்கள்ததாடகயியல்  

(ஆ) புற வடிவடமப்பியல் 

(இ) தசால் பிறப்பியல்  

(ஈ) நில டுக்கவடரவியல் 

4. விடல மதிப்பு மிக்க கனிமங்கள் மற்றும் பிற புவி அடமப்பியல் கனிமங்கடளச் சுரங்கங்களிலிருந்து 

தவட்டி எடுப்ெது ----------------- ஆகும்.  

(அ) மீன் பிடித்தல்  

(ஆ) மரம் தவட்டுதல்  

(இ) சுரங்கவியல்  

(ஈ) விவசாயம் 

5. தொருளாதார  ைவடிக்டகயில் இரண்ைாம் நிடலத் ததாழிலில் மூலப்தொருள்களிலிருந்து உற்ெத்தி 

தசய்யப்ெடுவன ----------------- 

(அ) ொதி முடிக்கப்ெட்ை தொருள்கள்  

(ஆ) முடிக்கப்ெட்ை தொருள்கள் 

(இ) தொருளாதார தொருள்கள்  

(ஈ) மூலப்தொருள்கள் 

II. தொருத்துக:  

1. ஒலிதெருக்கி - அ] ஒலி மாசுறுதல் 
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2. ரிநயாடி தஜனிநரா பிநரசில் - ஆ] T வடிவ குடியிருப்பு 

3. சிலுடவ வடிவக் குடியிருப்புகள் - இ] புவி உச்சி மா ாடு 

4. இயற்டக நெரிைர் - ஈ] வடிவ குடியிருப்பு  

5. சிறந்து வாழும் சூழல் - உ] புவி உச்சி மா ாடு  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (A): ெடுக்டக அடுக்கில் உள்ள ஓநசான் ெைலத்டத ொதுகாப்பு நகையம் என்கிநறாம்.  

காரணம் (R): புற ஊதாக்கதிர் வீச்சு புவிடய அடையாமல் தடுக்கிறது.  

(அ) Aவும் Rம் சரி மற்றும் R என்ெது Aன் சரியான விளக்கம் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. ஆனால், Aவானது Rன் சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) A தவறு ஆனால் R சரி 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் தவறு 

2. கூற்று (A): மூன்றாம் நிடலத் ததாழிலில், தொருள்கள் ந ரடியாக உற்ெத்தி தசய்யப்ெைாமல் உற்ெத்தி 

தசய்வதற்கான தசயல்முடறகளில் உறுதுடணயாக உள்ளது.  

காரணம் (R): மூன்றாம் நிடலத் ததாழிலில் ஈடுெடும் மக்கள் முழுடமயாக சுற்றுச் சூழலுக்குச் சாதகமாகச் 

தசயல்ெடுகிறார்கள்.  

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் தவறு 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. ஆனால் Aவானது Rக்கு விளக்கம் தரவில்டல 

(இ) A சரி ஆனால் R தவறு 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி. Aவானது Rக்கு சரியான விளக்கம் தருகிறது 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. சுற்றுச்சூழல், 2. ஜீடல 11, 3. மக்கள்ததாடகயியல், 4. சுரங்கவியல், 5. முடிக்கப்ெட்ை தொருள்கள் 

II. தொருத்துக:  

1. இ, 2. உ, 3. ஈ, 4. அ, 5. ஆ  

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. Aவும் Rம் சரி மற்றும் R என்ெது Aன் சரியான விளக்கம், 2. A சரி ஆனால் R தவறு 
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9th Social Science Lesson 18 

18] நிலவடரெைத் திறன்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

நிலவடரெைவியலாளர் என்ெவர் புவியியல் தகவல்கடளச் நசகரித்து, ஆய்வு தசய்து, விவரணம் தசய்து, 

அரசியல், கலாச்சார மற்றும் கல்வி ந ாக்கங்களுக்காக நிலவடரெைங்கள் மற்றும் விளக்கப்ெைங்கடள 

உருவாக்குெவர் ஆவார்.  

1 தச. மீ = 2 கி. மீ என்றால் அளடவடயப் பின்னமுடறயில் மாற்று.  

இந்தியாவில் முதன்டம நிலப்ெரப்பின் அட்ச, தீர்க்கப்ெரவல்: 8o 4` வ முதல் 37o 6` வ அட்சம் வடர, 68o 

7` கி முதல் 97o 25` கி தீர்க்கம் வடர உள்ளது. இங்கு (o) என்ெது நகாணம் (`) என்ெது நிமிைம் ஆகும்.  

புவியின் உண்டமயான வடிவம் ஜியாய்டு எனப்ெடுகிறது. இது ஒரு நீள்வட்ைக் நகாளம் ஆகும். ஐக்கிய 

 ாடுகள் சடெயின் தகாடியில் “சமதள துருவ நகாட்டுச் சட்ைம் சித்தரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 1945ஆம் ஆண்டு 

முதன்முதலாக வடரயப்ெட்ை ஐக்கிய  ாடுகள் சடெயின் தகாடியில் இதில் 90o நமற்கு தீர்க்கக்நகாடு 

நமல்ந ாக்கி இருந்தது. அதனால் வைஅதமரிக்கா முதன்டமயாகத் ததரிந்தது. அடுத்த ஆண்டு  டுநிடல 

வகிக்கும் வடகயில் சர்வநதச நததிக் நகாடு 180o கிழக்கு, ெசிஃபிக் நெராழியின் மத்தியில் நமல்ந ாக்கித் 

ததரியும் வடகயில் உருமாற்றம் தசய்யப்ெட்ைது. நமலும் நிலவடரெைம் 60o ததற்கு அட்சக் நகாட்டில் 

நிறுத்தப்ெட்டிருப்ெதால், அண்ைார்டிகா ததன்ெைவில்டல.  

 மது உைலில் மூன்று ததாடல உணர்வு உறுப்புகள் காணப்ெடுகின்றன. கண்கள் - கண்களின் ொர்டவ. 

மூக்கு - வாசடனயின் உணர்வு. காது - நகட்கும் உணர்வு.  

தெலிக்ஸ்  ைார், ஒரு பிதரஞ்சு புடகப்ெைக்காரர். நமலும் ெத்திரிக்டகயாளர்,  ாவலாசிரியர் மற்றும் ெலூன் 

உருவாக்குெவர். இவர் கி. பி. 1858ஆம் ஆண்டில் முதன்முதலாக வான்வழி புடகப்ெைங்கடள எடுத்த முதல் 

 ெர் ஆவார். ொரிஸ் சுரங்கக் கல்லடறயில் நவடல ொர்த்து வந்த அவர், 1853ஆம் ஆண்டில் தனது முதல் 

புடகப்ெைங்கடள எடுத்ததுைன், புடகப்ெைம் எடுப்ெதில் தசயற்டக ஒளிடய ெயன்ெடுத்துவதில் 

முன்நனாடியாகவும் திகழ்ந்தார். கி. பி. 1863ஆம் ஆண்டில்,  ைார் ஒரு தெரிய (6000 மீ3) “லீ தஜன்ட்” (தி 

தஜயண்ட்) என்று தெயரிைப்ெட்ை ெலூடன உருவாக்கினார்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 20ம் நூற்றாண்டில் தலப்ெரப்பு அளவிடுதலின் புதிய நிடல 

(அ) தலப்ெைங்கள் 

(ஆ) வானவியல் புடகப்ெைங்கள் 

(இ) நிலவரப்ெைங்கள் 

(ஈ) தசயற்டகநகாள் ெதிமங்கள்  

2. ஒரு நிலவடரெைத்தின் கருத்து (அல்லது) ந ாக்கத்டதக் குறிப்பிடுவது.  

(அ) தடலப்பு  

(ஆ) அளடவ  
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(இ) திடசகள்  

(ஈ) நிலவடரப்ெைக் குறிப்பு 

3. நிலவடரெைத்தில் உறுதியான கருத்டத தவளிப்ெடுத்துவதற்குப் ெயன்ெடும் நிரந்தர குறியீடுகள் 

(அ) முடறக்குறியீடுகள்  

(ஆ) இடணப்ொய புள்ளிகள் 

(இ) வடலப்பின்னல் அடமப்பு  

(ஈ) திடசகள் 

4. மிகப்ெரந்த நிலப்ெரப்பில் குடறந்த விவரத்டத தரக்கூடிய நிலவடரெைம்  

(அ) தெரிய அளடவ நிலவடரெைம் 

(ஆ) கருத்துசார் வடரெைம் 

(இ) இயற்டக வடரெைம் 

(ஈ) சிறிய அளடவ நிலவடரெைம் 

5. உலக அடமவிைத்டத கண்ைறியும் ததாகுதியில் (GPS) ெயன்ெடுத்தப்ெடும் தசயற்டகக்நகாள்கள் 

(அ) 7  

(ஆ) 24  

(இ) 32  

(ஈ) 64 

II. தொருத்துக:  

1. நிலவடரெைங்கடள உருவாக்கும் அறிவியல் கடல - அ] அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் 

2. கருத்துசார் வடரெைம்- - ஆ] ஜியாய்டு 

3. புவியின் வடிவம - இ] இன்மார்சாட்  

4. தசயற்டகநகாள் - ஈ] அரசியல் வடரெைம் 

5.  வ்ஸ்ைார் - உ] நிலவடரெைக் கடலயியல் 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (A): தசங்குத்துக் நகாடுகளும் இடைமட்ைக் நகாடுகளும் ஒரு புள்ளியில் சந்திப்ெதன் மூலம் 

உருவாக்கும் வடல அடமப்பிற்கு இடணப்ொயங்களின் அடமப்பு.  

காரணம் (R): கிடைமட்ைமாகவும், தசங்குத்தாகவும் தசல்லும் நகாடுகள் முடறநய வைக்டகக்நகாடுகள், 

கிழக்டகக்நகாடுகள் என்று அடழக்கப்ெடுகின்றன.  

(அ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி Rஆனது Aவிற்கு சரியான விளக்கம் 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் Rஆனது Aவிற்கு சரியான விளக்கமல்ல 
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(இ) A சரி R தவறு 

(ஈ) A தவறு R சரி 

2. கூற்று (A): ஒரு நிலவடரெைத்தில் உள்ள வடரெைக் குறிப்புகள் வடரெைத்தில் உள்ள தசய்திகடளப் 

புரிந்து தகாள்ளப் ெயன்ெைாது.  

காரணம் (R): இது தொதுவாக நிலவடர ெைத்தின் அடிப்ெகுதியில் இைது அல்லது வலது புற ஓரத்தில் 

காணப்ெடும்.  

(அ) A தவறு R சரி 

(ஆ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் R ஆனது Aவிற்கு சரியான விளக்கமல்ல 

(இ) A சரி ஆனால் R தவறு 

(ஈ) A மற்றும் R இரண்டும் சரி, Rஆனது Aவிற்கு சரியான விளக்கம் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தசயற்டகநகாள் ெதிமங்கள், 2. தடலப்பு, 3. முடறக்குறியீடுகள், 4. சிறிய அளடவ நிலவடரெைம், 5. 24 

II. தொருத்துக:  

1. உ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. இ, 5. அ 

III. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. A மற்றும் R இரண்டும் சரி ஆனால் Rஆனது Aவிற்கு சரியான விளக்கமல்ல, 2. A தவறு R சரி 

 

9th Social Science Lesson 19 

19] நெரிைர் நமலாண்டம – நெரிைடர எதிர்தகாள்ளுதல் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ஜப்ொன் முழுவதும் நில டுக்க ெகுதியில் அடமந்துள்ளது. இது உலகிநலநய மிக அதிக அைர்த்தியான 

நில டுக்க ெகுதிகடளக் தகாண்டுள்ளது. எந்த  ாடு உண்டமயிநலநய அதிக நில டுக்கங்கடளக் 

தகாண்டுள்ளது? இந்நதாநனசியா அதிக நில டுக்கப் ெகுதிகடளக் தகாண்டுள்ளது. ஜப்ொடன விை அதிக 

ெரப்ெளடவக் தகாண்டுள்ளதால் இந்நதாநனசியாவில் தான் உலகிநலநய அதிக நில டுக்கங்கள் 

ஏற்ெடுகின்றன. ஒரு சதுர கிநலா மீட்ைர் ெரப்ெளவில் அதிக நில டுக்கங்கடளக் தகாண்டுள்ள  ாடுகள் 

நைாங்கா, பிஜி மற்றும் இந்நதாநனசியா ஆகும். ஏதனனில் அடவ உலகின் மிக தீவிர நில அதிர்வுப் 

ெகுதிகளில் அடமந்துள்ளன.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்காண்ெனவற்றில் ஒன்று நெரிைடரப் தொருத்தமட்டில் முதன்டம மீட்பு குழு இல்டல.  

(அ) காவலர்கள்  
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(ஆ) தீயடணப்புப் ெடையினர் 

(இ) காப்பீட்டு முகவர்கள்  

(ஈ) அவசர மருத்துவக் குழு 

2. “விழு! மூடிக்தகாள்! பிடித்துதகாள்!” என்ெது எதற்கான ஒத்திடக? 

(அ) தீ  

(ஆ) நில டுக்கம்  

(இ) சுனாமி  

(ஈ) கலவரம் 

3. தீவிெத்து ஏற்ெடும் நொது நீங்கள் அடழக்கும் எண்.  

(அ) 114  

(ஆ) 112  

(இ) 115  

(ஈ) 118 

4. கீழ்க்காணும் தசாற்தறாைர்களில் எது தவறு? 

(அ) தீ விெத்திலிருந்து தப்பிக்க “நில்! விழு! உருள்!” 

(ஆ) “விழு! மூடிக்தகாள்! பிடித்துக்தகாள்!” என்ெது நில டுக்க தயார் நிடல 

(இ) “கைல் நீர் பின்வாங்கிச் தசன்றால் நீங்கள் உயரமான ெகுதிகடள ந ாக்கி ஓடுங்கள்” என்ெது தவள்ளப் 

தெருக்குக்கான தயார்நிடல 

(ஈ) துப்ொக்கி சுடும் சத்தம் நகட்ைால் தடரயில் கிடைமட்ைமாகப் ெடுத்துக்தகாண்டு தடலடயயும் 

கழுத்டதயும் மூடிக்தகாள்ளவும் 

5. கீழ்க்காணும் தசாற்தறாைர்களில் எது நில டுக்கத்டத எதிர் தகாள்வநதாடு ததாைர்புடையது? 

(அ) காவல் துடற மற்றும் ொதுகாப்புப் ெடையினர் ொதுகாப்புப் ெணியில் ஈடுெட்டிருக்கும் ெகுதிகளுக்குச் 

தசல்ல நவண்ைாம்.  

(ஆ) கைல் மட்ைத்திலிருந்து உங்கள் ததரு எவ்வளவு உயரத்தில் உள்ளது மற்றும் கைநலாரத்திலிருந்து 

எவ்வளவு தூரத்தில் அடமந்துள்ளது எனத் ததரிந்து தகாள்ளவும்.  

(இ) கண்ணாடிச் சன்னல், தவளிக்கதவுகள், சுவர் மற்றும் எளிதில் விழக்கூடிய ததாங்கும் மின்விளக்குகள் 

மற்றும் மரச்சாமான்கள் நொன்றவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கவும்.  

(ஈ) கதடவத் திறப்ெதற்கு முன்பு புறங்டகயால் கதடவத் ததாட்டு தவப்ெமாக உணர்ந்தால் கதடவத் திறக்க 

நவண்ைாம்.  

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  
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1. காப்பீட்டு முகவர்கள், 2. நில டுக்கம், 3. 112, 4. “கைல் நீர் பின்வாங்கிச் தசன்றால் நீங்கள் உயரமான 

ெகுதிகடள ந ாக்கி ஓடுங்கள்” என்ெது தவள்ளப் தெருக்குக்கான தயார்நிடல, 5. கண்ணாடிச் சன்னல், 

தவளிக்கதவுகள், சுவர் மற்றும் எளிதில் விழக்கூடிய ததாங்கும் மின்விளக்குகள் மற்றும் மரச்சாமான்கள் 

நொன்றவற்றிலிருந்து விலகியிருக்கவும் 

 

9th Social Science Lesson 20 

20] அரசாங்க அடமப்புகள் மற்றும் மக்களாட்சி 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தொ. ஆ. மு. 500ம் ஆண்டு நராம்  ாட்டில் முதன் முதலில் “குடியரசு” (Republic) எனும் தசால் 

வடிவடமக்கப்ெட்ைது. இச்தசால் “res publics” எனும் லத்தீன் தமாழிச் தசால்லிலிருந்து தெறப்ெட்ைது. இதன் 

தொருள் “தொது விவகாரம்” (public matter) என்ெதாகும்.  

இந்திய அரசியலடமப்பு  வம்ெர் 26. 1949ல் ஏற்றுக் தகாள்ளப்ெட்டு, ஜனவரி 26, 1950ஆம் ஆண்டு 

 டைமுடறக்கு வந்தது. எனநவ, ஜனவரி மாதம் 26ஆம்  ாள், 1950ஆம் ஆண்டு இந்தியா குடியரசு  ாைாக 

மலர்ந்தது.  

மக்காளட்சி (Democracy) எனும் தசால் ‘DEMOS’ மற்றும் ‘CRATIA’ எனும் இரு கிநரக்க தசாற்களிலிருந்து 

தெறப்ெட்ைதாகும். தைமாஸ் என்றால் “மக்கள் கிரஸி என்றால் அதிகாரம்” (power of the people) என்று 

தொருள்ெடும்.  

 ாைாளுமன்றத்தின் இரு அடவகள்: ராஜ்ய சொ/நமல் அடவ/மாநிலங்களடவ. நலாக் சொ/கீழ் 

அடவ/மக்களடவ.  

1912-13ஆம் ஆண்டு புது தில்லியில் உள்ள இந்தியாவின்  ாைாளுமன்றக் கட்டிைத்டத எட்வின் 

லுட்டியன்ஸ் மற்றும் தஹர்ெர்ட் நெக்கர் எனும் பிரிட்டிஷ் கட்டிைக் கடலஞர்கள் வடிவடமத்தனர். 

இக்கட்டிைத்டத 1921ஆம் ஆண்டு கட்ைத் ததாைங்கி, 1927-ல் முடித்தனர்.  

தொது நதர்தல்கள் – 1920: இம்பீரியல் கவுன்சில் எனும் மத்திய சட்ைசடெக்கும் மாகாண சட்ை சடெக்கும் 

நதடவயான உறுப்பினர்கடளத் நதர்ந்ததடுக்க 1920ம் ஆண்டு பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் முதல் தொதுத் 

நதர்தல்  டைதெற்றது. இதுநவ இந்திய வரலாற்றின் முதல் தொதுத் நதர்தல் ஆகும்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ஒரு  ெநரா, அரசநரா அல்லது அரசிநயா ஆட்சி தசய்யும் முடற 

(அ) தனி  ெராட்சி  

(ஆ) முடியாட்சி  

(இ) மக்களாட்சி  

(ஈ) குடியரசு 

2. முழு அதிகாரத்துைன் தகாண்ை ஒரு அரசாங்க முடற 

(அ) சிறுகுழு ஆட்சி  
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(ஆ) மதகுருமார்களின் ஆட்சி 

(இ) மக்களாட்சி  

(ஈ) தனி ெராட்சி 

3. முன்னாள் நசாவியத் யூனியன் --------------க்கு எடுத்துக்காட்டு.  

(அ) உயர் குடியாட்சி  

(ஆ) மதகுருமார்களின் ஆட்சி  

(இ) சிறுகுழு ஆட்சி  

(ஈ) குடியரசு 

4. தொருந்தாத ஒன்டறத் நதர்ந்ததடுக்கவும் 

(அ) இந்தியா  

(ஆ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள்  

(இ) பிரான்ஸ்  

(ஈ) வாட்டிகன் 

5. ஆபிரகாம் லிங்கன் ---------------  ாட்டின் ஜனாதிெதியாக இருந்தார்.  

(அ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள்  

(ஆ) இங்கிலாந்து  

(இ) நசாவியத் ரஷ்யா  

(ஈ) இந்தியா 

6. குைநவாடல முடறடய பின்ெற்றியவர்கள் 

(அ) நசரர்கள்  

(ஆ) ொண்டியர்கள்  

(இ) நசாழர்கள்  

(ஈ) களப்பிரர்கள் 

7. ெழங்காலத்தில் ந ரடி மக்களாட்சி முடற பின்ெற்றப்ெட்ைப் ெகுதி 

(அ) ெண்டைய இந்தியாவின் குடியரசுகள்  

(ஆ) அதமரிக்கா 

(இ) ெண்டைய ஏதன்ஸ்  கர அரசுகள்  

(ஈ) பிரிட்ைன் 

8. எந்த தமாழியிலிருந்து “தைமாகிராஸி” என்ற வார்த்டதப் தெறப்ெட்ைது? 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            333 

(அ) கிநரக்கம்  

(ஆ) லத்தீன்  

(இ) ொரசீகம்  

(ஈ) அரபு 

9. மக்களாட்சியில் இறுதி அதிகாரம் தெற்றவர்கள் 

(அ)  ாைாளுமன்றம்  

(ஆ) மக்கள்  

(இ) அடமச்சர் அடவ  

(ஈ) குடியரசு தடலவர் 

10. கீழ்க்கண்ை எந்த ஒரு  ாைானது அதிெர் அரசாங்க முடறயிடனக் தகாண்டுள்ளது? 

(அ) இந்தியா  

(ஆ) பிரிட்ைன்  

(இ) கனைா  

(ஈ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் 

11. உலகிநலநய மிகப் தெரிய மக்களாட்சி  ாடு  

(அ) கனைா  

(ஆ) இந்தியா  

(இ) அதமரிக்க ஐக்கிய  

(ஈ) சீனா  ாடுகள் 

12. கூற்று (A): ந ரடி மக்களாட்சி சுவிட்சர்லாந்தில்  டைமுடறயில் உள்ளது.  

காரணம் (R): மக்கள் ந ரடியாக முடிதவடுப்ெதில் ெங்கு தெறுகிறார்கள்.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது 

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது 

13. கூற்று (A): இந்தியாவில்  ாைாளுமன்ற அரசாங்க முடற பின்ெற்றப்ெடுகிறது.  

காரணம் (R): இந்திய  ாைாளுமன்றம் இரு சடெகடள உள்ளைக்கியது.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  
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(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது 

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

14. வாக்குரிடமயின் தொருள் 

(அ) நதர்ந்ததடுப்ெதற்கான உரிடம  

(ஆ) ஏடழகளுக்கு வாக்களிக்கும் உரிடம 

(இ) வாக்களிக்கும் உரிடம  

(ஈ) ெணக்காரர்களுக்கு வாக்களிக்க உரிடம 

15. அடனவருக்கும் வாக்குரிடம வழங்குவது 

(அ) சமூகச் சமத்துவம்  

(ஆ) தொருளாதார சமத்துவம் 

(இ) அரசியல் சமத்துவம்  

(ஈ) சட்ை சமத்துவம் 

16. பிரதமடர நியமிப்ெவர்/நியமிப்ெது 

(அ) மக்களடவ  

(ஆ) மாநிலங்களடவ  

(இ) சொ ாயகர்  

(ஈ) குடியரசுத் தடலவர் 

17. குடியரசுத் தடலவரால் நியமிக்கப்ெடுெவர்கள் 

(அ) நலாக் சடெக்கு 12 உறுப்பினர்கள்  

(ஆ) ராஜ்ய சடெக்கு 2 உறுப்பினர்கள் 

(இ) ராஜ்ய சடெக்கு 12 உறுப்பினர்கள்  

(ஈ) ராஜ்ய சடெக்கு 14 உறுப்பினர்கள் 

18. இந்தியாவில் சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு முதல் தொதுத் நதர்தல்  டைதெற்ற ஆண்டு 

(அ) 1948-49  

(ஆ) 1951-52  

(இ) 1957-58  

(ஈ) 1947-48 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இந்திய அரசியலடமப்பு இறுதியாக ஏற்றுக்தகாள்ளப்ெட்ை ஆண்டு ---------------- 
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2. இரண்டு வடகயான மக்களாட்சி ---------------- மற்றும் --------------- ஆகும்.  

3. ந ரடி மக்களாட்சிக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு ---------------- 

4. இந்தியா -------------- மக்களாட்சி முடறயிடனக் தகாண்டுள்ள  ாைாகும்.  

5. சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் --------------- ஆவார்.  

6. ஆங்கிநலயர் ஆட்சிக் காலத்தில் முதல் தொதுத் நதர்தல்  ைத்தப்ெட்ை ஆண்டு ---------------- 

7. இந்தியாவில்  ாைாளுமன்ற கட்டிைத்டத வடிவடமத்தவர்கள் ------------- மற்றும் -----------

--- ஆவர்.  

III. தொருத்துக:  

1. தனி ெராட்சி - அ] 18 

2. வாக்குரிடம - ஆ] அர்த்த சாஸ்திரம் 

3. சாணக்கியர் - இ] வாடிகன் 

4. மதகுருமார்கள் ஆட்சி - ஈ] வைதகாரியா 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. முடியாட்சி, 2. தனி ெராட்சி, 3. சிறுகுழு ஆட்சி, 4. வாட்டிகன், 5. அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள், 6. நசாழர்கள், 

7. ெண்டைய ஏதன்ஸ்  கர அரசுகள், 8. கிநரக்கம், 9. மக்கள், 10. அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள், 11. இந்தியா, 

12. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது, 13. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் 

சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது, 14. வாக்களிக்கும் உரிடம, 15. சமூகச் சமத்துவம், 16. 

குடியரசுத் தடலவர், 17. ராஜ்ய சடெக்கு 12 உறுப்பினர்கள், 18. 1951-52 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. 1. 1949, 2. மடறமுக, 3. ஸ்விட்சர்லாந்து, 4. மடறமுக, 5. ஜவஹர்லால் ந ரு, 6. 1920, 7. தஹர்மாட் 

நெக்கர், எட்வின் லூட்டியன்ஸ்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. ஆ, 4. இ 

 

9th Social Science Lesson 21 

21] நதர்தல், அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் அழுத்தக் குழுக்கள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தமிழ் ாட்டில் நசாழர்கள் காலத்தில் குைநவாடல என்னும் வழக்கப்ெடி கிராமச் சடெ உறுப்பினர்கள் 

நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ைனர்.  

இந்தியாவில் ஜனவரி 25ஆம்  ாளிடன நதசிய வாக்காளர் தினமாக தகாண்ைாடுகிநறாம்.  
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மின்னணு வாக்குப்ெதிவு இயந்திரங்களில் நவட்ொளரின் தெயருக்கு எதிரில் உள்ள தொத்தாடன அழுத்தி 

வாக்குச் தசலுத்தப்ெடுகிறது. ஒருவர் தாம் தசலுத்திய வாக்குச் சரியான ெடி ெதிவாகி உள்ளதா என்று 

ததரிந்து தகாள்ளும் வாய்ப்டெ 2014ம் ஆண்டு தொதுத் நதர்தலில் நதர்தல் ஆடணயம் அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

இடத ஆங்கிலத்தில் சுருக்கமாக VVPAT (Voters Verified Paper Audit Trial) என்று குறிப்பிடுகிறார்கள்.  

2014ல்  டைதெற்ற தொதுத் நதர்தலில் முதல் முடறயாக NOTA அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது. உலகில் NOTA-

டவ அறிமுகப்ெடுத்திய 14வது  ாடு இந்தியா ஆகும்.  

இந்திய குடியரசுத் தடலவர் எப்ெடி நதர்ந்ததடுக்கப்ெடுகிறார்? இந்திய குடியரசுத் தடலவர் பின்வரும் 

உறுப்பினர்கள் தகாண்ை நதர்தல் குழாம் (Electrical College) மூலம் நதர்ந்ததடுக்கப்ெடுகிறார். அடவ. (1) 

ொராளுமன்றத்தின் இரு அடவயின் நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை உறுப்பினர்கள். (2) இந்தியாவில் உள்ள 

அடனத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரநதசங்களில் உள்ள நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை சட்ை மன்ற 

உறுப்பினர்கள். குறிப்பு: ொராளுமன்ற இரு அடவகள் மற்றும் மாநில சட்ை மன்றங்களில் நியமிக்கப்ெடும் 

நியமன உறுப்பினர்கள் இக்குழுவில் அங்கம் இைம் தெறமாட்ைார்கள்.  

அழுத்தக் குழுக்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள்: (1) இந்திய வணிகம் மற்றும் ததாழிற்துடற சம்நமளத்தின் 

கூட்ைடமப்பு (FICCI). (2) அகில இந்தியத் ததாழிற்சங்க காங்கிரஸ் (AITUC). (3) அகில இந்திய விவசாயிகள் 

சங்கம் (AIKS). (4) இந்திய மருத்துவச் சங்கம் (IMA). (5) அகில இந்திய மாணவர் சம்நமளனம் (AISF). (6) 

ஆகில இந்திய சீக்கிய மாணவர் நெரடவ. (7) இளம் ெதாகா சங்கம் (YBA). (8) தமிழ்ச் சங்கம். (9) தமிழ் ாடு 

விவசாயிகள் சங்கம். (10)  ர்மதா ெச்சாநவா அந்நதாலன்.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. கீழ்க்கண்ை  ாட்டின் நதர்தல் முடறயிடன இந்தியா ஏற்றுக் தகாண்டுள்ளது.  

(அ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள்  

(ஆ) இங்கிலாந்து  

(இ) கனைா  

(ஈ) ரஷ்யா 

2. இந்திய நதர்தல் ஆடணயம் ஒரு 

(அ) சுதந்திரமான அடமப்பு  

(ஆ) சட்ைபூர்வ அடமப்பு 

(இ) தனியார் அடமப்பு  

(ஈ) தொது நிறுவனம் 

3. இந்திய நதர்தல் ஆடணயம் அடமக்க வழிவடக தசய்யும் அரசியலடமப்பு பிரிவு 

(அ) பிரிவு 280  

(ஆ) பிரிவு 315  

(இ) பிரிவு 324  

(ஈ) பிரிவு 325 
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4. இந்திய அரசியலடமப்பின் எந்த ெகுதி நதர்தல் ஆடணயத்டதப் ெற்றி கூறுகிறது? 

(அ) ெகுதி III  

(ஆ) ெகுதி XV  

(இ) ெகுதி XX  

(ஈ) ெகுதி XXII 

5. ெல்நவறு அரசியல் கட்சிகடளத் நதசியக் கட்சியாகநவா அல்லது மாநிலக் கட்சியாகநவா 

அங்கீகரிப்ெவர்/அங்கீகரிப்ெது.  

(அ) குடியரசுத் தடலவர்  

(ஆ) நதர்தல் ஆடணயம் 

(இ)  ாைாளுமன்றம்  

(ஈ) நதர்தல் ஆடணயத்தின் ஆநலாசடனயின் நெரில் குடியரசுத் தடலவர் 

5. கூற்று (A): இந்திய அரசியலடமப்புச் சுதந்திரமாக தசயல்ெடும் நதர்தல் ஆடணயத்திற்கு வழிவடகச் 

தசய்கிறது.  

காரணம் (R): இது  ாட்டின் சுதந்திரமான நியாயமான நதர்தடல  ைத்த உறுதி தசய்கிறது.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது 

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது 

6. கூற்று (A): இந்தியாவில் அதிக எண்ணிக்டகயிலான அழுத்தக்குழுக்கள் காணப்ெடுகின்றன.  

காரணம் (R): அதமரிக்க ஐக்கிய  ாட்டில் இருப்ெடத நொல இந்தியாவில் அழுத்தக் குழுக்கள் 

வளர்ச்சியடையவில்டல.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது.  

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

7. ந ாட்ைா (NOTA) முடற அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை ஆண்டு 

(அ) 2012  

(ஆ) 2013  

(இ) 2014  

(ஈ) 2015 
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8. அழுத்தக் குழுக்கள் எனும் தசால்லிடன உருவாக்கிய  ாடு 

(அ) அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள்  

(ஆ) இங்கிலாந்து 

(இ) முன்னாள் நசாவியத் யூனியன்  

(ஈ) இந்தியா 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இந்திய நதர்தல் ஆடணயம் --------------- உறுப்பினர்கடள உள்ளைக்கியுள்ளது.  

2. நதசிய வாக்காளர்கள் தினம் அனுசரிக்கப்ெடும்  ாள் ---------------- 

3. இந்தியாவில் ------------- கட்சி முடற பின்ெற்றப்ெடுகிறது.  

4. 2017ல் அங்கீகரிக்கப்ெட்ை நதசியக் கட்சிகளின் எண்ணிக்டக ---------------- 

5.  ர்மதா ெச்நசாநவா அந்நதாலன் என்ெது ஒரு ---------------- 

III. தொருத்துக:  

1. நதசியக் கட்சி - அ] வணிகக் குழுக்கள் 

2. ஒரு கட்சி ஆட்சி முடற - ஆ] அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் 

3. இரு கட்சி ஆட்சி முடற - இ] சீனா 

4. அழுத்தக் குழுக்கள் - ஈ] ஏழு 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இங்கிலாந்து, 2. சுதந்திரமான அடமப்பு, 3. பிரிவு 324, 4. ெகுதி XV, 5. நதர்தல் ஆடணயம், 6. (A) மற்றும் 

(R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது, 7. 2014, 8. அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. 3, 2. ஜனவரி 25, 3. ெல, 4. 7, 5. அழுத்தக்குழு  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4, அ  

 

9th Social Science Lesson 22 

22] மனித உரிடமகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ஐ.  ா. சடெ  ாள் அக்நைாெர் 24.  
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இறுதிக்கு வந்த இன ஒதுக்கல் தகாள்டக: இன ஒதுக்கல் (Apartheid) ததன்னாப்பிரிக்காவில் காணப்ெட்ை 

இனப்ொகுொடு ஆகும். வசிப்பிைங்களும் இனத்தின் அடிப்ெடையில் தீர்மானிக்கப்ெட்ைன. குடறந்த 

எண்ணிக்டகயிலான தவள்டள இனத்தவர் அதிக எண்ணிக்டகயிலான கறுப்பினத்தவரின் மீது 

ஆதிக்கம் தசலுத்திய இந்த இன ஒதுக்கல் தகாள்டகக்கு எதிராக ததன்னாப்பிரிக்க மக்கள் நொராடினர். 

த ல்சன் மண்நைலா இன ஒதுக்கல் எனப்ெடும் தகாள்டகக்கு எதிராக ததாைர்ச்சியாகப் நொராடினார். 

அரசுக்கு எதிராக நொராட்ைங்கள்  ைத்தியநொது, சிடறயில் தள்ளப்ெட்ைார். உள் ாட்டிலும், உலக 

 ாடுகளிைமிருந்தும் அவரது நொராட்ைத்திற்கு ஆதரவு தெருகியநொது, இன ரீதியான உள் ாட்டு நொர் 

ஏற்ெடுநமா என்ற அச்சத்தினால், ததன்னாப்பிரிக்க தடலவர் F. W. டி கிளார்க் 1990ல் அவடர விடுதடல 

தசய்தார். மண்நைலா மற்றும் டி கிளார்க் ஆகிநயாரது கடும் முயற்சியினால் இன ஒதுக்கல் தகாள்டக ஒரு 

முடிவிற்கு வந்தது. 1994ல் ெல்லினப் தொதுத் நதர்தல்  டைதெற்றதொழுது, மண்நைலாவின் 

தடலடமயிலான ஆப்பிரிக்க நதசிய காங்கிரஸ் தவற்றி தெற்று, அந் ாட்டின் தடலவரானார்.  

மனித உரிடம  ாள் ஒவ்தவாரு வருைமும் டிசம்ெர் 10ஆம்  ாள் தகாண்ைாைப்ெடுகிறது.  

மூத்த குடிமக்கள் மற்றும் தெற்நறார்  லன்கள் ெராமரிப்புச் சட்ைம் 2007-ஆம் ஆண்டில் சட்ைமாக 

இயற்றப்ெட்ைது. இந்தச் சட்ைம் பிள்டளகளுக்கும் வாரிசுகளுக்கும் தங்கள் தெற்நறாடர அல்லது மூத்த 

குடிமக்கடளப் ொதுகாக்குமாறு நகட்டுக்தகாள்ளும் சட்ைப்பூர்வ நவண்டுநகாள் ஆகும்.  

மலாலா – ந ாெல் ெரிசு தவன்றவர் கூறுகிறார்: “ ான் ெள்ளிடய ந சித்நதன். ஆனால் அடிப்ெடைவாதிகள் 

என் வசிப்பிைமாகிய ஸ்வாட் ெள்ளத்தாக்கிடன ஆக்கிரமித்த தொழுது அடனத்தும் மாறியது. தெண்கள் 

ெள்ளிக்குச் தசல்ல முடியவில்டல. மற்ற தெண்களுக்காகவும், எங்களது கல்வி கற்கும் உரிடமக்காகவும் 

 ான் குரல் தகாடுத்நதன். 2012 அக்நைாெரில், ெள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் தொழுது, துப்ொக்கி ஏந்திய 

ஒருவர் எங்கள் நெருந்தில் ஏறி இதில் மலாலா யார்? என்று நகட்டு, என் தடலயின் இைது ெக்கத்தில் 

சுட்ைான். ெத்து  ாட்கள் கழிந்து இங்கிலாந்தில் உள்ள ெர்மிங்ஹாம் என்னுமிைத்தில் உள்ள 

மருத்துவமடனயில் கண் விழத்நதன். ெல மாதங்கள் அறுடவ சிகச்டசகளிலும், மறுவாழ்வு சிகிச்டசயிலும் 

கழிந்தது. இங்கிலாந்திலுள்ள எனது புது வீட்டில் என் குடும்ெத்தினநராடு மீண்டும் நசர்ந்த  ான், ஒவ்தவாரு 

தெண் குழந்டதயும் ெள்ளி தசல்லும் வடர என் நொராட்ைத்டதத் ததாைர்நவன் என உறுதி பூண்நைன். 

அடனத்து தெண்களும் 12 வருை இலவச, ொதுகாப்ொன மற்றும் தரமான கல்வி ெயில நவண்டும் என்ெடத 

உறுதி தசய்ய  ான் ஒவ்தவாரு  ாளும் நொராடுகிநறன். 130 மில்லியன் தெண்கள் ெள்ளியில் ெயிலாத 

இன்டறய சூழலில்,  ான் தசய்ய நவண்டிய நவடலகள் அதிகம் உள்ளன. கல்வி மற்றும் 

சமத்துவத்திற்காக என்நனாடு நசர்ந்து நொராடுவீர்கள் என  ம்புகிநறன்.  ாம் இடணந்து, தெண்கள் 

கல்வி ெயின்று, வழி ைத்தும் ஓர் உலடக உருவாக்குநவாம்”.  

இலவச மற்றும் கட்ைாயக் கல்வி உரிடமச் சட்ைம் (Right of Children to free and compulsory education) 2009, 

ஒவ்தவாரு குழந்டதயும் ததாைக்கக் கல்வி ெயில உரிடம உள்ளது என்ெடத வலியுறுத்துகின்றது. 

இவ்வுரிடம, குழந்டதகள் ததாைக்கக் கல்வி முடியும் வடர அருகாடமயில் உள்ள ெள்ளியில் இலவச மற்றும் 

கட்ைாயக் கல்வி அளிக்க வழிவடக தசய்கிறது. கல்வி ெயிலும் குழந்டத எந்த வடகயான கட்ைணமும் 

தசலுத்த நவண்டிய அவசியமில்டல 

POCSO சட்ைம் - ொலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்டதகடளப் ொதுகாக்கும் சட்ைம். ொலியல் 

குற்றங்களிலிருந்து குழந்டதகடளப் ொதுகாக்கும் சட்ைம் (The Protection of children from sexual offence 

Act, 2012) ஒவ்தவாரு நிடலயிலும் குழந்டதகளின்  லடன டமயமாகக் தகாண்டு தசயல்ெடுகின்றது.  
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POCSO சட்ைத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள்: இச்சட்ைம் 18 வயது வடர உள்ளவர்கடள குழந்டதகள் என 

வடரயறுக்கிறது; அக்குழந்டதகளின் உைல், மன, அறிவு சார் மற்றும் சமூக வளர்ச்சியிடன உறுதி 

தசய்கிறது. ொலியல் வன் தகாடுடமயில் அதிகாரத்தில் இருப்ெவநரா, குடும்ெ உறுப்பினநரா, அண்டை 

வீட்ைாநரா அல்லது அறிமுகமானவநரா ஈடுெட்ைால் அவர்களுக்குத் தகுந்த தண்ைடன வழங்கப்ெடும். 

குழந்டத என்ன வாக்குமூலம் கூறுகிறநதா, அடத அவ்வாநற ெதிவு தசய்ய நவண்டும். ொதிக்கப்ெட்ை 

குழந்டதடய அடிக்கடி சாட்சி தசால்ல அடழக்கக் கூைாது. ெனிதரண்டு ெயதிற்குட்ெட்ை தெண் குழந்டதகள் 

ொலியல் வன்தகாடுடமச் தசய்யப்ெடும் நொது, வன்தகாடுடம தசய்தவருக்கு மரண தண்ைடன 

வழங்குவநதாடு கடுடமயான தண்ைடனகள் விதிக்க வடக தசய்யும் சட்ைம் 2018 ஏப்ரல் மாதம் தகாண்டு 

வரப்ெட்ைது. குற்றவியல் சட்ை திருத்தச் சட்ைம் 2018. இது இந்திய குற்றவியல் சட்ைத்தில் கடுடமயான 

திருத்தங்கடளக் தகாண்டு வந்தது. இதன் சிறப்ெம்சம் என்னதவன்றால் விதிக்கப்ெடும் அெராதத் 

ததாடகயானது ொதிக்கப்ெட்ைவரின் மருத்துவச் தசலடவ ஈடுகட்டும் வடகயில் இருக்க நவண்டும் 

என்ெதாகும்.  

ஆெத்து காலத்தில் உதவிை காவலன் SOS தசயலி தமிழ் ாடு அரசினால் தொது மக்களின் ெயன்ொட்டிற்காக 

அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது. தெண்கள் மட்டுமின்றி, சிக்கலான அல்லது த ருக்கடியான சூழலில் இருக்கும் 

அடனவரும் மாநில காவல் கட்டுப்ொட்டு அடறயிடன இச்தசயலியின் உதவிநயாடு எளிதாகவும், 

ந ரடியாகவும், ததாைர்பு தகாள்ள இயலும்.  

1098 - உதவி நதடவப்ெடும் குழந்டதகளுக்கான உதவி டமய எண் (Child line) இந்தியாவின் முதல் 24 

மணிந ர கட்ைணமில்லா அவசர ததாடலததாைர்பு நசடவ ஆகும். குழந்டதத் ததாழிலாளர், குழந்டதத் 

திருமணம் மற்றும் ஏநதனும் வன்தகாடுடமக்கு ஆளாகும் குழந்டதகளுக்கு சிறப்புக் கவனம் 

தசலுத்தப்ெடும்.  

குழந்டதகள் நதசத்தின் அடித்தளமாக விளங்குகின்றனர். சிறு வயதிநலநய தெண் குழந்டதகளுக்குத் 

திருமணம் தசய்து டவக்கப்ெடும் நொது குழந்டதப் ெருவத்தின் மகிழ்ச்சிகள், கல்வியறிவு, ஆநராக்கியமான 

வாழ்வு நொன்ற ெல சலுடககடள அவர்கள் இழந்து விடுகின்றனர். இதனால் குழந்டதத் திருமணங்கள் 

சமூகத்டதப் தெருமளவில் ொதிக்கின்றன. எனநவ குழந்டதத் திருமணங்கள் அடனத்து விதத்திலும் 

தடுக்கப்ெை நவண்டிய ஒன்றாகும்.  

ெச்ென் ெச்சாவ் அந்நதாலன் (இளடமடயக் காப்ொற்று இயக்கம்) நொன்ற ெல குழந்டதகள் உரிடம 

அடமப்புகளின் நிறுவனர் டகலாஷ் சத்யார்த்தி. அவர் குழந்டத உடழப்பு, தகாத்தடிடம, கைத்தல் நொன்ற 

ெல குழந்டதகளுக்கு எதிரான  ைவடிக்டககளிலிருந்து சுமார் 86, 000த்திற்கும் அதிகமான இந்தியக் 

குழந்டதகள் இவராலும், இவரது குழு உறுப்பினர்களாலும் மீட்கப்ெட்டுள்ளனர். 1998ல் உலக மக்களின் 

கவனத்டத குழந்டத உடழப்பு முடற மீது திடச திருப்ெ, 80, 000 கி. மீ. நீள “குழந்டத உடழப்புக்கு 

எதிரான உலகளாவிய அணிவகுப்டெ (Global March against child labour) முன்னின்று  ைத்தினார்.  

தெண்களுக்கு மூதாடதயர் தசாத்துரிடம: தமிழ் ாடு இந்து வாரிசு உரிடம (தமிழ் ாடு திருத்தச்) சட்ைம், 

1989ஐ நிடறநவற்றி மூதாடதயரின் தசாத்துகளில் தெண்களுக்கும் சம உரிடம வழங்கியுள்ளது. மத்திய 

அரசு இந்து வாரிசுரிடமச் சட்ைம் 2005-இல் திருத்தங்கடள நமற்தகாண்ைது. இதில் மூதாடதயரின் 

பிரிக்கப்ெைாத தசாத்தில் வாரிசு அடிப்ெடையில் தெண்களுக்கு சம உரிடமயிடன அளித்தது.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            341 

இந்திய அரசியலடமப்பில் குழந்டதகள் உரிடம: பிரிவு 24: ெதினான்கு வயதுக்குட்ெட்ை எந்த குழந்டதயும் 

ஆெத்தான நவடலகளில் ஈடுெடுத்தக்கூைாது. பிரிவு 45: ெதினான்கு வயது நிடறவடையும் வடர இலவச 

மற்றும் கட்ைாயக் கல்வி அடனத்து குழந்டதகளுக்கும் அளிக்கப்ெை நவண்டும்.  

தெண் ததாழிலாளர்  லனும் - ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்நெத்கரும்: சுரங்கத் ததாழிலாளர் நெறுகால  ன்டமச் 

சட்ைம், தெண் ததாழிலாளர்  ல நிதி, தெண்கள் மற்றும் குழந்டதத் ததாழிலாளர் ொதுகாப்புச் சட்ைம், தெண் 

ததாழிலாளர்களுக்கான நெறுகால  ன்டமகள், நிலச்சரிச் சுரங்கங்களில் சுரங்கப் ெணிகளில் தெண்கடள 

ஈடுெடுத்தப்ெடுவதற்கான தடைடய மீட்தைடுத்தல் நொன்ற சட்ைங்கள் ைாக்ைர். பி. ஆர். அம்நெத்கர் 

அவர்களால் தெண் ததாழிலாளர்களுக்காக இந்தியாவில் இயற்றப்ெட்ைது.  

ெத்து ஆண்டுகளாக நகரளாவில் உள்ள கடைகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் நவடல தசய்யும் 

தெண்கள் ஒரு  ாளில் ஏறக்குடறய 12-14 மணிந ரமும் நின்றுதகாண்நை நவடல தசய்து 

தகாண்டிருந்தனர். கடைகளிலிலும், வணிக வளாகங்களிலிலும் நவடல தசய்யும் தெண் ெணியாளர் 

அமர்ந்நதா, சுவரில் சாய்ந்தெடிநய ெணியாற்ற அனுமதிக்கப்ெைவில்டல. ஒரு  ாடளக்கு, இருமுடற 5 

நிமிைங்கள் மட்டுநம ஓய்வு எடுக்க அனுமதிக்கப்ெட்ைனர். தெண்களுக்கு இடழக்கப்ெடும் இந்த மனித 

தன்டமயற்ற தசயலுக்காக நீண்ை  ாள்களாக தெருத்த கண்ைனக் குரல்கள் ஒலித்து வந்தன. 

இப்பிரச்சடனடயப் ெரிசீலித்து குடறகடள நிவர்த்தி தசய்யும் தொருட்டு நகரள அரசு வணிக நிறுவன 

சட்ைத்தில், 2018 ஜீடல மாதத்தில் சட்ை திருத்தம் தகாண்டு வந்தது. இதன் மூலம் தெண்கள் இத்துயர் நீங்கி 

தவற்றி கண்டுள்ளனர்.  

ததாழிலாளர்  லனில் ைாக்ைர். பி. ஆர். அம்நெத்கரின் ெங்களிப்புகள்: ததாழிற்சாடலயில் நவடல ந ரம் 

குடறப்பு. ததாழிற்சங்கங்களின் கட்ைாய அங்கீகாரம். இந்தியாவில் நவடலவாய்ப்பு அலுவலகங்கள் 

அடமத்தல். ததாழிலாளர் காப்பீட்டுக்கழகம் (ESI). ததாழிலாளர்களுக்கான குடறந்த ெட்ச ஊதியம். நிலக்கரி 

மற்றும் டமகா சுரங்கத்தின் வருங்கால டவப்பு நிதி.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. இன ஒதுக்கல் (Apartheid) என்னும் தகாள்டகடயப் பின்ெற்றிய  ாடு ------------------ 

(அ) ததன் சூைான்  

(ஆ) ததன் ஆப்பிரிக்கா  

(இ) ட ஜீரியா  

(ஈ) எகிப்த் 

2. ஒரு அரசாங்கத்தின் உருவாக்கம் மற்றும் நிர்வாகத்தில் ெங்கு தெறுவது --------------- 

(அ) சமூகம்  

(ஆ) தொருளாதாரம்  

(இ) அரசியல்  

(ஈ) ெண்ொடு 

3. ஒரு 10 வயது டெயன் கடையில் நவடலப்ொர்த்துக் தகாண்டிருக்கிறான் - எந்த உரிடமடயப் 

ெயன்ெடுத்தி அவடன மீட்ொய்? 
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(அ) சமத்துவ உரிடம  

(ஆ) சுதந்திர உரிடம 

(இ) குழந்டத உடழப்பு மற்றும் சுரண்ைலுக்கு எதிரான உரிடம  

(ஈ) சமய சுதந்திர உரிடம 

4. தகவல் அறியும் உரிடமச் சட்ைத்தின்ெடி தகவடலப் தெறுவதற்கான கால வரம்பு --------------- 

(அ) 20  ாட்கள்  

(ஆ) 25  ாட்கள்  

(இ) 30  ாட்கள்  

(ஈ) 35  ாட்கள் 

5. பின்வரும் கூற்றுகளில் எடவ சரியானடவ? 

(i) மாநில மனித உரிடம ஆடணயம் 1993ல் நிறுவப்ெட்ைது.  

(ii) இது ஓர் உரிடமயியல் நீதிமன்றத்திற்கு உள்ள அதிகாரங்கடளப் தெற்றுள்ளது.  

(iii) இதன் அதிகாரம் மாநில எல்டலடயக் கைந்தும் தசயல்ெடும்.  

(iv) இது ொதிக்கப்ெட்ைவர்களுக்கு இழப்பீடு வழங்க ெரிந்துடரக்கலாம்.  

(அ) i மற்றும் ii சரி (ஆ) i மற்றும் iii சரி (இ) i, ii மற்றும் iii சரி (ஈ) ii, iii மற்றும் iv சரி 

6. கூற்று (A): உரிடமகளும் கைடமகளும் ஓர்  ாணயத்தின் இரு ெக்கங்கள் நொன்றடவ.  

காரணம் (R):  ாம் விரும்பும் மதத்டத பின்ெற்றுவதற்கான உரிடம உண்டு. பிற மதத்தினர் இடைநய 

இணக்கமான உறடவ ஏற்ெடுத்துவதுைன் அவர்களின் உணர்டவயும் மதிக்க நவண்டும்.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, நமலும் (R) என்ெது (A)விற்கு சரியான விளக்கம்.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, நமலும் (R) என்ெது (A)விற்கு சரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) (A) சரி ஆனால் (R) தவறு 

(ஈ) (A) தவறு ஆனால் (R) சரி 

7. ஐ.  ா. சடெயின்ெடி ------------- வயது நிடறவு தெறாநதார் குழந்டத ஆவார்.  

(அ) 12  

(ஆ) 14  

(இ) 16  

(ஈ) 18 

8. ---------------- கான ந ாெல் ெரிசு டகலாஷ் சத்தியார்த்தி மற்றும் மலாலாவிற்கு தகாடுக்கப்ெட்ைது.  

(அ) இலக்கியம்  

(ஆ) அடமதி  
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(இ) இயற்பியல்  

(ஈ) தொருளாதாரம் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. உலகளாவிய மனித உரிடம பிரகைனம் ------------ பிரிவுகடளக் தகாண்டுள்ளது.  

2. அடிப்ெடைக் கைடமகள் இந்திய அரசியலடமப்புச் சட்ைத்தின் --------------- சட்ை திருத்தத்தின்ெடி 

நசர்க்கப்ெட்ைது.  

3. நதசிய மனித உரிடம ஆடணயம் --------------ஆண்டு அடமக்கப்ெட்ைது.  

4. தெண்களுக்கான மூதாடதயர் தசாத்துரிடம சட்ைத்டத 1989இல்  டைமுடறப்ெடுத்திய இந்திய 

மாநிலம் ----------- 

III. தொருத்துக:  

1. வாக்களிக்கும் உரிடம - அ] ெண்ொட்டு உரிடம 

2. சங்கம் அடமக்கும் உரிடம - ஆ] சுரண்ைலுக்தகதிரான உரிடம 

3. ொரம்ெரியத்டத ொதுகாக்கும் உரிடம - இ] அரசியல் உரிடம 

4. இந்து வாரிசுரிடமச் சட்ைம் - ஈ] சுதந்திர உரிடம 

5. குழந்டத ததாழிலாளர் - உ] 2005 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ததன் ஆப்பிரிக்கா, 2. சமூகம், 3. குழந்டத உடழப்பு மற்றும் சுரண்ைலுக்கு எதிரான உரிடம, 4. 30 

 ாட்கள், 5. i, ii மற்றும் ivசரி, 6. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரி, நமலும் (R) என்ெது (A)விற்கு சரியான விளக்கம், 

7. 18, 8. அடமதி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. 30, 2. 42 வது, 3. 1993, 4. தமிழ் ாடு 

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. ஈ, 3. அ, 4. உ, 5. ஆ  

 

9th Social Science Lesson 23 

23] அரசாங்கங்களின் வடககள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

மிகவும் ெழடமயான அரசாங்கம்: ஐக்கிய நெரரசு காணப்ெட்ை முடியாட்சி அடமப்நெ மிகவும் ெழடமயான 

அரசாங்கம் ஆகும். முடியாட்சியில் அரசநரா அல்லது மகாராணிநய அரசாங்கத்தின் தடலவராவார். ஆங்கில 
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முடியாட்சி என்ெது அரசியலடமப்புக்கு உட்ெட்ை முடியாட்சி ஆகும். அதாவது அரசின் தடலடமயாகநவ 

இருந்தாலும் சட்ைமியற்றும் வல்லடம நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை  ாைாளுமன்றத்திைநம உள்ளது.  

இந்திய மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கு இடைநய உள்ள உறவு: இந்திய  ாடு, இந்திய அரசியலடமப்பில் 

குறிப்பிைப்ெட்டுள்ள வழி முடறகளுக்கு உட்ெட்டு மத்திய, மாநில அரசுகளுக்கிடைநய அதிகாரங்கடள 

ெகிர்ந்து தகாள்ளும் மாநிலங்களின் கூட்ைடமப்பு ஆகும். மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடைநய 

அதிகாரங்கள் ெகிர்ந்து தகாள்ளப்ெட்ைாலும் அடனத்து விவகாரங்களிலும் முடிதவடுப்ெது மத்திய அரநச 

ஆகும். மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடைநயயான உறவு என்ெது: (1) சட்ை மன்ற உறவுகள் (பிரிவுகள் 245 

முதல் 255 வடர). (2) நிர்வாக உறவுகள் (பிரிவுகள் 256 முதல் 263 வடர). (3) நிதி உறவுகள் (பிரிவுகள் 

268 முதல் 294 வடர).  

மத்திய மாநில அரசுகள் சட்ைங்கள் இயற்றும் அதிகாரம் ெடைத்தடவ. ஆனாலும் அதிகாரங்கள் 

நவறுெடுகின்றன. சில குறிப்பிட்ை துடறகளுக்கு சட்ைமியற்றும் அதிகாரம் மத்திய அரசாங்கத்திைம் உள்ளது. 

இத்துடறகள் மத்தியப் ெட்டியலில் இைம் தெற்றுள்ளன. சில துடறகளுக்கு சட்ைமியற்றும் அதிகாரம் மாநில 

அரசாங்கத்திற்கு உள்ளது. அத்துடறகளுக்கான சட்ைங்கடள அந்தந்த மாநில அரசுகநள இயற்றிக் 

தகாள்ளும். இடவ மாநிலப்ெட்டியல் எனப்ெடுகிறது. சில துடறகளுக்கு மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சட்ைம் 

இயற்றும் அதிகாரம் தெற்றுள்ளன. இடவ தொதுப்ெட்டியல் எனப்ெடுகிறது.  

மத்திய ெட்டியல்: மத்தியப் ெட்டியலில் 100 துடறகள் உள்ளைங்கியுள்ளது. தவளியுறவுத் துடறகள், 

ொதுகாப்பு, ஆயுதப்ெடைகள், ததாடலததாைர்பு, தொல் மற்றும் தந்தி, மாநிலங்களுக்கிடையிலான வியாொரம் 

மற்றும் வணிகம்.  

மாநில ெட்டியல்: மாநிலப் ெட்டியல் 61 துடறகடளக் தகாண்டுள்ளது. மாநிலத்தின் தொது ஒழுங்கு, காவல் 

துடற, நீதித்துடற நிர்வாகம், சிடறத்துடற, உள்ளாட்சி அடமப்புகள், விவசாயம் நொன்றடவ.  

தொதுப்ெட்டியல்: தொதுப்ெட்டியல் 52 துடறகளாக உள்ளன. குற்றவியல் மற்றும் சிவில்  டைமுடறகள், 

திருமணம் மற்றும் விவாகரத்து, தொருளாதாரம் மற்றும் சிறப்புத் திட்ைமிைல், தசய்தித்தாள், புத்தகங்கள் 

மற்றும் அச்சகங்கள், மக்கள் ததாடக கட்டுப்ொடு ஆகியன.  

தமாத்த நதசிய மகிழ்ச்சி (Gross National Happiness GNH): தமாத்த நதசிய மகிழ்ச்சி என்ெது தற்நொது 

வளர்ந்து வரும் ஓர் தத்துவமாகும். இது ஒரு குறிப்பிட்ை  ாட்டில் உள்ள தமாத்த மகிழ்ச்சிடயக் குறிக்கும் ஒரு 

குறியீடு ஆகும். பூட்ைான் அரசின் அரசடமப்பில் இைம் தெற்றுள்ள இக்கருத்து ஜீடல 18, 2008ல் 

 டைமுடறப்ெடுத்தப்ெட்ைது. தமாத்த நதசிய மகிழ்ச்சி என்னும் ெதத்டதப் பூட்ைானின்  ான்காம் அரசரான 

ஜிக்நம சிங்கிநய வான்சுக் அவர்களால் 1970இல் உருவாக்கப்ெட்ைது. தமாத்த நதசிய மகிழ்ச்சி நிடலயான 

மற்றும் சமமான சமூக தொருளாதார வளர்ச்சி, சுற்றுச்சூழல் ொதுகாப்பு, மற்றும் ஊக்குவிப்பு, ெண்ொடு மற்றும் 

 ல்ல ஆட்சி ஆகியவற்டற டமயக் கருத்தாகக் தகாண்டுள்ளது. இயற்டக மற்றும் ொரம்ெரிய 

மதிப்புகளுக்கிடைநய இடசடவ வலியுறுத்தும் வடகயில் மக்களிடைநய கூட்டு மகிழ்ச்சிடய 

ஏற்ெடுத்துவது அரசின் இலக்காக இருக்க நவண்டும்.  

I. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. --------------, ----------------- ஆகியடவ ஒற்டற ஆட்சி முடறக்கான உதாரணங்களாகும்.  

2. ொராளுமன்ற ஆட்சி முடற ----------------- என்றும் அடழக்கப்ெடுகின்றது.  
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3. ொராளுமன்ற ஆட்சிமுடறயில் தெரும்ொன்டம தெற்ற கட்சியின் தடலவர் --------------- ஆவர்.  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

  ாடுகள்  ாைாளுமன்றத்தின் தெயர் 

1. அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடுகள் ----------------- 

2.  ார்நவா ---------------- 

3. ------------------- ஃநொக்டிங் 

விடைகள்:  

I. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜப்ொன், இலங்டக, 2. தொறுப்பு அரசாங்கம்/தவஸ்ட் மினிஸ்ைர், 3. பிரதம மந்திரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. காங்கிரஸ், 2. ஸ்ைார்டிங், 3. தைன்மார்க்  

 

9th Social Science Lesson 24 

24] உள்ளாட்சி அடமப்புகள் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ரிப்ென் பிரபு: 1882ஆம் ஆண்டு உள்ளாட்சி அடமப்புகடள அறிமுகம் தசய்ததன் மூலம் இந்தியர்களுக்கு 

சுதந்திரத்தின் சுடவடய அறிமுகப்ெடுத்தியவர் ரிப்ென் பிரபு ஆவார். இந்தியாவில் நிர்வாகத்டத 

தாராளமயம் ஆக்கும் சில  ைவடிக்டககடள ரிப்ென் நமற்தகாண்ைார். நிர்வாகத்டத ெரவலாக்க நவண்டும் 

என்ெதற்காகநவ உள்ளாட்சி அடமப்புகடள அவர் முடறப்ெடுத்தினார்.  

உள்ளாட்சி அடமப்புகடள  டைமுடறப்ெடுத்துவதில் இருந்த சில தடைகடள 1882ஆம் ஆண்டு அவர் 

இயற்றிய தீர்மானத்தின் மூலம் அகற்ற முயன்றார். கிராமப்புற மற்றும்  கர்ப்புறங்களில் உள்ள 

அடமப்புகளுக்கும் நதர்ந்ததடுக்கப்ெட்ை மக்களுக்கும் அதிக அதிகாரங்கடளயுடைய உள்ளாட்சி நிர்வாக 

உரிடமகடள வழங்கும் விதமாக ரிப்ென் ததாைர்ச்சியான ெல சட்ைங்கடள ஏற்ெடுத்தினார்.  

தமிழ் ாட்டில் உள்ளாட்சி அடமப்புகளில் வரலாற்றுத் ததாைக்கம் மற்றும் வளர்ச்சி: காஞ்சிபுரம் 

மாவட்ைத்திலுள்ள உத்திரநமரூர் கல்தவட்டுகளில் காணப்ெடுகின்ற ஆதாரங்களின்ெடி, உள்ளாட்சி 

அடமப்புகளில் தமிழ் ாடு ஒரு நீண்ை வரலாற்றிடனக் தகாண்ைதாக அறியப்ெடுகின்றது. அக்காலத்தில் 

தமிழ் ாடு ெல கிராம குடியாட்சிடயக் தகாண்ை நிலமாக விளங்கியது. ெல சமூகக் குழுக்கள் தங்களது ெகுதி 

நமம்ொட்டிற்காக ெல்நவறு  ைவடிக்டககளில் ஈடுெட்ைனர். ெத்து மற்றும் ெதிநனாறாம் நூற்றாண்டுகளில் 

 டைதெற்ற நசாழர்களது ஆட்சிக் காலத்தில், இந்த முடற உச்ச நிடலடய அடைந்தது. கிராம சடெகள் வரி 

விதித்தன; சமூக வாழ்விடன நமம்ெடுத்தின; தங்களது குறிப்பிட்ை ெகுதியில் நீதிடயயும் நிடல ாட்டின. 

இந்தக் கிராம சடெகள் நசாழ அரசர்களுைன் வலிடமயான உறவுகடளக் தகாண்டிருந்தனர். கிராம 

சடெயின் உறுப்பினர்கடளத் நதர்ந்ததடுக்க “குைநவாடல முடற” என்ற இரகசிய நதர்தல் முடற 

புழக்கத்தில் இருந்தது. நசாழர்களின் வீழ்ச்சிக்குப் பிறகு, கிராம தன்னாட்சி சரியவும், நிலப்பிரபுக்களின் 
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டமயப்ெடுத்தப்ெட்ை நிர்வாக முடற நமநலாங்கவும் ததாைங்கியது. இம்முடற, ஆங்கிநலய காலனி ஆதிக்க 

ஆட்சி உள்ளாட்சி அடமப்புகடள அவர்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் விதமாக அறிமுகம் தசய்யும் வடர 

ததாைர்ந்தது. சுதந்திர இந்தியாவில், ஜன ாயக ெரவலாக்கத்தின் முதல் சட்ைமாக, 1950இல் மதராஸ் கிராம 

ெஞ்சாயத்து சட்ைம் இயற்றப்ெட்ைது. 1957, உள்ளுர் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள் ததாைர்ொக தவளியான 

விவரங்களின் ததாைர்ச்சியாக, 1958ல் மதராஸ் ெஞ்சாயத்து சட்ைமும், மதராஸ் மாவட்ை வளர்ச்சி கவுன்சில் 

சட்ைமும் இயற்றப்ெட்ைன,  

காந்தியின் கிராம சுயராஜ்யம்: காந்தியடிகள் கிராமப்புறங்களின் பிரதிநிதிகடளக் மக்களாகக் தகாண்ை 

கிராம சுயராஜ்ஜியத்டத விரும்பினார். இந்தியாவின் ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்ெடத 

உணர்ந்தார் காந்தியடிகள். சுதந்திர இந்தியாவில் கிராம குடியரசு எனும் ெஞ்சாயத்துக்கடள கனவு 

கண்ைார். காந்தியடிகள் ெஞ்சாயத்து ராஜ் ஒரு அதிகார ெகிர்வு தகாண்ை அரசாக இருக்க அறிவுறுத்தினார். 

இந்திய அரசியலடமப்பின் அடிப்ெடையாக திகழும் கிராமங்கள் தங்களின் நதடவகளுக்கு தாங்கநள 

தொறுப்ொவர். எளிடமயான தசாற்களில் தசால்வததன்றால் காந்தியின் சுயராஜ்ய கிராமம், அடிப்ெடையில் 

சுயசார்புடையதாக இருக்க நவண்டும். வாழ்க்டகக்குத் நதடவயான உணவு, தூய்டமயான நீர், 

சுகாதாரம், வீட்டு வசதி, கல்வி மற்றும் பிற நதடவகளுக்கு என அடனத்து நதடவகடளயும் ஏற்கும் 

அரசாங்கம் மற்றும் சுய ொதுகாப்பு உள்ளிட்ை அடனத்டதயும் வழங்க நவண்டும்.  

தமிழ் ாட்டில் 15 மா கராட்சிகள் உள்ளன. அடவ தசன்டன, நகாடவ, மதுடர, திருச்சி, திருத ல்நவலி, 

நசலம், ஈநராடு, நவலூர், தூத்துக்குடி, திருப்பூர், தஞ்சாவூர், திண்டுக்கல், ஆவடி, ஓசூர் மற்றும் 

 ாகர்நகாவில்.  

 கராட்சி தடலவராக தெரியார்: தெரியார் ஈ. நவ. இராமசாமி அவர்கள் 1917ஆம் ஆண்டில் இருந்து ெல 

ஆண்டுகள் ஈநராடு  கராட்சியின் தெருந்தடலவராக ெதவி வகித்தார். அவரது ெதவிக் காலத்தில் ஈநராடு 

 கராட்சி மக்களுக்கான முடறயான குடிநீர் வசதி மற்றும் சுகாதார வசதிகடள ஏற்ெடுத்தி தருவதில் 

முடனப்பு காட்டினார். 1919இல் குழாய் மூலம் குடிநீர் விநிநயாகம் முடறயிடன தெரியார் 

தசயல்ெடுத்தினார். இந்திய  கராட்சி நிர்வாகங்களின் வரலாற்றில் இத்திட்ைத்திடன முதன்முதலில் 

தசயல்ெடுத்தியவர் தெரியார் என அறியப்ெடுகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 1985ஆம் ஆண்டு திட்ைக் குழுவினால் நிறுவப்ெட்ை குழு எது? 

(அ) ெல்வந்தராய் நமத்தா குழு  

(ஆ) அநசாக் நமத்தா குழு 

(இ) GVK ராவ் நமத்தா குழு  

(ஈ) LM சிங்வி நமத்தா குடு 

2. --------- காலத்தில் இருந்த உள்ளாட்சி அடமப்புப் ெற்றி உத்திர நமரூர் கல்தவட்டு ததரிவிக்கிறது.  

(அ) நசாழர்  

(ஆ) நசரர்  

(இ) ொண்டியர்  
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(ஈ) ெல்லவர் 

3. 73 மற்றும் 74வது அரசடமப்புத் திருத்தச் சட்ைங்கள் இவ்வாண்டில்  டைமுடறக்கு வந்தன.  

(அ) 1992  

(ஆ) 1955  

(இ) 1997  

(ஈ) 1990 

4. ஊராட்சிகளின் ஆய்வாளராகச் தசயல்ெடுகின்றவர் -------------- ஆவார்.  

(அ) ஆடணயர் (ஆ) மாவட்ை ஆட்சியர் (இ) ெகுதி உறுப்பினர் (ஈ) மா கரத் தடலவர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. “உள்ளாட்சி அடமப்புகளின்” தந்டத என அடழக்கப்ெடுெவர் ---------------- 

2.  மது விடுதடலப் நொராட்ைத்தின் நொது மறுசீரடமப்பு என்ெது -----------------ஆக விளங்கியது.  

3. நசாழர் காலத்தின் நொது கிராம சடெ உறுப்பினர்கடளத் நதர்ந்ததடுத்த இரகசிய நதர்தல் முடற ----

-------- என்றடழக்கப்ெட்ைது.  

4. கிராமங்களில் தசயல்ெடும் உள்ளாட்சி அடமப்பு ---------------- ஆகும்.  

5. நெரூராட்சிகளின் நிர்வாகத்திடனக் கண்காணிப்ெவர் ----------------- ஆவார்.  

III. தொருத்துக:  

1. மாவட்ை ஊராட்சி - அ] கிராமங்கள் 

2. கிராம சடெகள் - ஆ] மா கரத் தடலவர் 

3. ெகுதி குழுக்கள் - இ] தெருந்தடலவர் 

4. ஊராட்சி ஒன்றியம் - ஈ] மாவட்ை ஆட்சியர் 

5. மா கராட்சி -உ]  கராட்சிகள் 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. ஊராட்சி ஒன்றியம் ெல மாவட்ைங்கள் ஒன்றிடணவதால் உருவாகின்றது.  

2. ஒவ்தவாரு கிராமத்திலும் ஒரு மாவட்ை ஊராட்சி ஒன்றியம் அடமந்துள்ளது.  

3.  கராட்சி ஆடணயர் ஓர் இந்திய அரசுப் ெணிகள் அலுவலர் ஆவார்.  

4. ஊராட்சிகளில், ஊராட்சித் தடலவர் மற்றும் ெகுதி உறுப்பினர்கள் மக்களால் நதர்ந்ததடுக்கப்ெடுகின்றனர்.  

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. GVK ராவ் நமத்தா குழு, 2. நசாழர், 3. 1992, 4. ) மாவட்ை ஆட்சியர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. ரிப்ென் பிரபு, 2. மக்களுக்கு  ம்பிக்டக ஊட்டியது, 3. குைநவாடல முடற, 4. கிராம ஊராட்சி, 5. தசயல் 

அலுவலர் 

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. அ, 3. உ, 4. இ, 5. ஆ 

IV. சரியா அல்லது தவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. கிராமங்கள், 2. கிராம, 3. சரி, 4. சரி  

 

9th Social Science Lesson 25 

25] சாடல ொதுகாப்பு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ஆண்டுக்கு 1, 30, 000க்கும் நமற்ெட்ை உயிரிழப்புைன் இந்தியா உலகின் மிக நமாசமான சாடல 

விெத்துகடளக் தகாண்ை  ாைாக உள்ளது.  

உலகில் ஒவ்தவாரு மூன்று நிமிைத்திற்கும் ஒரு குழந்டத விெத்தில் இறக்கிறது. சாடல விெத்தில் ஏற்ெடும் 

மரணங்களுக்கு முக்கிய காரணங்கள்: (1) குடித்து விட்டு வாகனம் ஓட்டுவது (40%), அதிகம் (24%) வாகன 

எண்ணிக்டக அதிகரிப்பு (16%) சட்ைத்டத  டைமுடறப்ெடுத்துவதில் தமத்தனம் (15%) மற்றும் 

தடலக்கவசம் மற்றும் இருக்டகப் ெட்டைடய குடறவாகப் ெயன்ெடுத்துவது (5%). (2) ஓட்டு ருக்கு ஏற்ெடும் 

கவனச்சிடதவு. (3) சிவப்பு விளக்கு எரியும் நொது சாடலடயக் கைப்ெது. (4) தவறான முடறயில் பிற 

வாகனங்கடள முந்திச் தசல்வது.  

இருக்டகப் ெட்டை ெயன்ெடுத்துவதன் மூலம் சாடல விெத்தினால் ஏற்ெடும் இறப்டெ 51% தடுக்கலாம்.  

 

9th Social Science Lesson 26 

26] நமம்ொட்டை அறிநவாம்: ததாடலந ாக்கு, அளவீடு மற்றும் நிடலத் தன்டம 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தலா வருமானம்: உலக வங்கியின் அறிக்டகயின்ெடி,  ாடுகளின் வருமான அளவீடுகள் கீழ்க்கண்ைவாறு 

புதியதாக வடகப்ெடுத்தப்ெட்டுள்ளது (2017-18).  

 ாடுகளின் வடககள் தலா வருமானம் (அதமரிக்க ைாலரில்) 

1. குடறந்த வருவாய் < 1005 

2. குடறந்த  டுத்தர வருவாய் 1006-3955 

3. உயர்  டுத்தர வருவாய் 3956-12, 235 

4. உயர்ந்த வருவாய் >12, 235 

ஓர் ஆண்டில்  ாட்டின் புவியியல் எல்டலக்குள் குறிப்பிட்ை காலத்திற்குள் உற்ெத்திச் தசய்யப்ெட்ை 

தொருட்கள் மற்றும் ெணிகளின் தமாத்த ெண மதிப்நெ, தமாத்த உள் ாட்டு உற்ெத்தி ஆகும்.  
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இந்தியாவில் மனித வளங்களின் வளர்ச்சிக்கு மனித வள நமம்ொட்டு அடமச்சகம் தொறுப்ொகும். இதன் 

தடலடமயகம் புதுதைல்லியில் சாஸ்திரி ெவனில் அடமந்துள்ளது.  

தமிழ் ாட்டின் கல்வியறிவு வீதம் ததன்மாநிலங்களில் இரண்ைாவது இைத்டதப் தெற்றுள்ளது. தமிழ் ாட்டின் 

கல்வியறிவு வீதம் நதசியச் சராசரிடய விை அதிகமாக உள்ளது. தமிழ் ாட்டில் உயர்கல்விக்கானச் 

நசர்க்டகயானது இந்தியாவின் மிக உயர்ந்ததாகும்.  

தமிழ் ாட்டின் வளர்ச்சி: தமிழ் ாடு குடறந்த காலகட்ைத்துக்குள் மிக விடரவான வளர்ச்சிடய எட்டிய சில 

மாநிலங்களுள் ஒன்று ஆகும். வறுடம, அடிப்ெடை வசதி, சமத்துவமின்டம நொன்ற மிக நமாசமான 

நிடலயிலிருந்து மிக நவகமாகத் தமிழ் ாடு வளர்ச்சி தெற்றிருக்கிறது. தற்காலத்தில் தமிழ் ாடு 

துணிச்சலான சமூக  லத் திட்ைங்கடள முன்தனடுத்தது. அடனத்துப் ெள்ளிகளிலும் மதிய உணவு 

வழங்கும் திட்ைம், சுகாதார டமயங்கள், சாடல வசதிகள், தொதுப்நொக்குவரத்து, குடிநீர் வசதி, மின் 

இடணப்பு வழங்கல் நொன்றப் ெல திட்ைங்கடளக் குறிப்பிைலாம்.  

பிற மாநிலங்கடளவிை தமிழ் ாட்டில் இன்று சிறப்ொன தொதுச் நசடவகள் உள்ளது. அந்தச் நசடவகளில் 

தெரும்ொலானடவ ொகுொடின்றி அடனவருக்கும் கிடைக்கிறது என்று உறுதியாக தசால்லலாம். வளர்ச்சிப் 

ொடதடய தொறுத்தவடர தமிழ் ாடு உள்ெை சில மாநிலங்களிடைநய தொதுவான ஒற்றுடமகள் 

காணப்ெடுகின்றன. இறுதியாக ஒரு முக்கியமான ஒன்று: மனிதத் திறன்கடளப் ெயன்ெடுத்தாமல் இந்த 

விடரவான தொருளாதார வளர்ச்சிடய எட்ை முயன்ற தெரும்ொலான இந்திய மாநிலங்கடளவிை மனிதத் 

திறன்கடள ெயன்ெடுத்திய தமிழ் ாட்டில் தனி  ெர் வருமானம் அதிகமாகும் வறுடம நிடலயும் 

தெரும்ொலான மாநிலங்கடள விை ஒப்பீட்ைளவில் குடறவாகும் தொருளாதார வளர்ச்சியானது சமூக  லத் 

திட்ைங்கடள சாத்தியப்ெடுத்திப் தொருளாதார வளர்ச்சியும் மக்கள் ஆதரவும் ஒன்றுக்தகான்று இணக்கமாக 

தசயல்ெடுவநத முக்கியமான காரணம் ஆகும்.  

I. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. கூற்று (A): நமம்ொடு வாழ்க்டகத் தரத்டத உயர்த்துகிறது.  

காரணம் (R): மக்கள் அதிக வருவாய், சிறந்த கல்வி, உைல் லம் மற்றும் ஊட்ைச்சத்து, குடறந்த வறுடம 

தெறுவார்கள்.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது.  

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

2. மனித வளம் எனும் தசால் குறிப்பிடுவது.  

(அ) ஏடழ மக்கள் மீதான முதலீடு  

(ஆ) நவளாண்டம மீதான தசலவு 

(இ) தசாத்துக்கள் மீதான முதலீடு  

(ஈ) ஒட்டு தமாத்த மக்களின் திறடம 
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3.  ாடுகளுக்கு இடைநயயான நமம்ொட்டை ஒப்பிை அவர்களின் மிக முக்கிய ெண்புகளில் ஒன்றாக 

கருதப்ெடுவது.  

(அ) வளர்ச்சி  

(ஆ) வருமானம்  

(இ) தசலவீனம்  

(ஈ) நசமிப்புகள் 

4. நதசிய வருமானத்தின் உண்டம மதிப்பீைாக இடவ கருதப்ெடுகிறது.  

(அ) தமாத்த நிகர உற்ெத்தி  

(ஆ) தமாத்த உள் ாட்டு உற்ெத்தி 

(இ) நிகர நதசிய உற்ெத்தி  

(ஈ) நிகர உள் ாட்டு உற்ெத்தி 

5. --------------- வருவாடய தலா வருமானம் என்றும் அடழக்கிநறாம்.  

(அ) சராசரி  

(ஆ) தமாத்த  

(இ) மக்கள்  

(ஈ) மாத 

6. ஜி-8  ாடுகளின் கூட்ைடமப்பின் உறுப்பு  ாடுகளில் இல்லாத ஒன்று.  

(அ) ஜப்ொன்  

(ஆ) கனைா  

(இ) ரஷ்யா  

(ஈ) இந்தியா 

7. சார்க் கூட்ைடமப்பின் உறுப்பு  ாடுகளில் இல்லாத ஒன்று 

(இ) இந்தியா  

(ஆ) ொகிஸ்தான்  

(இ) சீனா  

(ஈ) பூைான் 

8. கூற்று (A): நிகர நதசிய உற்ெத்தி என்ெது நதசிய உற்ெத்தி அளவின் உண்டம மதிப்பீைாக 

கருதப்ெடுகிறது.  

காரணம் (R): இது நதசிய வருமானம் என்று அடழக்கப்ெடுகிறது.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  
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(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது.  

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

9. கூற்று (A): எந்த ஒரு  ாட்டின் நமம்ொட்டிற்கும் மனித வளம் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது.  

காரணம் (R): கல்வி மற்றும் மக்கள்  லத்தில் முதலீடு தசய்வதன் விடளவாக அவர்களின் எதிர்காலத்தில் 

அதிக அளவு ெலன் கிடைக்கும்.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது.  

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

10. மனிதவள நமம்ொட்டு குறியீடு (HDI) கணக்கில் பின்வரும் எந்தப் ெரிமாணத்டத எடுத்துக் 

தகாள்ளவில்டல? 

(அ) ொலினம்  

(ஆ) உைல் லம்  

(இ) கல்வி  

(ஈ) வருமானம் 

11. பின்வரும் எம்மாநிலத்தின் கல்வியறிவு நதசிய கல்வியறிவு விகிதத்டத காட்டிலும் அதிகமாக உள்ளது? 

(அ) ஆந்திரபிரநதசம்  

(ஆ) உத்திரபிரநதசம் 

(இ) தமிழ் ாடு  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்டல 

12. ொலின விகிதம் என்ெது 

(அ) வயதான ஆண் மற்றும் வயதான தெண் விகிதம் 

(ஆ) ஆண்கள் மற்றும் தெண்கள் விகிதம் 

(இ) ஆணுக்கும் தெண்ணுக்கும் இடைநய நிலவும் சமூக ததாைர்பு 

(ஈ) ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தடன தெண்கள் என்ற விகிதம் 

13. ெரம்ெடர ரீதியான சமத்துவம் எந்த  டைமுடறயில் உறுதி தசய்யப்ெடுகிறது? 

(அ) ததாழிற்சாடல  

(ஆ) தொருளாதார நமம்ொடு 

(இ) நிடலயான நமம்ொடு  
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(ஈ) தொருளாதார வளர்ச்சி 

14. தொருந்தாத ஒன்டற கண்ைறி:  

(அ) சூரிய ஆற்றல்  

(ஆ) காற்று ஆற்றல்  

(இ) காகிதம்  

(ஈ) இயற்டக வாயு 

15. இந்தியாவில் அதிகெட்ச சூரிய ஆற்றல் உற்ெத்திடயச் தசய்யும் மாநிலம் 

(அ) தமிழ் ாடு  

(ஆ) நமற்கு வங்காளம்  

(இ) நகரளா  

(ஈ) ஆந்திரப் பிரநதசம் 

16. ெல ஆண்டுகளின் உெநயாகத்திற்குப் பிறகு தீர்ந்து நொகும் வளம் 

(அ) இயற்டக  

(ஆ) புதுப்பிக்க இயலும் வளம்  

(இ) புதுப்பிக்க இயலாத வளம்  

(ஈ) புதியடவ 

17. அனல் மின் நிடலயம் அதிக அளவிளான ------------- தவளியிடுவதால் சுற்றுச்சூழல் மாசுெடுகிறது.  

(அ) ஆக்சிஜன்  

(ஆ) ட ட்ரஜன்  

(இ) கார்ென்  

(ஈ) கார்ென்-டை-ஆக்டசடு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. எந்த ஒரு  ாட்டின் தொருளாதார நமம்ொடு ------------- என்று அறியப்ெடும்.  

2. மனித வள நமம்ொட்டு அடமச்சகத்தின் தடலடமயகம் ---------------- 

3. இந்தியாவில் அதிக கல்வியறிவு தெற்றுள்ள மாநிலம் -------------- 

4. உலகளவில் மனிதவள நமம்ொட்டு அறிக்டகடயத் தயாரித்து தவளியிடுகின்ற நிறுவனம் ----------

---- 

5. நிலத்தடி நீர் என்ெது -------------- வளங்களின் ஓர் எடுத்துக்காட்ைாகும்.  

6. An Uncertain Glory என்ற புத்தகத்டத எழுதியவர் ------------------ 

III. தொருத்துக:  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            353 

1. நமம்ொடு - அ] வனவிலங்குகள் ொதுகாப்புச் சட்ைம் 

2. மனித வளம் - ஆ] புதுப்பிக்க தக்க வளங்கள் 

3. சூரிய சக்தி - இ] தினசரி வாழ்க்டகயின் ஒரு ெகுதி 

4. 1972 - ஈ] கல்வி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது, 2. ஒட்டு தமாத்த மக்களின் 

திறடம, 3. வருமானம், 4. நிகர நதசிய உற்ெத்தி, 5. சராசரி, 6. இந்தியா, 7. சீனா, 8. (A) மற்றும் (R) 

இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது, 9. (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் 

(R), (A)டவ விளக்குகிறது, 10. ொலினம், 11. தமிழ் ாடு, 12. ஆயிரம் ஆண்களுக்கு எத்தடன தெண்கள் என்ற 

விகிதம், 13. நிடலயான நமம்ொடு, 14. இயற்டக வாயு, 15. தமிழ் ாடு, 16. புதுப்பிக்க இயலாத வளம், 17. 

கார்ென்-டை-ஆக்டசடு 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தொருளாதார நமம்ொடு, 2. புதுதைல்லி, 3. நகரளா, 4. வளர்ச்சித்திட்ைம், 5. புதுப்பிக்கத்தகுந்த, 6. 

அமர்தியாதசன்  

III. தொருத்துக:  

1. 1. இ, 2. ஈ, 3. ஆ, 4. அ  

 

9th Social Science Lesson 27 

27] இந்தியா மற்றும் தமிழ் ாட்டில் நவடலவாய்ப்பு 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

இடைக்கால வரலாற்றுக் காலத்தில் இந்தியாவின் தைல்லி சுல்தான் தெநராஸ் ஷா துக்ளக், 

நவடலவாய்ப்பின்டமச் சிக்கடலத் தீர்ப்ெதற்காக “நவடலவாய்ப்பு அலுவலகத்டத” அடமத்தார்.  

இரு நவல்ெட்டுவில் நவடலவாய்ப்பு: ஒரு கள ஆய்வு. நவடலவாய்ப்பு நிலவரங்களில் ஏற்ெடும் 

மாற்றத்டதத் நதசிய அல்லது மாநில அளவில் மட்டும் தான் புரிந்து தகாள்ள முடியும் என்றில்டல; 

கிராமத்டத ஆய்வு தசய்வதிலிருந்தும் புரிந்து தகாள்ளலாம். இருநவல்ெட்டு என்ெது தமிழ் ாட்டில், விழுப்புரம் 

மாவட்ைத்திலுள்ள ஒரு கிராமமாகும். இந்தக் கிராமம் 100 ஆண்டுகளுக்கும் அதிகமாக அறிஞர்கள் ெலராலும் 

ஆய்வு தசய்யப்ெட்டு வந்துள்ளது. இந்த கிராமம் ஸ்நலட்ைர் கிராமம் என்றும் கூறப்ெடும்; ஏதனனில், 

தசன்டனப் ெல்கடலக் கழகத்தில் ெணியாற்றி வந்த கில்ெர்ட் ஸ்நலட்ைர் என்ெவர் முதன் முதலில் தனது 

மாணவர்களுைன் கள ஆய்வு தசய்வதற்காக இந்த கிராமத்திற்கு 1916ஆம் ஆண்டு தசன்றார். காலப் 

நொக்கில் ெல ஆய்வாளர்கள் கிராமத்தவர்களின் நவடல குறித்து கணக்காய்வு தசய்து, கிராமத்திலுள்ள 

ஒவ்தவாருவர் குறித்தும் நமலும் ெல விவரங்கடளச் நசகரித்துள்ளனர். இந்தக் கிராம வளர்ச்சியின் 

காரணம் கிராம மக்களிடைநய ஆரம்ெ சுகாதார  லம், ெள்ளிகள் அடமத்தது. தொது விநிநயாக அடமப்பு 
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ஆகியவற்றின் மீது சமூகப் ொதுகாப்பு விழிப்புணர்வு அரசாங்கம் அவர்களுக்கு ஏற்ெடுத்தியது காரணமாகும். 

இந்தக் கிராமம் ெல மாறுதல்களுக்கு உட்ெட்டுள்ள நொதிலும் இன்னமும் அவர்களின் நவடலவாய்ப்புக்கு 

முக்கியமாக விவசாயத்டதநய சார்ந்துள்ளது. பின்வரும் அட்ைவடணடயப் ொருங்கள். 1981ஆம் ஆண்டில் 

100 குடும்ெங்களில் 24 குடும்ெங்கள் விவசாயமல்லாத நவடலகளில் ஈடுெட்டிருந்தடதக் காணலாம். 

2008ஆம் ஆண்டில் விவசாயமல்லாத நவடலகளில் இருந்த குடும்ெங்களின் எண்ணிக்டக 41ஆக 

உயர்ந்துள்ளது. 1981-2008 காலத்தில் விவசாயத்தில் 34% லிருந்து 26% ஆக விவசாயக் கூலிகளாகவும், 

ெயிரிடுநவாராகவும் ஈடுெட்டிருந்த குடும்ெங்களின் விகிதம் குடறந்துள்ளது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ெணியிைத்டதக் கணக்கிடுவதற்கு -------------- வயது வடரயிலான வயடத கணக்கிைலாம்.  

(அ) 12-60  

(ஆ) 15-60  

(இ) 21-65  

(ஈ) 5-14 

2. இந்தியாவின் தமாத்த உள் ாட்டு உற்ெத்தியில் ெல்நவறு துடறகளில் எந்த இறங்கு வரிடச சரியானது? 

(அ) முதன்டம துடற, இரண்ைாம் துடற, சார்புத் துடற 

(ஆ) முதன்டமத் துடற, சார்புத் துடற, இரண்ைாம் துடற 

(இ) சார்புத் துடற, இரண்ைாம் துடற, முதன்டமத் துடற 

(ஈ) இரண்ைாம் துடற, சார்புத் துடற, முதன்டமத் துடற 

3. பின்வரும் துடறகளில் இந்தியாவில் மிகப்தெரிய நவடலவாய்ப்புத் துடற எது? 

(அ) முதன்டமத்துடற  

(ஆ) இரண்ைாம் துடற  

(இ) சார்புத் துடற  

(ஈ) தொதுத்துடற 

4. பின்வருவனவற்றுள் எது முதன்டமத் துடற சார்ந்ததல்ல? 

(அ) நவளாண்டம  

(ஆ) உற்ெத்தி  

(இ) சுரங்கத் ததாழில்  

(ஈ) மீன்பிடித் ததாழில் 

5. பின்வருவனவற்றுள் எது இரண்ைாம் துடறடய சார்ந்ததல்ல? 

(அ) கட்டுமானம்  

(ஆ) உற்ெத்தி  
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(இ) சிறுததாழில்  

(ஈ) காடுகள் 

6. மூன்றாம் துடறயில் அைங்குவது 

(அ) நொக்குவரத்து  

(ஆ) காப்பீடு  

(இ) வங்கியல்  

(ஈ) அடனத்தும் 

7. எந்த துடறயில் ததாழிலடமப்பு முடற நசர்க்கப்ெைவில்டல? 

(அ) முதன்டமத் துடற  

(ஈ) இரண்ைாம் துடற  

(இ) சார்புத் துடற  

(ஈ) தனியார் துடற 

8. தொருத்துக:  

 ெட்டியல் – I ெட்டியல் – II 

1. நவளாண்டம, காடுகள் மீன்பிடிப்பு மற்றும் சுரங்கம் - ஒழுங்கடமக்கப்ெைாத துடற 

2. உற்ெத்தி, மின்உற்ெத்தி எரிவாயு மற்றும் குடிநீர் விநிநயாகம் - சார்புத் துடற 

3. வாணிெம், நொக்குவரத்து மற்றும் ததாடலத்ததாைர்பு - இரண்ைாம் துடற 

4. குழுமப் ெதிவற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் வீட்டுத் ததாழில்கள் - முதன்டமத் துடற 

 அ ஆ இ ஈ 

(அ) 1 2 3 4 

(ஆ) 4 3 2 1 

(இ) 2 3 1 4 

(ஈ) 3 2 4 1 

9. எந்த தைல்லி சுல்தான் நவடலயின்டம பிரச்சடனடய தீர்க்க “நவடல வாய்ப்பு அலுவலகத்டத” 

அடமத்தார்? 

(அ) முகமது பின் துக்ளக்  

(ஆ) அலாவுதீன் கில்ஜி 

(இ) ஃதெநராஷ் ஷா துக்ளக்  

(ஈ) ொல்ென் 

10. ----------- துடற ெதிவு தசய்யப்ெட்டு மற்றும் அரசு விதிகடள பின்ெற்றுகிறது.  
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(அ) நவளாண்டம  

(ஆ) ஒழுங்கடமக்கப்ெட்ை 

(இ) ஒழுங்கடமக்கப்ெைாத  

(ஈ) தனியார் 

11. --------------- துடற நவடல ொதுகாப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் வழங்குகிறது.  

(அ) தொதுத் துடற  

(ஆ) ஒழுங்கடமக்கப்ெட்ைத் துடற  

(இ) ஒழுங்கடமக்கப்ெைாத துடற  

(ஈ) தனியார் துடற  

12. தொருந்தாத ஒன்டறக் கண்ைறிக:  

(அ) வங்கியியல்  

(ஆ) ரயில்நவ  

(இ) காப்பீடு  

(ஈ) சிறுததாழில் 

13. தொதுத்துடற மற்றும் தனியார் துடற என்று எதன் அடிப்ெடையில் வடகப்ெடுத்தெடுகிறது? 

(அ) ெணியாளர்களின் எண்ணிக்டக 

(ஆ) இயற்டக வளங்கள்/தொருளாதார தசயல்முடற 

(இ) நிறுவனங்களின் உரிடம 

(ஈ) நவடலவாய்ப்பின் நிடல 

14. கூற்று (A): ஒழுங்குெடுத்தப்ெைாத துடறயின் தொருளாதார ெண்பு என்ெது வீட்டினுள் உற்ெத்தி 

 ைவடிக்டக மற்றும் சிறுததாழில் தசய்வதாகும்.  

காரணம் (R): இங்கு குடறவான ஊதியமும் மற்றும் நவடலகள் முடறயாக வழங்கப்ெடுவதில்டல.  

(அ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது மற்றும் (R), (A)டவ விளக்குகிறது.  

(ஆ) (A) மற்றும் (R) இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல.  

(இ) (A) சரியானது மற்றும் (R) தவறானது.  

(ஈ) (A) தவறானது மற்றும் (R) சரியானது.  

15. ததாழிலாளர்கடளப் ெணியமர்த்துெவர்களாகவும், அவர்கள் ெணிக்கான தவகுமதிகடளச் தசலுத்தும் 

 ெர்களாகவும் உள்ளவர்கள்.  

(அ) ஊழியர்  

(ஆ) முதலாளி  
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(இ) உடழப்ொளி  

(ஈ) ொதுகாவலர் 

16. தமிழ்  ாட்டில் -------------- துடறயில் அதிக  ெர்கள் நவடலக்கு அமர்த்தப்ெட்டுள்ளனர்.  

(அ) நவளாண்டம  

(ஆ) உற்ெத்தி  

(இ) வங்கியல்  

(ஈ) சிறுததாழில் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ---------------- துடறயில் நவடலவாய்ப்புகள் நிடலயான மற்றும் முடறயானடவ அல்ல.  

2. தொருளாதார  ைவடிக்டககள் --------------- மற்றும் ------------- துடறகளாக 

வடகப்ெடுத்தப்ெடுகின்றன.  

3. ---------------- எப்நொதும் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக் தகாள்டகயில் ஒரு முக்கிய உறுப்ொக இைம் 

தெற்றுள்ளது.  

4. நவடலவாய்ப்பு முடற மாற்றத்திற்கான காரணம் ---------------- 

5. இந்தியாவில் நவடலவாய்ப்பின் தன்டம ----------------- 

6. -----------------ன் தொருளாதாரம் என்ெது  ாட்டு மக்களின் எண்ணிக்டக, உடழக்கும் மற்றும் 

உடழக்கும் திறன் தெற்றவர்கடளக் குறிக்கும்.  

7. தொதுத்துடற என்ெது ----------------- 

III. தொருத்துக:  

1. தொதுத்துடற - அ] வங்கியல் 

2. தனியார் துடற - ஆ] நகாழி வளர்ப்பு 

3. முதன்டமத் துடற - இ] இலாெ ந ாக்கம் 

4. சார்புத் துடற - ஈ] நசடவ ந ாக்கம் 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 15-60, 2. சார்புத் துடற, இரண்ைாம் துடற, முதன்டமத் துடற, 3. முதன்டமத்துடற, 4. உற்ெத்தி, 5. 

காடுகள், 6. அடனத்தும், 7. தனியார் துடற, 8. 4, 3, 2, 1, 9. ஃதெநராஷ் ஷா துக்ளக், 10. ஒழுங்கடமக்கப்ெட்ை, 

11. ஒழுங்கடமக்கப்ெட்ைத் துடற, 12. சிறுததாழில், 13. நிறுவனங்களின் உரிடம, 14. (A) மற்றும் (R) 

இரண்டும் சரியானது (R), (A)டவ விளக்கவில்டல, 15. முதலாளி, 16. நவளாண்டம 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  
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1. ஒழுங்கடமக்கப்ெைாத, 2. தொது, தனியார், 3. நவடலவாய்ப்பு, 4. மக்களின்'வாழ்க்டகமுடற, 5. ெல 

ெரிணாமங்கடள தகாண்ைது, 6. உடழப்ொளர் குழுவின், 7. அரசு நிர்வாகம் தசய்யும் நிறுவனம்  

III. தொருத்துக:  

1. ஈ, 2. இ, 3. ஆ, 4. அ

 

9th Social Science Lesson 28 

28] ெணம் மற்றும் கைன் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

தனது அரசாட்சியில், தஷர்ஷா சூரி (1540-1546) குடிமக்களுக்கும், இராணுவத்திற்குமான ஒரு புதிய 

நிர்வாக முடறடய அடமத்தார். அவர் காலத்தில் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ை 178 கிராம் எடை தகாண்ை தவள்ளி 

 ாணம் “ருபியா” என்றடழக்கப்ெட்ைது. அந் ாணயம் முகலாயர், மராத்தியர் மற்றும் ஆங்கிநலயர் காலம் 

வடர புழக்கத்தில் இருந்தது.  

ைாக்ைர் பி. ஆர். அம்நெத்கரின் “ெணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும்” (The Problem of the rupee and its Solution) 

என்ற ஆராய்ச்சிக் கட்டுடரயின் அடிப்ெடையில் தான் இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் அடிப்ெடைச் சட்ைம் 1934-

ல் உருவாக்கப்ெட்டுள்ளது.  

இந்தியாவில் ெணம் எவ்வாறு அச்சிைப்ெடுகிறது? இந்தியாவில் 1917-ல்தான் முதன் முதலில் ஒரு ரூொய் 

மற்றும் இரண்டு ரூொய் ந ாட்டுகள் தயாரித்து தவளியிைப்ெட்ைன. 1935-ல் ெணப் தொறுப்பு அடனத்தும் 

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டகக்கு வந்தது. அதன் பிறகு 500 ரூொய் ந ாட்டு ெணத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியது. 

1940-ல் மீண்டும் இந்தியாவில் 1917-ல் தான் முதன் முதலில் ஒரு ரூொய் மற்றும் இரண்டு ரூொய் 

ந ாட்டுகள் தயாரித்து தவளியிைப்ெட்ைன. 1935-ல் ெணப் தொறுப்பு அடனத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி 

டகக்கு வந்தது. அதன் பிறகு 500 ரூொய் ந ாட்டு ெணத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியது. 1940-ல் மீண்டும் ஒரு 

ரூொய் ந ாட்டுகடள தவளியிட்ைது. 1947-ம் ஆண்டு வடர ஆறாம் ஜார்ஜின் உருவம் தொறித்த ெணநம 

புழக்கத்தில் இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்திய அரசால் ந ாட்டுகள் தவளியிைப்ெட்ைன. இந்தியாவில் 

1917-ல் தான் முதன் முதலில் ஒரு ரூொய் மற்றும் இரண்டு ருொய் ந ாட்டுகள் தயாரித்து தவளியிைப்ெட்ைன. 

1935-ல் ெணப் தொறுப்பு அடனத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டகக்கு வந்தது. அதன் பிறகு 500 ரூொய் 

ந ாட்டு ெணத்டத அறிமுகப்ெடுத்தியது. 1940-ல் மீண்டும் இந்தியாவில் 1917-ல் தான் முதன் முதலில் ஒரு 

ரூொய் மற்றும் இரண்டு ரூொய் ந ாட்டுகள் தயாரித்து தவளியிைப்ெட்ைன. 1935-ல் ெணப் தொறுப்பு 

அடனத்தும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கி டகக்கு வந்தது. அதன் பிறகு 500 ரூொய் ந ாட்டு ெணத்டத 

அறிமுகப்ெடுத்தியது. 1940-ல் மீண்டும் ஒரு ரூொய் ந ாட்டுகடள தவளியிட்ைது. 1947-ம் ஆண்டு வடர 

ஆறாம் ஜார்ஜின் உருவம் தொறித்த ெணநம புழக்கத்தில் இருந்தது. சுதந்திரத்திற்குப் பிறகு இந்திய அரசால் 

ந ாட்டுகள் தவளியிைப்ெட்ைன. ஆங்கிநலய அரசு, 1925ல் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் உள்ள  ாசிக்கில் ஒரு 

அச்சகத்டத அடமத்து மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ரூொய் ந ாட்டுகடள அச்சடிக்க ததாைங்கியது. 

மத்தியப் பிரநதசத்திலுள்ள நதவாஸில் 1974-ல் ஓர் அச்சகம் ததாைங்கப்ெட்ைது. இந்த இரு அச்சகங்கடளத் 

(Security Printing and Minting Corporation of India Ltd. ) தவிர, 1990களில் கர் ாைக மாநிலத்திலுள்ள 

டமசூரிலும், நமற்கு வங்காளத்திலுள்ள சல்ொனியிலும் ரூொய் மற்றும் வங்கிகள் சம்ெந்தப்ெட்ை 

ஆவணங்கடள அச்சடிக்க நமலும் இரு அச்சகங்கடள இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ததாைங்கியது.  
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எவ்வளவு ெணம் அச்சடிக்க நவண்டும் என்டதயும், எப்ெடிப் ொதுகாப்ொக உரிய இைங்களுக்குக் தகாண்டு 

தசல்ல நவண்டும் என்ெடதயும் இந்திய ரிசர்வ் வங்கிநய முடிவு தசய்கிறது. ெத்தாயிரம் ரூொய் மதிப்புடைய 

ந ாட்டுகள் அச்சடிக்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு அதிகாரம் இருந்தாலும், தற்நொது அதிகெட்சம் இரண்ைாயிரம் 

ரூொய் மதிப்பு வடரயிலான ெணத்டத மட்டுநம அச்சடிக்கிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ெண்டைய காலத்தில் ெண்ைமாற்றத்திற்கு ெதிலாக தொது மதிப்பீைாக ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை உநலாகம் ----

------------ (தங்கம்/இரும்பு).  

2. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தடலடமயிைம் இருக்கும் இைம் ------------------- 

(தசன்டன/மும்டெ).  

3. சர்வநதச வணிகத்தில் ெயன்ெடுத்தப்ெடும்  ாணய முடற --------------- (அதமரிக்க 

ைாலர்/ெவுண்டு).  

4. ஜப்ொன்  ாட்டின் ெணம் ----------------- என்று அடழக்கப்ெடுகிறது. (தயன்/யுவான்).  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. --------------------- வணிகத்தின் முதல் வடிவம்.  

2. ெண விநிநயாகம் ---------------- பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்ெட்டுள்ளது.  

3. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் முதல் அச்சகம் ததாைங்கப்ெட்ை இைம் ------------------- 

4. ெணப்ெரிமாற்றத்டத முடறப்ெடுத்துகின்ற தொறுப்பு ----------------க்கு உள்ளது.  

5. ைாக்ைர். பி. ஆர். அம்நெத்கர் அவர்களின் ெணம் ெற்றிய ஆராய்ச்சிக் கட்டுடர -------------- 

III. தொருத்துக:  

1. அதமரிக்க ைாலர் - அ] தானியங்கி இயந்திரம் 

2.  ாணய சுழற்சி - ஆ] ெணத்தின் மாற்று 

3. ஏ. டி. எம். - இ] சர்வநதச அங்கீகாரம் தெற்ற ெணம் 

4. உப்பு - ஈ] சவுதி அநரபியா 

5. ரியால் - உ] 85% 

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

அ) 1.  ாகரிகம் வளர்ச்சியடைந்த இைங்களில் ெண்ைமாற்றுமுடற தசழித்நதாங்கியது.  

2. இதுநவ வணிகத்தின் முதல் வடிவம்.  

(அ) 1 சரி, 2 தவறு  

(ஆ) இரண்டும் சரி  

(இ) இரண்டும் தவறு  

(ஈ) 1 தவறு, 2 சரி 
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ஆ) 1. உலக  ாடுகளில் தெரும்ொன்டமயான ெணப்ெரிமாற்றங்கள் அதமரிக்க ைாலர் மதிப்பிநலநய 

 டைதெறுகிறது.  

2. உலக வணிகத்டத அதமரிக்கா மட்டுநம  ைத்துகிறது.  

(அ) இரண்டு கூற்றுகளும் சரி  

(ஆ) இரண்டு கூற்றுகளும் தவறு 

(இ) 1 சரி, 2 தவறு  

(ஈ) 1 தவறு, 2 சரி 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. தங்கம், 2. மும்டெ, 3. அதமரிக்க ைாலர், 4. தயன் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ெண்ைமாற்று தசய்யப்ெட்ை தொருள்கள், 2.  ாசிக், 3. RBI, 4. ெணத்தின் சிக்கலும் அதன் தீர்வும் 

III. தொருத்துக:  

1. இ, 2. உ, 3. அ, 4. ஆ, 5. ஈ  

IV. பின்வரும் கூற்றிடன ஆராய்ந்து சரியானவற்டற நதர்வு தசய்க:  

1. இரண்டும் சரி, 2. 1 சரி, 2 தவறு 

 

9th Social Science Lesson 29 

29] தமிழகத்தில் நவளாண்டம 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

ெயிர் தசய்யப்ெடும் தமாத்த ெரப்ெளவில் ொசன வசதி தெற்ற ெரப்ெளவு 57 விழுக்காடு ஆகும்.  

மடறநீர்: மடறநீர் எனும் ெதம் 1990ஆம் ஆண்டு நைானி ஆலன் என்ெவரால் அறிமுகப்ெடுத்தப்ெட்ைது 

விவசாயம் அல்லது ததாழிற்சாடல உற்ெத்தியின் நொது நுகரப்ெடும் நீர் மடறநீர் என அடழக்கப்ெடுகிறது. 

மடறநீர் என்ெது உணவு அல்லது மற்ற உற்ெத்தி தொருட்கள் ஒரு  ாட்டில் இருந்து மற்தறாரு  ாட்டிற்கு 

வாணிகம் தசய்யப்ெடும் நொது அவற்நறாடு மடறமுகமாக அவற்றிற்காக தசலவிைப்ெடும் நீரும் தசல்கிறது. 

இதுநவ மடறநீர் ஆகும். உதாரணமாக ஒரு தமட்ரிக் ைன் நகாதுடம உற்ெத்தி தசய்வதற்கு உலக 

அளவிலான சராசரியாக 1, 340 கியூபிக் மீட்ைர் நீர் நதடவப்ெடுகிறது. அப்ெடிதயனில் ஒரு தமட்ரிக் ைன் 

நகாதுடம தவளி ாட்டிற்கு ஏற்றுமதி தசய்யப்ெடும் நொது அடத விடளவிக்கப் ெயன்ெடுத்தப்ெட்ை 1, 340 

கியூபிக் மீட்ைர் நீரும் அதனுைன் தசல்கிறது என்ெது தொருள். உலக அளவில் இந்தியா மிக அதிகமான 

 ன்னீர் ெயன்ொட்ைாளராக உள்ளது. இது மிகவும் அதிகமான எச்சரிக்கக் கூடிய அளவாகும். உலகின் 

ஐந்தாவது மிகப்தெரிய மடறநீர் ஏற்றுமதியாளராக இந்தியா விளங்குகிறது.  
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ததன் இந்தியாவின் மூன்றாவது தெரிய ஆறு காவிரி ஆகும். இது 765 கிநலா மீட்ைர் நீளம் தகாண்ைது. 

காவிரி ஆற்றின் குறுக்நக தமிழ் ாட்டில் நமட்டூர் அடண மற்றும் கல்லடண கட்ைப்ெட்டுள்ளன.  

நுண்ணீர் ொசனத் ததாழில்நுட்ெம்: நுண்ணீர் ொசனத் ததாழில் நுட்ெம் ொசன நீர் ெற்றாக்குடறக்கு  ல்ல 

தீர்வாக விளங்குகிறது. இத்ததாழில் நுட்ெம் ொரம்ெரிய நீர்ொசன முடறகடள விை ெயிர்களில் அதிக மகசூல் 

கிடைக்க வழி தசய்கிறது. சீரான கால இடைதவளியில் அளவாக நீர் ொய்ச்சப்ெடுவதால் உற்ெத்தித் திறன் 

மற்றும் நீர் ெயன்ொட்டுத்திறன் அதிகரிப்ெதுைன் ெணி ஆட்களின் தசலடவக் கணிசமாக குடறத்து, கடள 

வளர்ச்சியிடனக் கட்டுப்ெடுத்துகிறது. நுண்ணீர் ொசனத்தின் மூலம் நீர் வழி உரமிடுவதால் 

உரப்ெயன்ொட்டுத் திறன் அதிகரிப்ெநதாடு தரமான விடளதொருளும் கிடைக்கிறது. தமிழகம் ஒரு தண்ணீர் 

ெற்றாக்குடற மாநிலமாக இருப்ெதால் நுண்ணீர் ொசனத் திட்ைத்திடன, அதிக தண்ணீர் நதடவப்ெடும் 

விவசாய ெயிர்களின் தீவிரமாக தசயல்ெடுவதில் அரசு கவனம் தசலுத்துகிறது.  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. ெயிர் தசய்யப்ெடும் ெரப்ெளவில் ொசன வசதி தெற்ற நிலத்தின் ெரப்ெளவு 

(அ) 27%  

(ஆ) 57%  

(இ) 28%  

(ஈ) 49% 

2. இவற்றுள் உணவல்லாத ெயிர் எது? 

(அ) கம்பு  

(ஆ) நகழ்வரகு  

(இ) நசாளம்  

(ஈ) ததன்டன 

3. 2014-15ஆம் ஆண்டில் த ல் உற்ெத்தித் திறன் 

(அ) 3, 039 கி. கி  

(ஆ) 4, 429 கி. கி  

(இ) 2, 775 கி. கி  

(ஈ) 3, 519 கி. கி 

4. தமிழகத்தின் நவளாண் உற்ெத்தித் திறன் மற்றும் உணவு உற்ெத்தி ஆகிய இரண்டுநம 

(அ) குடறந்துள்ளது  

(ஆ) எதிர்மடறயாக உள்ளது 

(இ) நிடலயாக உள்ளது  

(ஈ) அதிகரித்துள்ளது 
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5. தமிழகத்தில் வைகிழக்குப் ெருவ மடழ தொழியும் மாதங்கள் 

(அ) ஆகஸ்டு-அக்நைாெர்  

(ஆ) தசப்ைம்ெர்- வம்ெர் 

(இ) அக்நைாெர்-டிசம்ெர்  

(ஈ)  வம்ெர்-ஜனவரி 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. தமிழக மக்களில் தெரும்ொன்டமயினர் ------------------ ததாழிடலநய சார்ந்திருக்கின்றனர்.  

2. தமிழகத்திற்குப் தெரும் நீர் ஆதாரமாக இருப்ெது ---------------- ெருவ மடழயாகும்.  

3. தமிழகத்தின் தமாத்தப் புவியியல் ெரப்பு --------------- தஹக்நைர்கள் ஆகும்.  

III. தொருத்துக:  

1. உணவல்லாத ெயிர்கள் - அ] 79, 38, 000 

2. ெருப்பு வடககள் - ஆ] ஒரு தஹக்நைருக்கும் குடறவான ெரப்பில் சாகுெடி தசய்நவார் 

3. வைகிழக்குப் ெருவமடழ - இ] அக்நைாெர்-டிசம்ெர் 

4. குறு விவசாயிகள் - ஈ ] உளுந்து, துவடர, ொசிப்ெயிறு 

5. 2015இல் விவசாயிகளின்  

எண்ணிக்டக - உ] நதங்காய், தகாண்டை கைடல (Channa) 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 57%, 2. ததன்டன, 3. 4, 429 கி. கி, 4. அதிகரித்துள்ளது, 5. அக்நைாெர்-டிசம்ெர் 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. நவளாண், 2. வை கிழக்கு, 3. 1, 30, 33, 000 

III. தொருத்துக:  

1. உ, 2. ஈ, 3. இ, 4. ஆ, 5. அ  

 

9th Social Science Lesson 30 

30] இைம்தெயர்தல் 

உங்களுக்குத் ததரியுமா? 

உலகிநலநய தமக்ஸிநகா-அதமரிக்க ஐக்கிய  ாடு இடைநயயான இைப்தெயர்வு ொடதநய 2010ஆம் 

ஆண்டின் மிகப் தெரிய இைப்தெயர்வுப் ொடதயாகும். உலகிநலநய நீண்ை தூரம் இைம்தெயரும் ெறடவ 

“ஆர்டிக் தைர்ன்” (Artic tern) ெறடவயாகும்.  
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I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாடக கணக்தகடுப்பின் ெடி இந்தியாவின் மக்கள் ததாடக.  

(அ) 121 நகாடி  

(ஆ) 221 நகாடி  

(இ) 102 நகாடி  

(ஈ) 100 நகாடி 

2. தவளிகுடிநயற்றப் ெதிவில் முன்னிடல வகிக்கும் மாவட்ைம் 

(அ) இராம ாதபுரம்  

(ஆ) நகாயம்புத்தூர்  

(இ) தசன்டன  

(ஈ) நவலூர் 

3. 2015ஆம் ஆண்டில் தமிழ் ாட்டிலிருந்து இைம்தெயர்ந்தவர்களில் கல்வியறிவற்நறாரின் சதவீதம் 

(அ) 7%  

(ஆ) 75%  

(இ) 23%  

(ஈ) 9% 

4. ஏடழ மக்கள் இைப்தெயர்டவ நமற்தகாள்வது  

(அ) வாழ்வாதாரத்திற்காக  

(ஆ) வாழ்க்டகத் தரத்டத நமம்ெடுத்திக் தகாள்ள 

(இ) நசடவக்காக  

(ஈ) அனுெவத்டதப் தெறுவதற்காக 

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. ------------ மற்றும் ----------- அடிப்ெடையில் இைப்தெயர்வு கணக்கிைப்ெடுகிறது.  

2. மக்களின்  கர்வு,  கர்ப்புறங்கடள விை கிராமப்புறங்களில் ----------------- காணப்ெடுகின்றன.  

3. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் ததாடக கணக்தகடுப்பின்ெடி கிராமப்புற இந்தியாவில் ------------- சதவீத 

மக்கள் இைம் தெயர்ந்தவர்களாகக் கணக்கிைப்ெட்டுள்ளது.  

4. தெண்கள் அதிக அளவில் இைம் தெயர்வதற்கான காரணம் ---------------- 

5. இைம்தெயர்வு  கர்வு என்ெது -------------- உள் கர்வுகடளக் தகாண்ைதாகும்.  

III. தொருத்துக:  

1. இைம்தெயர்வு தகாள்டக - அ] நவடல 
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2. தெண் இைம்தெயர்வாளர் - ஆ] தவளி குடிநயற்றம் குடறவு 

3. தசன்டன - இ] தவளி குடிநயற்றம் அதிகம் 

4. வசதி, வாய்ப்புடைய இைம்தெயர்வாளர் - ஈ] திருமணம் 

5. நசலம் - உ] இைம் தெயர்தலின் அளடவக் குடறப்ெது 

6. ஆண் இைம் தெயர்வாளர் - ஊ] வாழ்க்டகத் தரத்டத நமம்ெடுத்திக்தகாள்ள 

விடைகள்:  

I. சரியான விடைடயத் நதர்ந்ததடுக்கவும்:  

1. 121 நகாடி, 2. தசன்டன, 3. 7%, 4. வாழ்வாதாரத்திற்காக  

II. நகாடிட்ை இைங்கடள நிரப்புக:  

1. பிறப்பிைம், வாழ்விைம், 2. அதிகமாக, 3. 37, 4. திருமணம், 5. ெல்நவறுெட்ை 

III. தொருத்துக:  

1. உ, 2. ஈ, 3. இ, 4. ஊ, 5. ஆ, 6. அ  

 

10th Social Science Lesson 1 

1] முெல் உலகப்ரபாரின் தவடிப்பும் அென் பின்விசளவுகளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

கூட்டு நிறுவனம் என்பது தபாருள்கசள உற்பத்தி தைய்து விநிரயாகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஒரு தொழில்ைார் 

நிறுவனமாகும். ெனக்கு நன்சம பயக்கும் விெத்தில் தபாருள்களின் விநிரயாகம், விசல ஆகியவற்றின் 

மீது அந்நிறுவனம் அதிகக் கட்டுப்பாட்டிசனக் தகாண்டிருக்கும்.  

பதுங்குக் குழிப்ரபார்: ரபார் வீரர்களால் ரொண்டப்படும் பதுங்குக் குழிகள் எதிரிகளின் சுடுெலின் இருந்து 

ெங்கசளக் காத்துக்தகாண்டு பாதுகாப்பாக நிற்க உெவின. பிரொனப் பதுங்குக் குழிகள் ஒன்ரறாதடான்றும் 

பின்புறமுள்ள குழிகரளாடும் இசணக்கப்பட்டிருக்கும். அவற்றின் வழியாக உணவு, ஆயுெங்கள், கடிெங்கள், 

ஆசணகள் ஆகியசவ வந்து ரைரும். புதிய வீரர்களும் வந்து ரைர்வர்.  

அதமரிக்க குடியரசுத் ெசலவர் உட்ரரா வில்ைன் ெனது பதினான்கு அம்ைத் திட்டத்செ ரநைநாடுகள் 

பின்பற்றுவெற்காக முன்சவத்ொர். அவற்றில் மிக முக்கியமானொக அவர் ரகாடிட்டுக் காட்டியது 

“மிகப்தபரும் நாடுகள் சிறிய நாடுகள் எனும் ரபெமில்லாமல் அசனத்து நாடுகளின் அரசியல் 

சுெந்திரத்திற்கும் அந்நாடுகளின் நிலப்பரப்பின் ஒருசமப்பாட்டிற்கும் எல்சலகளின் உறுதிப்பாட்டிற்கும் 

பரஸ்பரம் உத்ெரவாெம் அளிக்கக்கூடிய நாடுகசளக் தகாண்ட தபாது அசமப்சப உருவாக்க ரவண்டும்” 

என்பொகும்.  

ரஷ்யப் புரட்சி நடந்து ைார் மன்னன் வீழ்ச்சியுற்றரபாது நம் ரெசியக் கவி பாரதியார் எழுதிய உணர்ச்சிமிக்க 

கவிசெ:  

புதிய ரஷ்யா மாகாளி பராைக்தி உருசியநாட்  
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 டீனர்கசடக்கண் சவத்ொ ளங்ரகா 

ஆகாதவன் தறழுந்ெதுபார் யுகப்புரட்சி; 

 தகாடுங்ரகாலன் அலறி வீழ்ந்ொன்; 

வாகான ரொள்புசடத்ொர் வானமரர்; 

 ரபய்கதளலாம் வருந்திக் கண்ணீர் 

ரபாகாமற் கண்புசகந்து மடிந்ெனவாம்; 

 சவயகத்தீர், புெசம காணீர்; 

1870இல் மத்திய ரவால்கா பகுதி அருரக கற்றறிந்ெ தபற்ரறார்க்கு தலனின் பிறந்ொர். கார்ல்மார்க்ஸின் 

சிந்ெசனகளால் கவரப்பட்ட அவர், விடுெசலக்கான வழி, தபருந்திரளான மக்களின் ரபாராட்டரம என 

நம்பினார். தபரும்பாலாரனாரின் (ரபால்ஷின்ஸ்ட்ரவா) ஆெரசவப் தபற்ற தலனினும் அவரது 

ஆெரவாளர்களும் ரபால்ஷ்விக் கட்சி என்று அறியப்பட்டனர். இவருக்கு எதிரான சிறுபான்சமயினர் 

(தமன்ஷின்ஸ்ட்ரவா) தமன்ஷ்விக்குகள் என்றும் அசழக்கப்பட்டனர்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. முெல் உலகப்ரபாரின் இறுதியில் நிசலகுசலந்து ரபான மூன்று தபரும் ரபரரசுகளும் யாசவ? 

(அ) த ர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்ரகரி, உதுமானியர் 

(ஆ) த ர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்ரகரி, ரஷ்யா 

(இ) ஸ்தபயின், ரபார்ச்சுகல், இத்ொலி 

(ஈ) த ர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்ரகரி, இத்ொலி 

2. பத்தொன்பொம் நூற்றாண்டு முடிவசடயுந்ெருவாயில் கிழக்கு ஆசியாவில் உெயமான வலிசம வாய்ந்ெ 

நாடு எது? 

(அ) சீனா  

(ஆ)  ப்பான்  

(இ) தகாரியா  

(ஈ) மங்ரகாலியா 

3. “ஏகாதிபத்தியம் முெலாளித்துவத்தின் உச்ை கட்டம்” எனக் கூறியவர் யார்? 

(அ) தலனின்  

(ஆ) மார்க்ஸ்  

(இ) ைன்யாட் தைன்  

(ஈ) மா ரை துங் 

4. மார்ன் ரபார் எெற்காக நிசனவு கூறப்படுகிறது? 

(அ) ஆகாயப் ரபார்முசற  
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(ஆ) பதுங்குக் குழிப்ரபார்முசற 

(இ) நீர் மூழ்கிக் கப்பல் ரபார்முசற  

(ஈ) கடற்பசடப் ரபார்முசற 

5. பன்னாட்டுச் ைங்கத்தின் முெல் தபாதுச்தையலாளர் எந்ெ நாட்சடச் ரைர்ந்ெவர்? 

(அ) பிரிட்டன்  

(ஆ) பிரான்ஸ்  

(இ) டச்சு  

(ஈ) அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

6. பின்லாந்செத் ொக்கியெற்காக பன்னாட்டுச் ைங்கத்திலிருந்து தவளிரயற்றப்பட்ட நாடு எது? 

(அ) த ர்மனி  

(ஆ) ரஷ்யா  

(இ) இத்ொலி  

(ஈ) பிரான்ஸ் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. __________ஆம் ஆண்டில்  ப்பான் சீனாவுடன் வலுக்கட்டாயமாகப் ரபாரிட்டது.  

2. 1913ஆம் ஆண்டு ரம மாெம் சகதயழுத்திடப்பட்ட ___________ உடன்படிக்சகயின் படி அல்ரபனியா 

எனும் புதிய நாடு உருவாக்கப்பட்டது.  

3. ___________ ஆண்டில்  ப்பான் இங்கிலாந்துடன் நட்பிசன ஒப்பந்ெம் தைய்து தகாண்டது.  

4. பால்கனில் __________ நாடு பல்வசக இனமக்கசளக் தகாண்டிருந்ெது.  

5. டாதனன்பர்க் ரபாரில் __________ ரபரிழப்புகளுக்கு உள்ளானது.  

6. பாரிஸ் அசமதி மாநாட்டில் பிரதிநிதியாகப் பங்ரகற்ற பிரான்ஸின் பிரெமர் ___________ ஆவார்.  

7. ___________ ஆம் ஆண்டில் தலாக்கர்ரனா உடன்படிக்சக சகதயழுத்திடப்பட்டது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. i) துருக்கியப் ரபரரசு, பால்கனில் துருக்கியரல்லாெ பல இனமக்கசளக் தகாண்டிருந்ெது.  

ii) துருக்கி சமயநாடுகள் பக்கம் நின்று ரபாரிட்டது.  

iii) பிரிட்டன் துருக்கிசயத் ொக்கி கான்ஸ்டாண்டி ரநாபிசளக் சகப்பற்றியது.  

iv) சூயஸ் கால்வாசயத் ொக்க துருக்கி ரமற்தகாண்ட முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டது.  

(அ) i, ii ஆகியன ைரி  

(ஆ) i, iii ஆகியன ைரி  

(இ) iv ைரி  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            367 

(ஈ) i, ii, iv ஆகியன ைரி 

2. கூற்று: த ர்மனியும் அதமரிக்காவும் மலிவான தொழிற்ைாசலப் தபாருள்கசள உற்பத்தி தைய்து 

இங்கிலாந்தின் ைந்செசயக் சகப்பற்றின.  

காரணம்: இருநாடுகளும் ெங்கள் தொழிற்ைாசலகளுக்குத் ரெசவயான மூலப்தபாருள்கசள உற்பத்தி 

தைய்ென.  

(அ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ைரி.  

(ஆ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டும் ெவறு 

(ஈ) காரணம் ைரி, ஆனால் கூற்று ெவறு 

3. கூற்று: ஆப்பிரிக்காவில் குடிரயற்றங்கசள ஏற்படுத்துவெற்காக ஐரராப்பிய நாடுகள் ரமற்தகாண்ட 

முெற்கட்ட முயற்சிகள் ரத்ெக்களரியான ரபார்களில் முடிந்ென.  

காரணம்: தைாந்ெநாட்டு மக்களிடமிருந்து கடுசமயான எதிர்ப்பு இருந்ெது.  

(அ) காரணம், கூற்று ஆகிய இரண்டும் ைரி 

(ஆ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று, காரணம் இரண்டுரம ெவறு 

(ஈ) காரணம் ைரி ஆனால் கூற்று ெவறு 

தபாருத்துக:  

1. பிதரஸ்ட் - லிரடாவஸ்க் உடன்படிக்சக - தவர்தைய்ல்ஸ் 

2. ஜிங்ரகாயிைம் - துருக்கி 

3. கமால் பாட்ைா - ரஷ்யாவும் த ர்மனியும் 

4. எம்டன் - இங்கிலாந்து 

5. கண்ணாடி மாளிசக - தைன்சன 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. த ர்மனி, ஆஸ்திரிய-ஹங்ரகரி, உதுமானியர் 2.  ப்பான் 3. தலனின்  

4. பதுங்குக் குழிப்ரபார்முசற 5. பிரிட்டன் 6. ரஷ்யா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. (1894) 2. லண்டன் 3. (1902) 4. மாசிரடானியா 5. ரஷ்யா 6. கிளதமன்ரைா  

7. (1925) 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. i, ii, iv ஆகியன ைரி 2. கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கம் அல்ல  
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3. காரணம், கூற்று இரண்டும் ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பிதரஸ்ட் - லிரடாவஸ்க் உடன்படிக்சக - ரஷ்யாவும் த ர்மனியும் 

2. ஜிங்ரகாயிைம் - இங்கிலாந்து 

3. கமால் பாட்ைா - துருக்கி 

4. எம்டன் - தைன்சன 

5. கண்ணாடி மாளிசக - தவர்தைய்லஸ் 

 

10th Social Science Lesson 2 

2] இரு உலகப்ரபார்களுக்கு இசடயில் உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ெங்க மதிப்பீட்டு அளவு என்பது ஒரு நாணயமுசற. இதில் ஒரு நாட்டினுசடய நாணயம் அல்லது 

காகிெப்பணம் ெங்கத்ரொடு ரநரடித் தொடர்புசடய ஒரு மதிப்பிசனப் தபற்றிருக்கும்.  

பாசிஸம் என்பது தீவிர ஆதிக்க மனப்பான்சம தகாண்ட அதிதீவிர ரெசியவாெத்தின் ஓர் வடிவமாகும். 

ைர்வாதிகார வல்லசமயும் எதிர்ப்சப வன்முசற தகாண்டு அடக்குவதும் ைமூகத்செயும், 

தபாருளாொரத்செயும் வலுவான மத்திய அதிகாரத்தின் கீழ் சவத்திருப்பதும் இென் பண்புகளாகும். இது 

இருபொம் நூற்றாண்டின் தொடக்கப் பகுதியில் ஐரராப்பாவில் முக்கியத்துவம் தபற்றது.  

ைமூக  னநாயகக் கட்சியானது த ர்மன் தபாதுத் தொழிலாளர் கழகம் என்ற தபயரில் 1863 ரம 23இல் 

லிப்சிக் நகரத்தில் நிறுவப்பட்டது. அெசன நிறுவியவர் தபர்டினன்ட் லாஸ்ஸல்லி என்பவராவார். 19ஆம் 

நூற்றாண்டின் இறுதிப் பகுதிசயச் ரைர்ந்ெ த ர்மானிய ரமட்டுக் குடியினர் ஒரு ரைாைலிைக் கட்சியின் 

இருப்சபரய புதிொக ஒன்றிசணக்கப்பட்ட தரய்க்கின் (குடியரசு) பாதுகாப்புக்கும் உறுதிப்பாட்டிற்கும் ஒரு 

அச்சுறுத்ெலாகக் கருதினர். எனரவ பிஸ்மார்க் 1878 முெல் 1890 வசர இக்கட்சிசயத் ெசட தைய்திருந்ொர். 

1945இல் ஹிட்லரின் மூன்றாவது தரய்க்கின் (குடியரசின்) வீழ்ச்சிசயத் தொடர்ந்து இக்கட்சி புத்தெழுச்சி 

தபற்றது. ஹிட்லசர எதிர்த்ெ கட்சி என்ற தபயருடன் தவய்மர் காலத்திலிருந்து தையல்படும் ஒரர கட்சி 

இதுரவயாகும்.  

காலனிய நீக்கம் என்பது காலனியாதிக்க ைக்திகள் காலனிகள் மீது தகாண்டுள்ள நிறுவனம் மற்றும் ைட்டம் 

ைார்ந்ெ கட்டுப்பாடுகசளச் தைாந்ெ ரெசிய அரசுகளிடம் வழங்குவொகும்.  

ரஹா சி மின் 1890இல் ரடாங்கிங்கில் பிறந்ொர். ெனது 21ஆவது வயதில் அவர் ஐரராப்பா தைன்றார். 

லண்டன் உணவு விடுதிதயான்றில் ைசமயல் கசலஞராய்ப் பணியாற்றிய பின் அவர் பாரிஸ் தைன்றார். 

பாரிஸ் அசமதி மாநாட்டில் வியட்நாமின் சுெந்திரத்திற்காக ஆெரவு திரட்டினார். தினைரிகளில் அவர் 

எழுதிய கட்டுசரகளும் குறிப்பாக “விைாரசணயில் பிதரஞ்சு காலனியாதிக்கம்” எனும் சிற்ரறடு அவசர 

நன்கறியப்பட்ட வியட்நாமிய ரெசியவாதி ஆக்கியது. 1921இல் ரஹா சி மின் பிதரஞ்சு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிசய 

உருவாக்கியவர்களில் ஒருவராக இருந்ொர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் அவர் மாஸ்ரகா தைன்று 

புரட்சியின் நுட்பங்கசளக் கற்றார். 1925இல் “புரட்சிகர இசளஞர் இயக்கம்” எனும் அசமப்சப நிறுவினார்.  
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தென்னாப்பிரிக்காவில் இனஒதுக்கல்: இன ஒதுக்கல் என்பென் தபாருள் ெனிசமப்படுத்துெல் அல்லது 

ஒதுக்கி சவத்ெல் என்பொகும். இது 1947இல் ரெசிய வாெக் கட்சியின் தகாள்சகயாயிற்று. 1950 முெல் 

வரிசையாகப் பல ைட்டங்கள் நசடமுசறக்கு வந்ென. ஒட்டுதமாத்ெ நாடும் பல்ரவறு இடங்களுக்கான 

ெனித்ெனிப் பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டன. தவள்சள இனத்ெவருக்கும் தவள்சளயரல்லாெ இனத்ெவருக்கும் 

இசடயில் திருமணங்கள் ெசடதைய்யப்பட்டன. ஏறத்ொழ அசனத்துப் பள்ளிகளும் அரசின் கட்டுப்பாட்டின் 

கீழ் தகாண்டு வரப்பட்டன. இென் மூலம் தவள்சளயருக்கு வழங்கப்படும் கல்வியில் இருந்து மாறுபட்ட 

கல்விசய ஏசனய ஆப்பிரிக்கர்களுக்கும் நசடமுசறப்படுத்ெப்பட்டது. பல்கசலக்கழகம் கல்வியும் பிரித்து 

சவக்கப்பட்டது. தென்னாப்பிரிக்காவில் தவள்சள கறுப்பின மக்களுக்கிசடயிலான அரசியல் ைமத்துவம் 

என்பது மக்கள் தொசகயில் மூன்றில் இரண்டு பங்காக இருக்கும் கறுப்பின மக்களின் ஆட்சிசயக் 

குறிக்கும் உண்சமயின் அடிப்பசடயிரலரய இன ஒதுக்கல் உருவானது. தநல்ைன் மண்ரடலா அரசியல் 

வானில் பிரகாசிக்கத் தொடங்கிப் தபாது மக்களின் ரபராெரசவப் தபற்ற ரபாது ஆப்பிரிக்க ரெசிய காங்கிரஸ் 

கட்சித் ெசட தைய்யப்பட்டு தநல்ைன் மண்ரடலா சிசற சவக்கப்பட்டார். உலக அளவிலான எதிர்ப்பசலகள் 

தென் ஆப்பிரிக்காவில் இனவாெ ஆட்சிசய முடிவுக்குக் தகாண்டு வர உெவியது. 1990இல் ஆப்பிரிக்க 

ரெசிய காங்கிரஸ் மீொன ெசட விலக்கிக் தகாள்ளப்பட்டு மண்ரடலா 27 ஆண்டுகளுக்குப் பின் விடுெசல 

தைய்யப்பட்டார். இெசனத் தொடர்ந்து நசடதபற்ற ரெர்ெலில் ஆப்பிரிக்க மக்களுக்கு வாக்குரிசம 

வழங்கப்பட்டது. ரெர்ெலில் ஆப்பிரிக்க ரெசிய காங்கிரஸ் தவற்றி தபற்று மண்ரடலா தென்னாப்பிரிக்காவின் 

முெல் கறுப்பினக் குடியரசுத் ெசலவரானார். இன ஒதுக்கல் தகாள்சக ஒரு முடிவுக்கு வந்ொலும் 

ஆப்பிரிக்காவின் தபாருளாொர மண்டல முழு ஆதிக்கமும் தவள்சள இனத்ெவரிடரம உள்ளது.  

தென்னாப்பிரிக்காவில் குடிரயறிய டச்சுக் குடிரயறிகளின் வம்ைாவளியினரர ஆப்பிரிக்கரநர்கள் என்றும் 

அசழக்கப்பட்ட ரபாயர்கள் ஆவர். இவர்களது தமாழி ஆப்பிரிக்கான்ஸ்.  

டாலர் ஏகாதிபத்தியம்: இச்தைால் தொசல தூர நாடுகளுக்குப் தபாருளாொர உெவி தைய்வென் மூலம் 

அவற்றின் மீது ஆதிக்கம் தைலுத்ெவும், ெக்க சவத்துக் தகாள்ளவும், அதமரிக்கா பின்பற்றியக் தகாள்சகசய 

விளக்குவெற்குப் பயன்படுத்ெப்படுவொகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இத்ொலி யாருடன் ரலட்டரன் உடன்படிக்சகசயச் தைய்து தகாண்டது? 

(அ) த ர்மனி  

(ஆ) ரஷ்யா  

(இ) ரபாப்  

(ஈ) ஸ்தபயின் 

2. யாருசடய ஆக்கிரமிப்ரபா தமக்சிரகா நாகரிகம் நிசலகுசலந்து ரபாயிற்று? 

(அ) தஹர்மன் ரகார்ட்ஸ்  

(ஆ) பிரான்சிஸ்ரகா பிைாரரா 

(இ) தெௌதையின்ட் லாதவர்ட்யூர்  

(ஈ) முெலாம் தபட்ரரா 
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3. தபரு நாட்சட யார் ெங்களுசடய பகுதிகளில் ஒன்றாக ஆக்கிக் தகாண்டனர்? 

(அ) ஆங்கிரலயர்  

(ஆ) ஸ்பானியர்  

(இ) ரஷ்யர்  

(ஈ) பிதரஞ்சுக்காரர் 

4. லத்தீன் அதமரிக்காவுடன் “அண்சட நாட்டுடன் நட்புறவு” எனும் தகாள்சகசயக் கசடப்பிடித்ெ 

அதமரிக்கக் குடியரசுத்ெசலவர் யார்? 

(அ) ரூஸ்தவல்ட்  

(ஆ) ட்ரூமன்  

(இ) உட்ரராவில்ைன்  

(ஈ) ஐைரனாவர் 

5. உலகத்தின் எந்ெப்பகுதி டாலர் அரசியல் ஏகாதிபத்தியத்செ விரும்பவில்சல? 

(அ) ஐரராப்பா  

(ஆ) லத்தீன் அதமரிக்கா  

(இ) இந்தியா  

(ஈ) சீனா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ைமூக  னநாயகக் கட்சிசய நிறுவியவர் ___________ 

2. நாசிை கட்சியின் பிரச்ைாரங்களுக்குத் ெசலசமரயற்றவர் ____________ 

3. வியட்நாம் ரெசியவாதிகள் கட்சி ____________ இல் நிறுவப்பட்டது.  

4. நாசிை த ர்மனியின் ரகசியக் காவல்பசட ____________ என அசழக்கப்பட்டது.  

5. தென்னாப்பிரிக்க ஒன்றியம் ___________ ஆம் ஆண்டு ரம மாெம் உருவானது.  

6. ஆப்பிரிக்க ரெசியக் காங்கிரஸ் ெசலவரான தநல்ைன் மண்ரடலா ____________ ஆண்டுகள் 

சிசறயில் அசடக்கப்பட்டிருந்ொர்.  

7. ரபாயர்கள் ___________ என்றும் அசழக்கப்பட்டனர்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) முெல் உலகப்ரபாரின் ரபாது ஆஸ்திரியாசவ தெற்கு முசனப் ரபாரில் தொடர்ந்து முசனப்புடன் ஈடுபட 

சவப்பரெ இத்ொலியின் முக்கியக் கடசமயாக இருந்ெது.  

ii) இத்ொலிசயக் காட்டிலும் நீண்ட காலங்கழித்ரெ த ர்மனி பாசிைத்செக் சகக்தகாண்டது.  
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iii) அதமரிக்காவில் மிகப்தபரும் பங்குச் ைந்செ வீழ்ச்சி 1929ஆம் ஆண்டு அக்ரடாபர் மாெம் 24ஆம் நாளில் 

ஏற்பட்டது.  

iv) ஆப்பிரிக்க ரெசிய காங்கிரசின் மீொனத் ெசட 1966இல் விலக்கிக் தகாள்ளப்பட்டது.  

(அ) i, ii ஆகியசவ ைரி  

(ஆ) iii ைரி  

(இ) iii, iv ஆகியசவ ைரி  

(ஈ) i, ii, iii ஆகியசவ ைரி 

3. கூற்று: ெற்காப்புப் தபாருளாொரக் தகாள்சகசய முன்னிறுத்தியப் தபாருளாொர ரெசியம் எனும் புதிய 

அசலயால் உலக வணிகம் பாதிக்கப்பட்டது.  

காரணம்: அதமரிக்கா, கடன்பட்ட நாடுகளுக்குப் தபாருளாொர உெவி தைய்ய விருப்பமில்லாமல் 

இருந்ெெனால் இந்நிசல உண்டானது.  

(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டுரம ைரி 

(ஆ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று, காரணம் ஆகிய இரண்டுரம ெவறு 

(ஈ) காரணம் ைரி ஆனால் கூற்றுக்குப் தபாருந்ெவில்சல.  

3. கூற்று: 1884-85இல் நசடதபற்ற தபர்லின் காலனிய மாநாடு காலனியாதிக்க ைக்திகள் 

ஆப்பிரிக்காசவத் ெங்களின் தைல்வாக்கு மண்டலங்களாகப் பிரித்துக் தகாள்ளலாம் எனத் தீர்மானித்ெது.  

காரணம்: ஆங்கிரலயருக்கும், ரபாயர்களுக்கும் தென்னாப்பிரிக்காவில் நசடதபற்ற ரபார் 

இத்தீர்மானத்திற்கு எதிர்ப்பானொகும்.  

(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டுரம ைரி  

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டுரம ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் கூற்றுடன் தபாருந்ெவில்சல.  

தபாருத்துக:  

1. டிரான்ஸ்வால் - த ர்மனி 

2. ரடாங்கில் - ஹிட்லர் 

3. ஹின்டன்பர்க் - இத்ொலி 

4. மூன்றாம் தரய்க் - ெங்கம் 

5. மாட்டிரயாட்டி - தகாரில்லா நடவடிக்சககள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ரபாப் 2. தஹர்மன் ரகார்ட்ஸ் 3. ஸ்பானியர் 4. ரூஸ்தவல்ட்  
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5. லத்தீன் அதமரிக்கா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபர்டினண்ட் லாஸ்ஸல்லி 2. ர ாைப் ரகாயதபல்ஸ் 3. (கி. பி. 1927) 4. தகஸ்டரபா 

5. (27) 6. ஆப்பிரிக்க ரநர்கள் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. i, ii, iii ஆகியசவ ைரி  

2. கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

3. கூற்று, காரணம் இரண்டுரம ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. டிரான்ஸ்வால் - ெங்கம் 

2. ரடாங்கிங் - தகாரில்லா நடவடிக்சககள் 

3. ஹின்டன்பர்க் - த ர்மனி 

4. மூன்றாம் தரய்க் - ஹில்டன் 

5. மாட்டிரயாட்டி - இத்ொலி 

 

10th Social Science Lesson 3 

3] இரண்டாம் உலகப்ரபார் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இரண்டாவது உலகப் ரபாரின்ரபாது த ர்மானியர்களால் ஆறு மில்லியன் யூெ மக்கள் தகால்லப்பட்ட இன 

அழிப்சப விளக்குவெற்கு ரபரழிவுப்படுதகாசல (Holocaust) என்ற தைால் பயன்படுத்ெப்படுகிறது. ஹிட்லர் 

மற்றும் நாசிகளுடசடய அரசியல் நிகழ்ச்சி நிரலின் முக்கிய அம்ைங்களின் ஒன்று யூெர்கசள அழிப்பொகும். 

த ர்மனியில் ைாொரணமாகவும் தைால்லப்ரபானால் ஐரராப்பா முழுவதும் ஏற்கனரவ நிலவி வந்ெ யூெ 

எதிர்ப்பு உணர்வுகசள ஹிட்லர் பயன்படுத்திக் தகாண்டார். யூெர்கள் ஐரராப்பா முழுவதிலும் 

சிெறிக்கிடந்ெனர். அவர்களில் பலர் வணிகத்துசறயிலும் கசலகளிலும் தொழிற்துசறகளிலும் புகழ்தபற்று 

விளங்கினார். வட்டித் தொழில் யூெர்களிசடரய முக்கிய வணிக நடவடிக்சகயாக இருந்ெது. இது 

அவர்களுக்கு எதிரான தவறுப்சப ரமலும் வலுவசடயச் தைய்ெது. ரஷக்ஸ்பியரின் தவனிஸ் நகர வணிகர் 

(Merchant of Venice) எனும் நாடகம் மக்களிசடரய யூெர்களின் மீதிருந்ெ தவறுப்சபயும் 

அவநம்பிக்சகசயயும் படம் பிடித்துக் காட்டியது.  

“ஐக்கிய நாடுகள் ைசபயின் மக்களாகிய நாங்கள் எதிர்கால ைந்ெதியினசர ரபாரின் துயரங்களிலிருந்துக் 

காப்ரபாம் என உறுதி கூறுகிரறாம். அது நம்முசடய வாழ்நாளில் இருமுசற மனிெ குலத்திற்குச் தைால்ல 

முடியாெ துயரங்கசளக் தகாண்டு வந்துள்ளது. ரமலும் அடிப்பசட மனிெ உரிசமகள், மனிெப் 

பண்புகசளப் தபற்றுள்ள ெனிநபர்களின் கண்ணியம், மதிப்பு ஆணுக்கும் தபண்ணுக்கும், சிறிய 
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நாட்டிற்கும் தபரிய நாட்டிற்கும் ைம உரிசம ஆகியவற்றின் மீொன நம்பிக்சகசய மீண்டும் உறுதி 

தைய்ரவாம்” – ஐக்கிய நாடுகள் ைசபயின் முகவுசரயிலிருந்து.  

பன்னாட்டு நிதியசமப்பின் (IMF) ரநாக்கங்கள்: உலக அளவில் நிதி ைார்ந்ெ ஒத்துசழப்சபப் ரபணுவது, 

நிதி நிசலசய உறுதியானொக சவத்திருத்ெல், பன்னாட்டு வணிகத்திற்கு வைதிகள் ஏற்படுத்திக் 

தகாடுப்பது, ரவசல வாய்ப்பிசனப் தபருக்குவது, நீடித்ெப் தபாருளாொர வளர்ச்சி, உலகம் முழுவதிலும் 

வறுசமசய ஒழிப்பது என்பனவாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1.  ப்பான் ைரணசடவொக எப்ரபாது முசறப்படி சகதயழுத்திட்டது? 

(அ) தைப்டம்பர் 2, 1945  

(ஆ) அக்ரடாபர் 2, 1945 

(இ) ஆகஸ்டு 15, 1945  

(ஈ) அக்ரடாபர் 12, 1945 

2. பன்னாட்டு ைங்கம் உருவாக்கப்படுவதில் முன்முயற்சி எடுத்ெவர் யார்? 

(அ) ரூஸ்தவல்ட்  

(ஆ) ரைம்தபர்லின்  

(இ) உட்ரரா வில்ைன்  

(ஈ) பால்டுவின் 

3.  ப்பானியக் கப்பற்பசட அதமரிக்க கப்பற்பசடயால் எங்ரக ரொற்கடிக்கப்பட்டது? 

(அ) க்வாடல்தகனால் ரபார்  

(ஆ) மிட்ரவ ரபார் 

(இ) தலனின் கிரரடு ரபார்  

(ஈ) எல் அலாதமய்ன் ரபார் 

4. அதமரிக்கா ெனது முெல் அணுகுண்சட எங்ரக வீசியது? 

(அ) கவாைாகி  

(ஆ) இன்ரனாசிமா  

(இ) ஹிரராஷிமா  

(ஈ) நாகைாகி 

5. ஹிட்லர் எவசர மிகவும் தகாடுசமப்படுத்தினார்? 

(அ) ரஷ்யர்கள்  

(ஆ) அரரபியர்கள்  
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(இ) துருக்கியர்கள்  

(ஆ) யூெர்கள் 

6. த ர்மனிரயாடு மியூனிச் உடன்படிக்சகயில் சகதயழுத்திட்ட பிரிட்டன் பிரெமர் யார்? 

(அ) ரைம்பரிலின்  

(ஆ) வின்ஸ்டன் ைர்ச்சில்  

(இ) லாயிட்  ார்ஜ்  

(ஈ) ஸ்ரடன்லி பால்டுவின் 

7. எப்ரபாது ஐக்கிய நாடுகள் ைசபயின் பட்டய ைாைனம் சகதயழுத்ொனது? 

(அ) ஜீன் 26, 1942  

(ஆ) ஜீன் 26, 1945  

(இ)  னவரி 1, 1942  

(ஈ)  னவரி 1, 1945 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இராணுவ நீக்கம் தைய்யப்பட்ட ___________ பகுதிசய ஹிட்லர் ொக்கினார்.  

2. இத்ொலி, த ர்மனி,  ப்பான் ஆகியவற்றிக்கிசடரயயான ஒப்பந்ெம் ___________ என 

அசழக்கப்பட்டது.  

3. _________ கடன் குத்ெசகத் திட்டத்செத் தொடக்கி சவத்ொர் 

4. 1940இல் ராஜினாமா தைய்ெ பிரிட்டன் பிரெமர் ___________ ஆவார்.  

5. _____________ என்பது தொசலவிலிருந்ரெ எதிரிகளின் ரபார் விமானங்கசளக் 

கண்டுபிடிப்பெற்கான ஒரு கருவி.  

தபாருத்துக:  

1. பிளிட்ஸ்கிரிக் - ரூஸ்தவல்ட் 

2. ராயல் கப்பற்பசட - ஸ்டாலின் கிரரடு 

3. கடன் குத்ெசக - ைாலரமான் தீவு 

4. ரவால்கா - பிரிட்டன் 

5. க்வாடல்தகனால் - மின்னல் ரவகத்ொக்குெல் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: குடியரசுத்ெசலவர் ரூஸ்தவல்ட் அதமரிக்கா ெனது ெனித்திருக்கும் தகாள்சகசய 

மாற்றியசமக்க ரவண்டும் என்பசெ உணர்ந்ொர்.  

காரணம்: அவர் 1941இல் கடன் குத்ெசகத் திட்டத்செ தொடங்கினார்.  
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(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி 

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு 

(இ) காரணம் கூற்று ஆகிய இரண்டுரம ெவறானசவ 

(ஈ) காரணம் ைரி ஆனால் அது கூற்றுடன் தபாருந்ெவில்சல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (தைப்டம்பர் 2, 1945) 2. உட்ரரா வில்ைன் 3. மிட்ரவ ரபார் 4. ஹிரராஷிமா 

5. யூெர்கள் 6. ரைம்பர்லின் 7. (ஜீன் 26, 1945) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. சரன்லாந்து 2. ரராம் தபர்லின் ரடாக்கிரயா ஒப்பந்ெம் 3. ரூஸ்தவல்ட்  

4. ரைம்பர்பின் 5. ரரடார் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பிளிட்ஸ்கிரிக் - மின்னல்ரவகத் ொக்குெல் 

2. ராயல் கப்பற்பசட - பிரிட்டன்/இங்கிலாந்து 

3. கடன் குத்ெசக - ரூஸ்தவல்ட் 

4. ரவால்கா - ஸ்டாலின் கிரரடு 

5. க்வாடல்தகனால் - ைாலரமான் தீவு 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசட) 

1. கூற்றும், காரணமும் ைரி 

 

10th Social Science Lesson 4 

4] இரண்டாம் உலகப்ரபாருக்குப் பிந்செய உலகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

டாக்டர் ைன் யாட் தைன் (1866-1925): ஒரு ஏழ்சமயான குடும்பத்தில் காண்டன் நகரத்தின் அருரக பிறந்ெ 

டாக்டர் ைன்யாட் தைன், நவீன சீனாவின் ெந்செ, ஒரு கிறித்ெவப் பள்ளியில் கல்வி தபற்றரொடு 

கிறித்ெவராகவும் மாறினார். ஹாங்காங் நகரில் மருத்துவப் பயிற்சி தபற்றார். அரசியலில் ஆர்வம் 

தகாண்டிருந்ெ அவர் 1895இல் மஞ்சுக்களுக்கு எதிரான கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டார். அவர் 1905ஆம் ஆண்டு 

ரடாக்கிரயாவில் ஒரு அரசியல் கட்சிசயத் துவக்கினார். அதுரவ 1912இல் ரகாமிங்டாங் என்றும் ரெசிய 

மக்கள் கட்சி என்றும் உருதவடுத்ெது. ரெசியம்,  னநாயகம், மக்களின் வாழ்க்சக முசற ஆகிய மூன்று 

கூறுகசளக் தகாண்ட அவர் ெம் தகாள்சக ரைாஷியலிசஸச் சிந்ெசனசயரய உச்ைமாகக் கருத்தில் 

தகாண்டது.  
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மா ரை-துங் (1893-1976): தென்கிழக்குச் சீனாவில் உள்ள ஹீனான் நகரில் மா ரை-துங் பிறந்ொர். அவரது 

ெந்செயார் தைல்வச் தைழிப்பான விவைாயிகளில் ஒருவர் என்பரொடு மஞ்சுக்களின் ஆட்சிசய 

ஆெரித்ெவராவார். வாசிப்பதில் மிகுந்ெ ஆர்வங்தகாண்ட மா ரை-துங் ென் திறசமயால் ைாங்ஸியாவிலிருந்ெ 

இசளரயார் கல்லூரியில் இடம் பிடித்ொர். அரெ ஆண்டு (1911) சீனாவில் புரட்சி தவடித்ெது. புரட்சிப்பசட 

ஒன்சற உருவாக்கிய ரபாதும் விசரவில் அதிலிருந்து விலகி ைாங்ஸியாவிலிருந்து ஆசிரியர் பயிற்சிக் 

கல்லூரியில் ரைர்ந்ொர் பின்னர் ஹீனான் நகசர சமயமாகக் தகாண்டு ெனது அரசியல் வாழ்க்சகசயத் 

துவங்கிய அவர் ஒரு முழு தபாதுவுசடசமவாதியாக மாறினார்.  

பனிப்ரபார்: இரண்டாம் உலகப் ரபாருக்குப் பின்னர் அதமரிக்க ஐக்கிய நாட்டிற்கும் ரைாவியத் நாட்டிற்கும் 

இந்நாடுகளின் நட்பு நாடுகளுக்குமிசடரய மூண்ட விரராெம், பரபரப்சபரய பனிப்ரபார் என்கின்றனர். 

அசவ ரநரடியாக ஆயுெங்கசளக் தகாண்டு ொக்குெல் நடத்ெவில்சல மாறாக அவர்கள் அரசியல் 

தபாருளாொர சிந்ெசனத் ெளங்கசளத் ரெர்வு தைய்துதகாண்டனர்.  

இரண்டாம் உலகப் ரபாருக்கு பிறகு ஏற்பட்ட வறுசம, ரவசலயில்லாத் திண்டாட்டம், இடம் தபயர்வு 

ரபான்ற பிரச்ைசனகரள ரமற்கு ஐரராப்பாவிற்குள் தபாதுவுசடசமக் கருத்து வளரக் காரணமாய் அசமயும் 

என்று அதமரிக்க ஐக்கிய நாடு கருதியது. அதமரிக்க ஐக்கிய நாட்டின் தையலர்  ார்ஜ் சி. மார்ஷல் 

ஐரராப்பாவின் சுய முன்ரனற்ற முயற்சிக்குத் ெம் நாடு பண உெவி தைய்யுதமன்று அறிவித்ொர். பதினாறு 

நாடுகள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனசடந்ென. நிர்வாக மற்றும் தொழில் நுட்ப உெவிகளும் அதமரிக்க 

ஐக்கியப் தபாருளாொர ஒத்துசழப்பு நிர்வாகத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டன. நிதியுெவி வழங்கும் மார்ஷலின் 

திட்டமானது 1951இல் முடிவுக்கு வந்ெது.  

சீரயானிய இயக்கம்: யூெர்களின் பூர்வீகப் பகுதியான பாலஸ்தீனத்தில் 1900இல் ஆயிரம் யூெர்கரள 

குடியிருந்ெனர். இவ்வினத்தின் பதிசனந்து மில்லியன் மக்கள் ஐரராப்பாவிலும் வடக்கு அதமரிக்காவிலும் 

பரவிக்கிடந்ெனர் (இதுரவ “புலம்தபயர்” ைமூகம் என்று குறிக்கப்படுகிறது). வியன்னாவில் 

பத்திரிசகயாளராக இருந்ெ ரொரடார் தஹர்ைல் யூெ நாடு என்ற தபயரில் 1896ஆம் ஆண்டு ஒரு துண்டுப் 

பிரசுரத்செ தவளியிட்டார். அெற்கு அடுத்ெ ஆண்டு (1897) உலக சீரயானிய அசமப்பு உருவாக்கப்பட்டது.  

பாலஸ்தீனிய விடுெசல அசமப்பு: இஸ்ரரல் என்ற ரெைம் 1948இல் உருவாவெற்கு முன் பாலஸ்தீனில் 

வாழ்ந்ெ அரரபியர்களுக்கும் அவர்கள் வம்ைாவளியினருக்குமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பரந்ெ அசமப்பு 

இதுவாகும். இரகசியமாக தையல்பட்டு வந்ெ எதிர்ப்பு இயக்கங்கள் ெங்கசள ஒருங்கிசணக்க 1964இல் 

உருவாக்கப்பட்ட அசமப்பாகும். இவ்வசமப்பின் முக்கிய ெசலவர் யாைர் அராபத் ஆவார்.  

யாைர் அராபத் (1924-2004): யாைர் அராபத் பாலஸ்தீன விடுெசல அசமப்பின் தையற்குழுவிற்கு 1969இல் 

ெசலசமரயற்று 2004இல் அவர் இறக்கும் வசர அப்தபாறுப்பில் வீற்றிருந்ொர். தைப்டம்பர் 1970இல் அவர் 

அசனத்துப் பாலஸ்தீன அரபு தகாரில்லாப்பசடகளுக்கும் முென்சமத் ெளபதியாகவும் 

நியமிக்கப்பட்டிருந்ொர். ஒரு ெசலப்பாசகயுடனும் மசறவாக அவர் சவத்திருந்ெ துப்பாக்கியும் ஆலிவ் 

மரக்கிசளயின் பகுதியும் அவர் ெம் இராணுவச் சீருசடயும் காண்ரபார் மனதில் பாலஸ்தீனப் 

பிரச்ைசனயின் தீவிரத்செ நிசனவூட்டுவொக அசமந்ெது. அவர் 2 ஏப்ரல் 1989 அன்று பாலஸ்தீன 

விடுெசல அசமப்பின் நடுவண்குழுவால் பாலஸ்தீன ரெைத்தின் முெல் அதிபராகத் ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.  

ரமற்கு த ர்மனியின் ரவந்ெராக (Chancellor) 1982 முெல் 1990 வசர தபாறுப்பு வகித்ெ தஹல்மட் ரகால் 

கிழக்கு த ர்மனிசயயும், ரமற்கு த ர்மனிசயயும் 1990இல் இசணக்கப் தபரும் பங்காற்றினார். அென் 

மூலம் நாற்பத்செந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஒன்றுபட்ட த ர்மனியின் ரவந்ெரானார். அவர் பிதரஞ்சு 
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குடியரசுத் ெசலவரான மிட்டரண்ரடாடு இசணந்து மாஸ்ட்ரிக்ட் ஒப்பந்ெத்செ உருவாக்கி அென் மூலமாக 

ஒருங்கிசணந்ெ ஐரராப்பாவிற்கும் (European Union), யூரரா பண உருவாக்கத்திற்கும் வித்திட்டார் 

தபரிஸ்ட்ரராய்கா (மறுகட்டசமப்பு) என்பது மிக்ரகல் ரகார்பரைவால் ரைாவியத் நாட்டின் 

தபாருளாொரத்செயும், அரசியல் அசமப்சபயும் மறுசீரசமப்பிற்கு உட்படுத்ெ 1980களின் கசடசியில் 

அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட ஒன்றாகும். வளர்ச்சியசடந்ெ முெலாளித்துவ நாடுகளின் முன்ரனற்றத்திற்கு 

ரைாவியத்தின் தபாருளாொரம் ஈடு தகாடுக்கும் படி அெற்குப் புத்துணர்வு ஊட்ட தவளிப்பசடத் ென்சம 

(Glasnost) தகாள்சகரயாடு அறிமுகப்படுத்ெபட்டரெ தபரிஸ்ட்ரராய்கா ஆகும். தவளிப்பசடத்ென்சம என்ற 

தகாள்சக மிக்ரகல் ரகார்பரைவால் தபரிஸ்ட்ரராய்காரவாடு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்ட தவளிப்பசடயான ஒரு 

கருத்தியல் தகாள்சகயாகும். தவளிப்பசடத்ென்சம எழுத்ொளர்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்ெ 

கட்டுப்பாடுகசளத் ெளர்த்தி அரசையும், அரசியசலயும் விமர்சிக்க உரிசம வழங்கியது.  

எல்சின் ஆரம்ப காலத்தில் ரகார்பரைவின் நண்பராகரவ இருந்ொர். மாஸ்ரகா நகரின் ரமயராக இருந்ெ 

அவர் அரசியல் மற்றும் தபாருளாொரச் சுெந்திரத்செ ஆெரித்ெதின் மூலமாகப் தபரும்புகழ் தபற்றார். 

ரைாவியத் பாராளுமன்றத்திற்கு 1989இல்  னநாயக முசறப்படி ரகார்பரைவ் நடத்திய ரெர்ெலில் மாஸ்ரகா 

தொகுதியில் ரபாட்டியிட்ட அவர் தபரும் தவற்றி தபற்று அதிகாரத்திற்குத் திரும்பினார். அெற்கு அடுத்ெ 

ஆண்டு ரகார்பரைவின் எதிர்ப்சபயும் மீறி அவர் ரஷ்யாவின் அதிபராகத் ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். ரஷ்யக் 

குடியரசின் ென்னாட்சிசய வலியுறுத்திய அவர், பாராளுமன்றத்திற்கு கட்டுப்படாெ முழு நிர்வாகப் 

தபாறுப்சப சகதகாள்ளும் அதிபர் முசறசய முன்சவத்ொர்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. எந்ெ அதமரிக்கக் குடியரசுத் ெசலவர் தபாதுவுசடசமக் தகாள்சகசயக் கட்டுக்குள் அடக்க ஒரு 

தகாள்சக வசரசவ முன்சவத்ொர்? 

(அ) உட்ரரா வில்ைன்  

(ஆ) ட்ருதமன்  

(இ) திரயாடர் ரூஸ்தவல்ட்  

(ஈ) பிராங்க்ளின் ரூஸ்தவல்ட் 

2. சீனாவில் மக்கள் அரசியல் கலந்ொய்வு மாநாடு எப்ரபாது நசடதபற்றது? 

(அ) தைப்டம்பர் 1959  

(ஆ) தைப்டம்பர் 1949  

(இ) தைப்டம்பர் 1954  

(ஈ) தைப்டம்பர் 1944 

3. அதமரிக்க ஐக்கிய நாடும் அென் ஐரராப்பிய ரநை நாடுகளும் ரைர்ந்து ரைாவியத் நாட்டின் ஆக்கிரமிப்சபத் 

ெவிர்க்க ஏற்படுத்திய அசமப்பின் தபயர் _________ ஆகும்.  

(அ) சீட்ரடா  

(ஆ) ரநட்ரடா  
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(இ) தைன்ரடா  

(ஈ) வார்ைா ஒப்பந்ெம் 

4. பாலஸ்தீன விடுெசல இயக்கத்தின் தையற்குழுவிற்கு 1969இல் ெசலவராகப் பெவிரயற்றவர் யார்? 

(அ) ஹபீஸ் அல்-ஆஸாத்  

(ஆ) யாைர் அராபத்  

(இ) நாைர்  

(ஈ) ைொம் உரைன் 

5. வடக்கு மற்றும் தெற்கு வியட்நாம் எந்ெ ஆண்டு ஒன்று ரைர்க்கப்பட்டது? 

(அ) 1975  

(ஆ) 1976  

(இ) 1973  

(ஈ) 1974 

6. எந்ெ ஆண்டு வார்ைா ஒப்பந்ெம் கசலக்கப்பட்டது? 

(அ) 1979  

(ஆ) 1989  

(இ) 1990  

(ஈ) 1991 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. நவீன சீனாவின் ெந்செ என்று அசழக்கப்படுபவர் ___________ ஆவார்.  

2. 1918இல் __________ பல்கசலகழகத்தில் மார்க்ஸியக் ரகாட்பாட்சட அறியும் அசமப்பு நிறுவப்பட்டது.  

3. டாக்டர் ைன் யாட் தைன்னின் மசறவுக்குப் பின்னர் ரகாமிங்டாங் கட்சியின் ெசலவராக இருந்ெவர் 

___________ ஆவார்.  

4. அசமதிசயயும் பாதுகாப்சபயும் விரும்பிய அரபு நாடுகளுக்கு திறந்ரெ இருந்ெ ஒப்பந்ெம் 

___________ ஆகும்.  

5. துருக்கிய அரபுப் ரபரரசை ஏற்படுத்தும் ரநாக்சகக் தகாண்டிருந்ெ ஒப்பந்ெம் ___________ ஆகும்.  

6. த ர்மனி ரநட்ரடாவில் __________ ஆம் ஆண்டு இசணந்ெது.  

7. ஐரராப்பியக் குழுமத்தின் ெசலசமயகம் ___________ நகரில் அசமந்துள்ளது.  

8. ஐரராப்பிய இசணசவ உறுதி தைய்ய 7 பிப்ரவரி 1992இல் சகதயழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்ெம் 

___________ ஆகும்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  
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1. i) கற்றறிந்ெ சிறுபன்சமயினரின் ொக்கத்தில் சீனாவில் (1898) இளம் ரபரரைர் துவக்கிய சீர்திருத்ெங்கள் 

நூறு நாள் சீர்திருத்ெம் என்று அறியப்படுகிறது.  

ii) ரகாமிங்டாங் கட்சி தொழிலாளர்கசளயும் விவைாயிகசளயும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியது.  

iii) மஞ்சூரியா மீதும் ஷாண்டுங் மீதும்  ப்பான் தபாருளாொரக் கட்டுப்பாட்சட விதிக்க யுவான் ஷி-ரக 

உடன்பட்டொல் ரெசியவாதிகள் பார்சவயில் அவர் தைல்வாக்கு இழந்ொர்.  

iv) ரைாவியத் நாடு இருபது ஆண்டு காலத்திற்கும் ரமலாக சீன மக்கள் குடியரசை அங்கீகரிக்க மறுத்ெது.  

(அ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii ைரி  

(இ) i மற்றும் iii ைரி  

(ஈ) i மற்றும் iv ைரி 

2. i) கிழக்கு ஐரராப்பாவில் 1948இல் ரைாவித் நாடு நிறுவிய இடது ைாரி அரசுகசள ரைாவியத் ராணுவம் 

விடுெசல தைய்ெது.  

ii) வடக்கு அட்லாண்டிக் பகுதியில் அசமதிசயயும் பாதுகாப்சபயும் உறுதி தைய்யரவ ரநட்ரடா 

உருவாக்கப்பட்டது.  

iii) சீட்ரடாவின் உறுப்பு நாடுகள் அப்பகுதியில் மக்களாட்சி பரவுவசெத் ெடுக்கும் ரநாக்ரகாடு 

தையல்பட்டார்கள்.  

iv)  ப்பானுக்தகதிராக பிரிட்டன் அணுகுண்சடப் பயன்படுத்தியதின் மூலம் அது ரஷ்யாவுக்கு ென்னுசடய 

அழிக்கும் திறசன எடுத்துக்காட்ட விரும்பியது.  

(அ) ii, iii மற்றும் iv ைரி  

(ஆ) i மற்றும் ii ைரி  

(இ) iii மற்றும் iv ைரி  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii ைரி 

3. கூற்று: அதமரிக்காவின் மார்ஷல் திட்டம் ரபாரில் பாதிக்கப்பட்ட ஐரராப்பிய நாடுகளின் 

மறுநிர்மாணத்திற்காக முன் சவக்கப்பட்டது.  

காரணம்: அதமரிக்க நாடு அத்திட்டத்தின் மூலம் ரமற்கு ஐரராப்பிய நாடுகசளத் ென் தைல்வாக்கின் கீழ் 

தகாண்டு வர நிசனத்ெது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் இரண்டுரம ைரி. ஆனால் காரணம், கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமல்ல.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ெவறானசவ.  

(இ) கூற்றும் காரணமும் ைரி. காரணம், கூற்சற ைரியாக விளக்குகிறது.  

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி.  

தபாருத்துக:  
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1. டாக்டர் ைன் யாட் தைன் - தெற்கு வியட்நாம் 

2. சிங்தமன் ரீ - ரகாமிங்டாங் 

3. அன்வர் ைாெத் - தகாரியா 

4. ரஹா சி மின் - எகிப்து 

5. நிரகா டின் டியம் - வடக்கு வியட்நாம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ட்ரூதமன் 2. (தைப்டம்பர் 1949) 3. ரநட்ரடா 4. யாைர் அராபத் 5. (1976)  

6. (1991)  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. டாக்டர் ைான்யாட் தைன் 2. பீகிங் 3. ஷியாங்-சக-ரஷக்  

4. தைன்ரடா/பாக்ொத் ஒப்பந்ெம் 5. தவர்தையில்ஸ் 6. (1955) 7. ஸ்ட்ராஸ் பர்க்  

8. மாஸ்டிரிக்ட் - தநகர்லாந்து 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. (i மற்றும் ii ைரி) 2. (i மற்றும் ii ைரி)  

3. கூற்றும் காரணமும் ைரி, காரணம், கூற்சற ைரியாக விளக்குகிறது.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. டாக்டர் ைன் யாட் தைன் - ரகாமிங்டாங் 

2. சிங்தமன் ரீ - தகாரியா 

3. அன்வர் ைாெத் - எகிப்து 

4. ரஹா சி மின் - வடக்கு வியட்நாம் 

5. நிரகா டின் டியம் - தெங்கு வியட்நாம் 

 

10th Social Science Lesson 5 

5] 19ஆம் நூற்றாண்டில் ைமூக, ைமய சீர்திருத்ெ இயக்கங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1860இல் முென்முசறயாக திருமண வயதுச் ைட்டம் இயற்றப்பட்டது அப்தபருசம ஈஸ்வர் ைந்திர 

வித்யாைாகசரரயச் ைாரும். திருமணத்திற்கான வயது பத்து என்று நிர்ணயம் தைய்யப்பட்டது. அது 1891இல் 

பன்னிதரண்டாகவும், 1925இல் பதிமூன்றாகவும் உயர்த்ெப்பட்டது. ஆனால் கவசலக்குரிய விெத்தில் 

திருமண வயது ஒப்புெல் கமிட்டி (1929) கூறியபடி இச்ைட்டம் காகிெத்தில் மட்டுரமயிருந்ெது. நீதிபதிகளும், 

வழக்கறிஞர்களும் ஒரு சில படித்ெ மனிெர்களுரம அெசனப் பற்றிய அறிசவப் தபற்றிருந்ெனர்.  
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நாட்டில் நிலவிய பசிக்கும் வறுசமக்கும் இராமலிங்கர் ைாட்சியாய் இருந்ொர். “பசியினால் இசளத்துப் ரபான, 

மிகவும் ரைார்வுற்ற ஏசழ மக்கள் ஒவ்தவாரு வீட்டிற்கும் தைல்லுவசெ நான் பார்த்ரென். இருந்தும் 

அவர்களின் பசி ரபாக்கப்படவில்சல என் இெயம் கடுசமயாக ரவெசனப்படுகிறது. கடுசமயான 

ரநாயினால் ரவெசனப்படுபவர்கசள எனக்கு முன்பாகப் பார்க்கிரறன். எனது இெயம் நடுங்குகிறது. 

ஏசழகளாகவும் இசணயில்லா நன்மதிப்சபயும் கசளப்பசடந்ெ இெயத்செயும் தகாண்டுள்ள 

அம்மக்கசள நான் பார்க்கிரறன், நான் பலவீனம் அசடகிரறன்” 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. எந்ெ ஆண்டில் உடன்கட்சட ஏறுெல் (ைதி) ஒழிக்கப்பட்டது? 

(அ) 1827  

(ஆ) 1829  

(இ) 1826  

(ஈ) 1927 

2. ெயானந்ெ ைரஸ்வதியால் நிறுவப்தபற்ற ைமா த்தின் தபயர் யாது? 

(அ) ஆரிய ைமா ம்  

(ஆ) பிரம்ம ைமா ம் 

(இ) பிராத்ெசன ைமா ம்  

(ஈ) ஆதி பிரம்ம ைமா ம் 

3. யாருசடய பணியும் இயக்கமும், 1856ஆம் ஆண்டு விெசவ மறுமண சீர்திருத்ெச் ைட்டம் 

இயற்றப்படுவெற்கு வழிரகாலியது? 

(அ) ஈஸ்வர் ைந்திர வித்யாைாகர்  

(ஆ) இரா ா ராம்ரமாகன் ராய் 

(இ) அன்னிதபைன்ட்  

(ஈ) ர ாதிபா பூரல 

4. “ராஸ்ட் ரகாப்ொர்” யாருசடய முழக்கம்? 

(அ) பார்சி இயக்கம்  

(ஆ) அலிகார் இயக்கம் 

(இ) இராமகிருஷ்ணர்  

(ஈ) திராவிட மகா ன ைசப 

5. நாம்ொரி இயக்கத்செ உருவாக்கியவர் யார்? 

(அ) பாபா ெயாள் ொஸ்  

(ஆ) பாபா ராம்சிங் 
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(இ) குருநானக்  

(ஈ) ர ாதிபா பூரல 

6. விெசவ மறுமணச் ைங்கத்செ ஏற்படுத்தியவர் யார்? 

(அ) M. G. ரானரட  

(ஆ) ரெரவந்திரநாத் ொகூர்  

(இ) ர ாதிபா பூரல  

(ஈ) அய்யன்காளி 

7. “ைத்யார்த்ெ பிரகாஷ்” எனும் நூலின் ஆசிரியர் யார்? 

(அ) ெயானந்ெ ைரஸ்வதி  

(ஆ) அரயாத்தி ொைர் 

(இ) அன்னிதபைன்ட்  

(ஈ) சுவாமி ைாரொ நந்ொ 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ ைமரை ரவெ ைன்மார்க்க ைங்கத்செ நிறுவினார்.  

2. புரன ைர்வ னிக் ைபாசவ நிறுவியவர் ____________ 

3 குலாம்கிரி நூசல எழுதியவர் ___________ 

4. இராமகிருஷ்ணா மிஷன் ___________ ஆல் நிறுவப்பட்டது.  

5. ____________ அகாலி இயக்கத்தின் முன்ரனாடியாகும்.  

6. “ஒரு சபைா ெமிழன்” பத்திரிசகசயத் துவக்கியவர் ____________ ஆவார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) இரா ா ராம்ரமாகன் ராய் ஒரு கடவுள் ரகாட்பாட்சட ரபாதித்ொர் 

ii) அவர் உருவ வழிபாட்சட ஆெரித்ொர்.  

iii) ைமூகத் தீசமகசளக் கண்டனம் தைய்வசெ எதிர்த்து அவர் சிற்ரறடுகசள தவளியிட்டார்.  

iv) இரா ா ராம்ரமாகன் ராய் கவர்னர் வில்லியம் தபண்டிங்கால் ஆெரிக்கப்பட்டார்.  

(அ) i ைரி  

(ஆ) i, ii ஆகியன ைரி  

(இ) i, ii, iii ஆகியன ைரி  

(ஈ) i, iii ஆகியன ைரி 

2. i) பிரார்த்ென ைமா ம் டாக்டர் ஆத்மாராம் பாண்டுரங்கால் நிறுவப்தபற்றது.  
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ii) இந்ெ ைமா ம் அசனத்துச் ைாதியினரும் பங்ரகற்கும் ைமபந்திகசளயும் ைாதிக்கலப்புத் 

திருமணங்கசளயும் ஊக்குவித்ெது.  

iii) ர ாதிபாபூரல ஆண்களின் ரமம்பாட்டிற்காகப் பணியாற்றினார்.  

iv) பிரார்த்ெசன ைமா ம் பஞ்ைாசபப் பிறப்பிடமாகக் தகாண்டது.  

(அ) i ைரி  

(ஆ) ii ைரி  

(இ) i, ii ஆகியன ைரி  

(ஈ) iii, iv ஆகியன ைரி 

3. i) இராமகிருஷ்ணா மிஷன் கல்வி, உடல் நலம், ரபரிடர்களின் ரபாது நிவாரணப் பணி தைய்ெல் ரபான்ற 

ைமூகப்பணிகளில் தையலூக்கத்துடன் ஈடுபட்டது.  

ii) ரபரின்ப நிசல எய்தும் பழக்கங்களின் மூலம் ஆன்ம ரீதியாக இசறவரனாடு இசணவசெ 

இராமகிருஷ்ணர் வலியுறுத்தினார்.  

iii) இராமகிருஷ்ணர் இராமகிருஷ்ணாமிஷசன ஏற்படுத்தினார்.  

iv) இராமகிருஷ்ணர் வங்கப்பிரிவிசனசய எதிர்த்ொர்.  

(அ) i ைரி  

(ஆ) i மற்றும் ii ைரி  

(இ) iii ைரி  

(ஈ) i, iii மற்றும் iv ைரி 

4. கூற்று: ர ாதிபா பூரல ஆெரவற்ரறாருக்கான விடுதிகசளயும், விெசவகளுக்கான விடுதிகசளயும் 

திறந்ொர்.  

காரணம்: ர ாதிபா பூரல குழந்செத் திருமணத்செ எதிர்த்ொர். விெசவ மறுமணத்செ ஆெரித்ொர்.  

(அ) கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்குப் தபாருத்ெமானொக இல்சல.  

(ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றுக்குப் தபாருத்ெமானொக உள்ளது.  

(இ) இரண்டுரம ெவறு.  

(ஈ) காரணம் ைரி, ஆனால் கூற்று தபாருத்ெமற்றொக உள்ளது.  

தபாருத்துக:  

1. ஒரு சபைா ெமிழன் - விெசவ மறுமண சீர்திருத்ெச் ைட்டம் 

2. திருவருட்பா - நிரங்கரி இயக்கம் 

3. பாபா ெயாள்ொஸ் - ஆதி பிரம்மைமா ம் 

4. ஈஸ்வர் ைந்திர வித்யாைாகர் - பத்திரிக்சக 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            384 

5. ரெரவந்திரநாத் - ஜீவகாருண்யப் பாடல்கள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (1829) 2. ஆரிய ைமா ம் 3. ஈஸ்வர் ைந்திர வித்யாைாகர் 4. பார்சி இயக்கம்  

5. பாபா ராம்சிங் 6. M. G. ரானரட 7. ொயானந்தி ைரஸ்வதி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ராமலிங்க அடிகள் 2. ரானரட 3. ர ாதிபா பூரல 4. சிங்ைபா 5. அரயாத்தி ொைர் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, iv ஆகியன ைரி 

2. i, ii ைரி 

3. i மற்றும் ii ைரி 

4. கூற்று ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்குப் தபாருத்ெமானொக இல்சல.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ஒரு சபைா ெமிழன் - பத்திரிசக 

2. திருவருட்பா -  ுவகாருன்யப் பாடல்கள் 

3. பாபா ெயாள்ொஸ் - நிரங்காரி இயக்கம் 

4. ஈஸ்வர் ைந்திர வித்யாைாகர் - விெசவ மறுமண சீர்திருத்ெச் ைட்டம் 

5. ரெரவந்திரநாத் - ஆதி பிரம்மைமா ம்

 

10th Social Science Lesson 6 

6] ஆங்கிரலய ஆட்சிக்கு எதிராக ெமிழகத்தில் நிகழ்ந்ெ தொடக்க கால கிளர்ச்சிகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ஒண்டிவீரன்: ஒண்டிவீரன் பூலித்ரெவரின் பசடப் பிரிவுகளில் ஒன்றனுக்குத் ெசலசமரயற்றிருந்ொர். 

பூலித்ரெவரராடு இசணந்து ரபாரிட்ட அவர் கம்தபனிப் பசடகளுக்கு தபரும் ரைெங்கசள ஏற்படுத்தினார். 

தைவிவழிச் தைய்தியின் படி ஒரு ரபாரில் அவரது சக துண்டிக்கப்பட்டொகவும், அெனால் பூலித்ரெவர் 

தபரிதும் வருந்தியொகவும் தெரிகிறது. ஆனால் ஒண்டிவீரன், எதிரியின் ரகாட்சடயில் ொன் நுசழந்து பல 

ெசலகசளக் தகாய்ெசமக்காகத் ெமக்கு கிசடத்ெப் பரிசு என்று கூறியுள்ளார்.  

விருப்பாட்சியின் பாசளயக்காரரான ரகாபால நாயக்கர்: ரகாபால நாயக்கசரத் ெசலவராகக் தகாண்ட 

திண்டுக்கல் கூட்டசமப்பில் (Dindigul League) மணப்பாசறயின் தலட்சுமி நாயக்கரும், ரெவொனப்பட்டியின் 

பூச  நாயக்கரும் இடம் தபற்றிருந்ெனர். ெனது நட்சப தவளிப்படுத்தும் விெமாக ஒரு நல்லுறவுக் குழுசவ 

அனுப்பிசவத்ெ திப்பு சுல்ொனால் ரகாபால நாயக்கர் ஈர்க்கப்பட்டார். ரகாயம்புத்தூசர சமயமாகக் 

தகாண்டு பிரிட்டிஷாசர எதிர்த்ெ அவர், பின்னாட்களில் கட்டதபாம்மனின் ைரகாெரரான 
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ஊசமத்துசரரயாடு இசணந்ொர். அவர் உள்ளுர் விவைாயிகளின் ஆெரவுடன் ஆசனமசலயில் கடும் 

ரபார் புரிந்ொர். ஆயினும் பிரிட்டிஷ் பசடகளால் அவர் 1801இல் தவற்றி தகாள்ளப்பட்டார்.  

ரவலுநாச்சியாரின் நம்பிக்சகக்குரிய ரொழியாகத் திகழ்ந்ெ குயிலி, உசடயாள் என்ற தபண்களின் 

பசடப்பிரிசவத் ெசலசமரயற்று வழி நடத்தினார். உசடயாள் என்பது குயிலி பற்றி உளவு கூற 

மறுத்ெொல் தகால்லப்பட்ட ரமய்த்ெல் தொழில் புரிந்ெ தபண்ணின் தபயராகும். குயிலி ெனக்குத்ொரன 

தநருப்பு சவத்துக் தகாண்டு (1780) அப்படிரய தைன்று பிரிட்டிஷாரின் ஆயெக்கிடங்கிலிருந்ெ அசனத்துத் 

ெளவாடங்கசளயும் அழித்ொர்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கிழக்கிந்திய கம்தபனியின் நாடு பிடிக்கும் ஆசைசய எதிர்த்து நின்ற முெல் பாசளயக்காரர் யார்? 

(அ) மருது ைரகாெரர்கள்  

(ஆ) பூலித்ரெவர் 

(இ) ரவலு நாச்சியார்  

(ஈ) வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன் 

2. ைந்ொ ைாகிப்பின் மூன்று முகவர்கரளாடும் தநருங்கிய நட்பிசன ஏற்படுத்திக் தகாண்டவர் யார்? 

(அ) ரவலு நாச்சியார்  

(ஆ) கட்டதபாம்மன்  

(இ) பூலித்ரெவர்  

(ஈ) ஊசமத்துசர 

3. சிவ சுப்ரமணியனார் எங்கு தூக்கிலிடப்பட்டார்? 

(அ) கயத்ொறு  

(ஆ) நாகலாபுரம்  

(இ) விருப்பாட்சி  

(ஈ) பாஞ்ைாலங்குறிச்சி 

4. திருச்சிராப்பள்ளி சுெந்திரப் பிரகடனத்செ தவளியிட்டவர் யார்? 

(அ) மருது ைரகாெரர்கள்  

(ஆ) பூலித்ரெவர் 

(இ) வீரபாண்டிய கட்டதபாம்மன்  

(ஈ) ரகாபால நாயக்கர் 

5. ரவலூர் புரட்சி எப்ரபாது தவடித்ெது? 

(அ) 1805 ரம 24  

(ஆ) 1805 ஜீசல 10  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            386 

(இ) 1806 ஜீசல 10  

(ஈ) 1806 தைப்டம்பர் 10 

6. ரவலூர் ரகாட்சடயில் புதிய இராணுவ விதிமுசறகசள அறிமுகப்படுத்ெக் காரணமாயிருந்ெ ெசலசம 

ெளபதி யார்? 

(அ) கர்னல் ரபன்ரகார்ட்  

(ஆ) ரம ர் ஆர்ம்ஸ்ட்ராங் 

(இ) ைர்  ான் கிரடாக்  

(ஈ) கர்னல் அக்னியூ 

7. ரவலூர் புரட்சிக்குப் பின் திப்பு சுல்ொனின் மகன்கள் எங்கு அனுப்பப்பட்டார்கள்? 

(அ) கல்கத்ொ  

(ஆ) மும்சப  

(இ) தடல்லி  

(ஈ) சமசூர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. பாசளயக்காரர் முசற ெமிழகத்தில் ___________ என்பவரால் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

2. ரவலுநாச்சியாரும் அவரது மகளும் எட்டாண்டுகளாக __________ பாதுகாப்பில் இருந்ெனர்.  

3. கட்டதபாம்மசன ைரணசடயக் ரகாரும் ெகவசலத் தெரிவிக்க பாதனர்தமன் __________ 

என்பவசர அனுப்பி சவத்ொர்.  

4. கட்டதபாம்மன் ____________ என்ற இடத்தில் தூக்கிலிடப்பட்டார்.  

5. மருது ைரகாெரர்களின் புரட்சி பிரிட்டிஷ் குறிப்புகளில் _____________ என்று 

வசகப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.  

6. ___________ என்பவர் புரட்சிக்காரர்களால் ரவலூர் ரகாட்சடயின் புதிய சுல்ொனாக 

அறிவிக்கப்பட்டார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) பாசளயக்காரர் முசற காகதீயப் ரபரரசின் நசடமுசறயில் இருந்ெது.  

ii) கான் ைாகிப்பின் இறப்பிற்குப்பின் பூலித்ரெவர் தநற்கட்டும்தைவசல 1764இல் மீண்டும் சகப்பற்றினார்.  

iii) கம்தபனி நிர்வாகத்திற்கு ெகவல் அளிக்காமல் பாசளயக்காரர்கரளாடு ரபச்சு வார்த்செயில் ஈடுபட்டொல் 

யூசுப் கான் துரராகி என்று குற்றம் சுமத்ெப்பட்டு 1764இல் தூக்கிலிடப்பட்டார்.  

iv) ஒண்டிவீரன் கட்டதபாம்மனின் பசடப்பிரிவுளில் ஒன்சறத் ெசலசமரயற்று வழிநடத்தினார்.  

(அ) i, ii மற்றும் iv ஆகியசவ ைரி  

(ஆ) i, ii மற்றும் iii ஆகியசவ ைரி 
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(இ) iii மற்றும் iv மட்டும் ைரி  

(ஈ) i மற்றும் iv மட்டும் ைரி 

2. i) கர்னல் ரகம்ப்தபல் ெசலசமயின் கீழ் ஆங்கிரலயப் பசடகள் மாபூஸ்கானின் பசடகரளாடு 

இசணந்து தைன்றன.  

ii) காசளயார் ரகாவில் ரபாரில் முத்துவடுகநாெர் தகால்லப்பட்டப் பின் ரவலு நாச்சியார் மீண்டும் 

அரியசணசயப் தபறுவெற்கு மருது ைரகாெரர்கள் துசண புரிந்ெனர்.  

iii) திண்டுக்கல் கூட்டசமப்புக்கு ரகாபால நாயக்கர் ெசலசமரயற்று வழிநடத்தினார்.  

iv) காரன்வாலிஸ் ரம 1799இல் கம்தபனிப் பசடகசள திருதநல்ரவலி ரநாக்கிச் தைல்ல உத்ெரவிட்டார்.  

(அ) i மற்றும் ii ஆகியசவ ைரி  

(ஆ) ii மற்றும் iii ஆகியசவ ைரி 

(இ) ii, iii மற்றும் iv ஆகியசவ ைரி  

(ஈ) i மற்றும் iv ஆகியசவ ைரி 

3. கூற்று: பூலித்ரெவர், சஹெர் அலி மற்றும் பிதரஞ்சுக்காரர்களின் உெவிசயப் தபற முயன்றார்.  

காரணம்: மராத்தியர்கரளாடு ஏற்கனரவ தொடர் ரபார்களில் ஈடுபட்டுக் தகாண்டிருந்ெொல் சஹெல் 

அலியால் பூலித்ரெவருக்கு உெவ முடியாமல் ரபானது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவ ைரி எனினும் காரணம், கூற்சறச் ைரியாக விளக்கவில்சல.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகிய இரண்டுரம ெவறானசவ.  

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவ ைரி காரணம், கூற்சறச் ைரியாகரவ விளக்குகிறது.  

(ஈ) கூற்று ெவறானது காரணம் ைரியானது.  

தபாருத்துக:  

1. தீர்த்ெகிரி - ரவலூர் புரட்சி 

2. ரகாபால நாயக்கர் - இராமலிங்கனார் 

3. பாதனர்தமன் - திண்டுக்கல் 

4. சுரபொர் ரஷக் ஆெம் - ரவலூர் ரகாட்சட 

5. கர்னல் ரபன்ரகார்ட் - ஓடாநிசல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. பூலித்ரெவர் 2. பூலித்ரெவர் 3. நாகலாபுரம் 4. மருது ைரகாெரர்கள்  

5. (1806 ஜீசல 10) 6. ைர்  ான் சிராடக் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. விஸ்வநாத் நாயக்கர் 2. ரகாபால நாயக்கர் 3. இராமலிங்கர் 4. கயத்ொறு  
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5. இரண்டாவது பாசளயக்காரர் ரபார் 6. பரெக் சஹெர் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. i, ii மற்றும் iii ஆகியசவ ைரி 

2. ii மற்றும் iii ஆகியசவ ைரி 

3. கூற்று மற்றும் காரணம் ஆகியசவ ைரி, எனினும் காரணம், கூற்சறச் ைரியாக விளக்கவில்சல.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தீர்த்ெகிரி - ஓடாநிசல 

2. ரகாபால நாயக்கர் - திண்டுக்கல் 

3. பாதனர்தமன் - இராமலிங்கனார் 

4. சுரபொர் ரஷக் ஆெம் - ரவலூர் புரட்சி 

5. கர்னல் ரபன்ரகார்ட் - ரவலூர் ரகாட்சட 

 

10th Social Science Lesson 7 

7] காலனியத்துக்கு எதிரான இயக்கங்களும் ரெசியத்தின் ரொற்றமும் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. 1818ஆம் ஆண்டு கிழக்கு வங்காளத்தில் ஹாஜி ஷரியத்துல்லா கீழ்க்கண்டவற்றில் எெசனத் 

தொடங்கினார்? 

(அ) வஹாபி கிளர்ச்சி  

(ஆ) ஃபராசி இயக்கம் 

(இ) பழங்குடியினர் எழுச்சி  

(ஈ) ரகால் கிளர்ச்சி 

2. “நிலம் கடவுளுக்குச் தைாந்ெம்” என்று அறிவித்ெதுடன் நிலத்தின் மீது வரி விதிப்பரொ வாடசக 

வசூலிப்பரொ இசறச் ைட்டத்திற்கு எதிரானது என்று கூறியவர் யார்? 

(அ) டிடு மீர்  

(ஆ) சித்து  

(இ) டுடு மியான்  

(ஈ) ஷரியத்துல்லா 

3. நிரந்ெரக் குடியிருப்பின் கீழ்  மீன்கசள உருவாக்கும் திட்டத்தின்படி ெங்கள் தைாந்ெ நிலத்செ விட்டு 

விரட்டப்பட்வர்கள் யார்? 

(அ) ைாந்ெலர்கள்  
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(ஆ) டிடு மீர்  

(இ) முண்டா  

(ஈ) ரகால் 

4. கீழ்க்காண்ரபாரில் தீவிர ரெசியவாதி யார்? 

(அ) ொொபாய் தநௌரராஜி  

(ஆ) நீதிபதி ரகாவிந்த் ரானரட  

(இ) பிபின் ைந்திர பால்  

(ஈ) தராரமஷ் ைந்திரா 

5. வங்கப்பிரிவிசன எந்ெ நாளில் நசடமுசறக்கு வந்ெது? 

(அ) 1905 ஜீன் 19  

(ஆ) 1906 ஜீசல 18  

(இ) 1907 ஆகஸ்ட் 19  

(ஈ) 1905 அக்ரடாபர் 16 

6. ரைாட்டா நாக்பூர் குத்ெசகச் ைட்டம் எந்ெப் பின்னணியில் நிசறரவற்றப்பட்டது? 

(அ) ரகால் கிளர்ச்சி  

(ஆ) இண்டிரகா கிளர்ச்சி 

(இ) முண்டா கிளர்ச்சி  

(ஈ) ெக்காண கலவரங்கள் 

7. 1916ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் ென்னாட்சி இயக்கத்செ முெலில் தொடங்கியவர் யார்? 

(அ) அன்னி தபைன்ட் அம்சமயார்  

(ஆ) பிபின் ைந்திர பால் 

(இ) லாலா ல பதி ராய்  

(ஈ) திலகர் 

8. நீல் ெர்பன் நாடகம் மூலமாக இண்டிரகா பயிரிடும் விவைாயிகளின் இன்னல்கள் குறித்து ஆங்கிரலயரின் 

கவனத்துக்கு தகாண்டு தைன்றவர் யார்? 

(அ) தீன பந்து மித்ரா  

(ஆ) தராரமஷ் ைந்திர ெத் 

(இ) ொொபாய் தநௌரராஜி  

(ஈ) பிர்ைா முண்டா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  
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1. மன்னராட்சிக்கு நிலசுவான்ொரர்களுக்கும் எதிரான ___________ இயக்கம் 1827ஆம் ஆண்டு 

வாக்கில் தொடங்கப்பட்டது.  

2. ரைாட்டாநாக்பூர் பகுதியில் நடந்ெ மிகப்தபரிய பழங்குடியினர் கிளர்ச்சி ____________ 

3. __________ ைட்டம் பழங்குடியினரல்லாெ மக்கசள பழங்குடி நிலத்தில் நுசழய ெசட விதித்ெது.  

4. ரைாட்டா நாக்பூர் ைட்டம் நிசறரவற்றப்பட்ட ஆண்டு ____________ 

5. W. C. பானர்ஜி இந்திய ரெசிய காங்கிரஸின் ெசலவராகத் ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆண்டு __________ 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) மீர்  ாபரிடம் இருந்து 2 ரகாடிரய 25 லட்ை ரூபாசய வாங்கிய கிழக்கு இந்திய கம்தபனி அெசன 

பிரிட்டனில் தொழிற்புரட்சி ரமம்பட முெலீடு தைய்ெது.  

ii) 1832-1831ஆம் ஆண்டு அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் கடன்தகாடுப்ரபாருக்கு எதிரான கிளர்ச்சிசயக் ரகால் 

மக்கள் ஒருங்கிசணந்ெனர்.  

iii) 1855ஆம் ஆண்டில் ைாந்ெலர் கிளர்ச்சிக்கு சித்து, கணு ஆகிய இரண்டு ைாந்ெலர் ைரகாெரர்கள் ெசலசம 

ஏற்றனர்.  

iv) 1879ஆம் ஆண்டில் ைாந்ெலர்கள் வைம் இருந்ெ பகுதிகசள ஒழுங்குமுசறப்படுத்ெ ஒரு ைட்டம் 

இயற்றப்பட்டது.  

(அ) i, ii மற்றும் iii ைரியானசவ  

(ஆ) ii மற்றும் iii ைரியானசவ 

(இ) iii மற்றும் iv ைரியானசவ  

(ஈ) i மற்றும் iv ைரியானசவ 

2. i) காலனி ஆட்சி பற்றிய தபாருளாொர விமர்ைனத்செச் தைய்ெது ஆரம்பகால இந்திய ரெசியவாதிகளின் 

மிக முக்கியமான பங்களிப்புகளில் ஒன்றாகும்.  

ii) இந்தியாவில் வறுசம அதிகரிக்க ைமய ரீதியிலான சுரண்டரல மிக முென்சமயான காரணம் என்று 

ஆரம்பகால காங்கிரஸ் ெசலவர்கள் தெரிவித்ெனர்.  

iii) சுயராஜ்ஜியம் அல்லது ென்னாட்சிசய எட்டுவரெ மிெ ரெசியவாெ காங்கிரஸ் ெசலவர்களின் 

குறிக்ரகாள்களில் ஒன்றாக இருந்ெது.  

iv) வங்காளத்தின் ஆதிக்கத்செ குசறப்பசெயும் ரெசியவாெ இயக்கத்செ வலுவிழக்கச் தைய்வசெயும் 

குறிக்ரகாளாகக் தகாண்டு வங்கப் பிரிவிசன நடந்ெது.  

(அ) i மற்றும் iii ைரியானசவ  

(ஆ) i, iii மற்றும் iv ைரியானசவ 

(இ) ii மற்றும் iii ைரியானசவ  

(ஈ) iii மற்றும் iv ைரியானசவ 
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3. கூற்று: இந்திய வரலாற்றில் முென் முசறயாக காலனி ஆட்சியின் கீழ் அரசு வனங்களின் மீது ரநரடி 

ெனியுரிசமசயக் ரகாரியது.  

காரணம்: இண்டிரகா விவைாயம் தைய்யுமாறு விவைாயிகசள நிர்ப்பந்திக்க தொழில் தைய்ரவார் மிரட்டல் 

மற்றும் வன்முசறசயக் சகயாண்டனர்.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் இல்சல.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ெவறு.  

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

(ஈ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி.  

4. கூற்று: பிரிட்டிஷ் அரசு 1857ஆம் ஆண்டின் கிளர்ச்சிசய இரும்புக்கரம் தகாண்டு அடக்கியது.  

காரணம்: சமயப்படுத்ெப்பட்ட நிர்வாகம் இல்லாெொல் கிளர்ச்சி ரொல்வி கண்டது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ெவறு.  

(ஆ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி.  

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி. அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் இல்சல.  

தபாருத்துக:  

1. வஹாபி கிளர்ச்சி - லக்ரனா  

2. முண்டா கிளர்ச்சி - ரபஷ்வா இரண்டாம் பாஜி ராவ் 

3. ரபகம் ஹஸ்ரத் மகால் - டிடு மீர் 

4. கன்வர் சிங் - ராஞ்சி 

5. நானாைாகிப் - பீகார் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ஃபராசி இயக்கம் 2. டுடு மியான் 3. ைாந்ெலர்கள் 4. பிபின் ைந்திர பால்  

5. (1905 அக்ரடாபர் 16) 6. முண்டா கிளர்ச்சி 7. திலகர் 8. தீன பந்து மித்ரா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. வஹாபி கிளர்ச்சி 2. ரகால் கிளர்ச்சி 3. ரைாட்டா நாக்பூர் 4. (1908) 5. (1885) 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. i, ii மற்றும் iii ைரியானசவ 

2. i மற்றும் iii ைரியானசவ 

3. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி, அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

4. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ைரி, அத்துடன் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  
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தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. வஹாபி கிளர்ச்சி - டிடு மீர் 

2. முண்டா கிளர்ச்சி - ராஞ்சி 

3. ரபகம் ஹஸ்ரத் மகால் - லக்ரனா 

4. கன்வர் சிங் - பீகார் 

5. நானாைாகிப் - ரபஷ்வா இரண்டாம் பாஜிராவ் 

 

10th Social Science Lesson 8 

8] ரெசியம்: காந்திய காலகட்டம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசுச் ைட்டம் மூலமாக இரட்சட ஆட்சி என்பது அறிமுகம் தைய்யப்பட்டது. இென் 

மூலம் மாகாண அரசின் அதிகாரங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட மற்றும் மாற்றப்பட்ட துசறகள் என இரண்டு 

வசககளாகப் பிரிக்கப்பட்டது. நிதி, பாதுகாப்பு, காவல்துசற, நீதித்துசற, நிலவருவாய், மற்றும் நீர்ப்பாைனம் 

ஆகிய துசறகள் ஆங்கிரலயர்கள் வைம் ஒதுக்கப்பட்டன. மாற்றப்பட்ட துசறகளில் உள்ளாட்சி, கல்வி, தபாது 

சுகாொரம், தபாதுப்பணி, ரவளாண்சம, வனங்கள் மற்றும் மீன்வளத்துசற ஆகியன இந்திய 

அசமச்ைர்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் விடப்பட்டன. 1935ஆம் ஆண்டு மாகாண சுயாட்சி அறிமுகம் 

தைய்யப்பட்ட பிறகு இந்ெ முசற முடிவுக்கு வந்ெது.  

ஆங்கிரலயர்கள் 1865ஆம் ஆண்டு முெலாவது வனச்ைட்டத்செ நிசறரவற்றினார்கள். சுள்ளி எடுப்பது, 

கால்நசடத் தீவனம் மற்றும் ரென், விசெகள், மருத்துவ மூலிசககள், தகாட்சடகள் ஆகிய சிறிய 

அளவிலான வன உற்பத்திப் தபாருள்கசளயும் வனப்பகுதிகளில் இருந்து ரைகரிக்க இந்ெச் ைட்டம் 

வனத்தில் வாழ்ரவாருக்கு ெசட விதித்ெது. 1878ஆம் ஆண்டின் இந்திய வனங்கள் ைட்டத்தின் படி 

வனங்களின் உரிசம அரசிடம் இருந்ெது. நன்தைய் மற்றும் ெரிசு நிலங்களும் வனங்களாக கருெப்பட்டன. 

பழங்குடியினர் பயன்படுத்திய சுழற்சி முசற விவைாயம் ெசட தைய்யப்பட்டது. உள்ளுர் மக்களின் 

கட்டுப்பாட்டில் இருந்து வனப்பகுதிகசள ெள்ளி சவப்பெற்கு பாதிக்கப்பட்ட ஆதிவாசிகளும் 

ரெசியவாதிகளும் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ெனர்.  

பழங்குடியினர் நடத்திய தொடர் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு மிக முக்கிய ஆொரமாக ராம்பாவில் அல்லூரி சீொராம 

ராஜீ ெசலசமயிலான ஆர்ப்பாட்டத்செக் குறிப்பிடலாம். ராம்பா பகுதி ஆதிவாசிகளின் நலன் காப்பெற்காக 

ஊழல் அதிகாரிகளுடன் அல்லூரி சீொராம ராஜீ ரபாரடியொல் அவரது உயிசரக் குறிசவத்து ஆங்கிரலய 

அரசு நடவடிக்சக எடுக்கத் தொடங்கியது. ராம்பா ஆதிவாசிகளின் கிளர்ச்சிசய அடக்குவெற்காக (1922-

24) மலபார் காவல்துசறயின் சிறப்புக் குழு அனுப்பி சவக்கப்பட்டது. வனவாசிகளின் நலனுக்காகப் 

ரபாராடிய அல்லூரி சீொராம ராஜீ தியாகி ஆனார்.  

ஒரு சிலர் அதிகாரத்துக்கு வருவொல் உண்சமயான சுயராஜ்ஜியம் கிசடத்து விடாது, ஆனால் ொங்கள் 

தபற்ற அதிகாரத்செ ெவறாகப் பயன்படுத்ெப்படும் ரபாது நிர்வாகத்தினசர எதிர்க்கும் திறசன 

அசனவரும் தபறச்தைய்வரெ சுயராஜ்ஜியமாகும்.  
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ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. அமிர்ெைரஸில் தரௌலட் ைட்ட எதிர்ப்புப் ரபாராட்டங்களின் ரபாது சகது தைய்யப்பட்டவர் யார்? 

(அ) ரமாதிலால் ரநரு  

(ஆ) சைஃபுதீன் கிச்லு 

(இ) முகம்மது அலி  

(ஈ) ராஜ் குமார் சுக்லா 

2. இந்திய ரெசிய காங்கிரசின் எந்ெ அமர்வில் ஒத்துசழயாசம இயக்கத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது? 

(அ) பம்பாய்  

(ஆ) மெராஸ்  

(இ) கல்கத்ொ  

(ஈ) நாக்பூர் 

3. விடுெசல நாளாக கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்ெ நாள் அறிவிக்கப்பட்டது? 

(இ) 1930  னவரி 26  

(ஆ) 1929 டிைம்பர் 26  

(இ) 1946 ஜீன் 16  

(ஈ) 1947  னவரி 15 

4. முெலாவது வனங்கள் ைட்டம் எந்ெ ஆண்டில் இயற்றப்பட்டது? 

(அ) 1858  

(ஆ) 1911  

(இ) 1865  

(ஈ) 1936 

5. 1933  னவரி 8 எந்ெ நாளாக அனுைரிக்கப்பட்டது? 

(அ) ரகாவில் நுசழவு நாள்  

(ஆ) மீட்பு நாள் (தடலிவரன்ஸ் ரட) 

(இ) ரநரடி நடவடிக்சக நாள்  

(ஈ) சுெந்திரப் தபருநாள் 

6. மாகாண ென்னாட்சிசய அறிமுகம் தைய்ெ ைட்டம் எது? 

(அ) 1858ஆம் ஆண்டு ைட்டம்  

(ஆ) இந்திய கவுன்சில் ைட்டம், 1909 
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(இ) இந்திய அரசுச் ைட்டம், 1919  

(ஈ) இந்திய அரசுச் ைட்டம், 1935 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. காந்தியடிகளின் அரசியல் குரு ___________ ஆவார்.  

2. கிலாபத் இயக்கத்துக்கு ___________ ெசலசம ஏற்றார்.  

3. 1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசுச் ைட்டம் மாகாணங்களில் ____________ அறிமுகம் தைய்ெது.  

4. வடரமற்கு எல்சல மாகாணத்தில் ைட்ட மறுப்பு இயக்கத்செ ெசலசமரயற்று நடத்தியவர் 

___________ 

5. சிறுபான்சமயினர் மற்றும் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பினருக்கு ெனித் தொகுதிகசள வழங்கும் -----------

--ஐ ராம்ரை தமக்தடானால்டு அறிவித்ொர்.  

6. _____________ என்பவர் தவள்சளயரன தவளிரயறு இயக்கத்தின் ரபாது காங்கிரஸ் 

வாதனாலிசய திசரமசறவாக தையல்படுத்தினார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) இந்திய தபாதுவுசடசம கட்சி 1920ஆம் ஆண்டு ொஷ்கண்டில் தொடங்கப்பட்டது.  

ii) M. சிங்காரரவலர் கான்பூர் ைதித்திட்ட வழக்கில் விைாரசணக்கு உட்படுத்ெப்பட்டார்.  

iii) த யப்பிரகாஷ் நாராயண், ஆச்ைார்ய நரரந்திர ரெவ், மினு மைானி ஆகிரயார் ெசலசமயில் காங்கிரஸ் 

ைமெர்ம கட்சி உருவானது.  

iv) தவள்சளயரன தவளிரயறு ரபாராட்டத்தில் ைமெர்மவாதிகள் பங்ரகற்கவில்சல.  

(அ) i மற்றும் ii ைரியானசவ  

(ஆ) ii மற்றும் iii ைரியானசவ 

(இ) iv ைரியானசவ  

(ஈ) i, ii மற்றும் iii ைரியானசவ 

2. கூற்று: காங்கிரஸ் முெலாவது வட்ட ரமசை மாநாட்டில் கலந்து தகாண்டது.  

காரணம்: காங்கிரஸ் இரண்டாவது வட்ட ரமசை மாநாட்டில் கலந்து தகாள்ள காந்தி-இர்வின் ஒப்பந்ெம் 

வழிவசக தைய்ெது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் 

இல்சல.  

(ஆ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காரணம் ெவறானது.  

(இ) கூற்று ெவறானது ஆனால் காரணம் ைரியானது.  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

3. கூற்று: காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவகள் 1939ஆம் ஆண்டு பெவி விலகின.  
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காரணம்: காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவகசள ஆரலாசிக்காமல் இந்தியாவின் காலனி ஆதிக்க அரசு ரபாரில் 

பங்ரகற்றது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது. ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் 

இல்சல.  

(ஆ) கூற்று ைரியானது ஆனால் காரணம் ெவறானது 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டுரம ெவறானது.  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

தபாருத்துக:  

1. தரௌலட் ைட்டம் - பட்டங்கசளத் திரும்ப ஒப்பசடத்ெல் 

2. ஒத்துசழயாசம இயக்கம் - இரட்சட ஆட்சி 

3. 1919ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசு ைட்டம் - M. N. ராய் 

4. இந்திய தபாதுவுசடசம கட்சி - ரநரடி நடவடிக்சக நாள் 

5. 16 ஆகஸ்ட் 1946 - கருப்புச்ைட்டம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. சைஃபுதீன் கிச்லு 2. கல்கத்ொ 3. (1930  னவரி 26) 4. (1865)  

5. ரகாவில் நுசழவு நாள் 6. இந்திய அரசுச் ைட்டம், 1935  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரகாபால கிருஷ்ண ரகாகரல 2. அலி ைரகாெரர்கள் (முகமது அலி மற்றும் தைௌகத் அலி)  

3. இரட்சட ஆட்சிசய 4. கான் அப்துல் கஃபார்கான் 5. வகுப்புவாரி ஒதுக்கீட்சட 

6. உஷா ரமத்ொ 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, ii மற்றும் iii ைரியானது 

2. கூற்று ெவறானது ஆனால் காரணம் ைரியானது.  

3. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரியானது மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தரௌலட் ைட்டம் - கருப்புச் ைட்டம் 

2. ஒத்துசழயாசம இயக்கம் - பட்டங்கசளத் திருப்ப ஒப்பசடெல் 

3. 1919 ஆம் ஆண்டின் இந்திய அரசு ைட்டம் - இரட்சட ஆட்சி 

4. இந்திய தபாதுவுசடசம கட்சி - M. N. ராய் 

5. 16 ஆகஸ்ட் 1946 - ரநரடி நடவடிக்சக நாள் 
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10th Social Science Lesson 9 

9] ெமிழ்நாட்டில் விடுெசலப் ரபாராட்டம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ெமிழ்நாட்டின் முக்கிய தொடக்க கால மிெவாெ ரெசியவாதிகள்: தொடக்க கால ரெசியவாதிகள் அரைசமப்பு 

வழிமுசறகளின் மீது நம்பிக்சக தகாண்டிருந்ெனர். அசறக்கூட்டங்கள் நடத்துவதும் பிரச்ைசனகள் 

குறித்து ஆங்கிலத்தில் கலந்துசரயாடுவதும் அவர்களின் தையல்பாடுகளாக இருந்ென. வங்கப் 

பிரிவிசனயின் ரபாது திலகரும் ஏசனய ெசலவர்களும் தபருவாரியான மக்கள் கலந்து தகாண்ட தபாதுக் 

கூட்டங்கசள நடத்தியொலும் மக்கசள ஈடுபடச் தைய்வெற்காக வட்டாரதமாழிசயப் பயன்படுத்தியொலும் 

தொடக்க கால ரெசியவாதிகள் மிெவாதிகதளன அசழக்கபடலாயினர். தைன்சனசயச் ரைர்ந்ெ புகழ்தபற்ற 

ெமிழ்நாட்டு மிெவாெத் ெசலவர்கள் V. S. சீனிைாை ைாஸ்திரி, P. S. சிவைாமி, V. கிருஷ்ணைாமி, T. R. 

தவங்கட்ராமனார், G. A. நரடைன், T. M. மாெவராவ் மற்றும் S. சுப்பிரமணியனார் ஆகிரயாராவர்.  

ெமிழ்நாடு அன்சறய தைன்சன மாகாணத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ெது. தைன்சன மாகாணம் என்பது 

இன்சறய ஆந்திரப் பிரரெைத்தின் தபரும் பகுதிகசளயும் (கடற்கசர மாவட்டங்கள் மற்றும் ராயலசீமா) 

கர்நாடகாசவயும் (தபங்களுரு, தபல்லாரி, தெற்கு கனரா) ரகரளாசவயும் (மலபார்) மற்றும் ஒடிைாவின் 

(கஞ்ைம்) சில பகுதிசயயும் உள்ளடக்கியொக இருந்ெது.  

 ார்ஜ் ர ாைப்: வழக்கறிஞரும் நன்கு தைாற்தபாழிவாற்றும் திறன் பசடத்ெவருமான  ார்ஜ் ர ாைப் 

மதுசரயில் ென்னாட்சி இயக்கத்செ ஏற்படுத்தியதிலும், அென் ரநாக்கத்செ மக்களின் கவனத்திற்குக் 

தகாண்டு தைன்றதிலும் முக்கிய பங்கு வகித்ொர். தைங்கண்ணூரில் (இன்சறய ரகரள மாநிலம் ஆலப்புழா 

மாவட்டம்) பிறந்திருந்ொலும் மதுசரயில் வசிப்பசெரய விரும்பி மக்களின் வழக்கறிஞராகப் பணி தைய்ொர். 

பாதிக்கப்பட்ட ைமூகங்களுக்கு இவர் ஆற்றிய ரைசவயின் காரணமாக மதுசர மக்கள் இவசர “ரராைாப்பு 

துசர” என அன்புடன் அசழத்ெனர்.  

நீல் சிசல அகற்றும் ரபாராட்டம் (1927): ர ம்ஸ் நீல், மெராஸ் துப்பாக்கி ஏந்திய காலாட்பசடசயச் 

ரைர்ந்ெவர். 1857 ரபதரழுச்சியின் ரபாது நசடதபற்ற கான்பூர் படுதகாசல என்றசழக்கப்படும் ைம்பவத்தில் 

பல ஆங்கிலப் தபண்களும் குழந்செகளும் தகால்லப்பட்டனர். இெற்கு வஞ்ைம் தீர்க்கும் வசகயில் நீல் 

தகாடூரமாக நடந்து தகாண்டார். பின்னர் நீல் இந்திய வீரர் ஒருவரால் தகால்லப்பட்டார். தைன்சன 

தமௌண்ட்ரராட்டில் ஆங்கிரலயர் அவருக்கு ஒரு சிசல சவத்ெனர். இசெ, இந்தியர்களின் 

உணர்வுகளுக்கு இசழக்கப்படும் அவமரியாசெ எனக் கருதிய ரெசியவாதிகள் தைன்சனயில் தொடர் 

ரபாராட்டங்கசள ரமற்தகாண்டனர். 1937இல் ரா ாஜியின் ெசலசமயில் காங்கிரஸ் ஆட்சி 

அசமத்திருந்ெரபாது இச்சிசல அகற்றப்பட்டு தைன்சன அருங்காட்சியகத்திற்கு தகாண்டு தைல்லப்பட்டது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. தைன்சன மகா ன ைசபயின் முெல் ெசலவர் யார்? 

(அ) T. M. நாயர்  

(ஆ) P. ரங்சகயா  

(இ) G. சுப்பிரமணியம்  

(ஈ) G. A. நரடைன் 
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2. இந்திய ரெசிய காங்கிரசின் மூன்றாவது மாநாடு/அமர்வு எங்ரக நசடதபற்றது? 

(அ) தமரினா  

(ஆ) சமலாப்பூர்  

(இ) புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சட  

(ஈ) ஆயிரம் விளக்கு 

3. “அதி நவீன வைதிகளுடன் கூடிய ரயிலில் அடிசமகளாக இருப்பசெ விட சுெந்திரத்துடன் கூடிய மாட்டு 

வண்டிரய சிறந்ெது” எனக் கூறியவர் யார்? 

(அ) அன்னிதபைன்ட்  

(ஆ) M. வீரராகவாச்ைாரி  

(இ) B. P. வாடியா  

(ஈ) G. S. அருண்ரடல் 

4. கீழ்க்காண்பவர்களுள் சுயராஜ்ஜியவாதி யார்? 

(அ) S. ைத்தியமூர்த்தி  

(ஆ) கஸ்தூரி ரங்கர்  

(இ) P. சுப்பராயன்  

(ஈ) தபரியார் ஈ. தவ. ரா 

5. தைன்சனக்கருரகயுள்ள உெயவனத்தில் ைத்யாகிரக முகாசம அசமத்ெவர் யார்? 

(அ) K. காமராஜ்  

(ஆ) C. இரா ாஜி  

(இ) K. ைந்ொனம்  

(ஈ) T. பிரகாைம் 

6. இந்தி எதிர்ப்பு மாநாடு எங்ரக நடத்ெப் தபற்றது? 

(அ) ஈரராடு  

(ஆ) தைன்சன  

(இ) ரைலம்  

(ஈ) மதுசர 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. தைன்சன உயர் நீதிமன்றத்தில் பணியமர்த்ெப்பட்ட முெல் இந்திய நீதிபதி __________ ஆவார்.  

2. __________ எனும் ரகசிய அசமப்சப நீலகண்ட பிரம்மச்ைாரி தொடங்கினார்.  
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3. தைன்சனயில் தொழிற்ைங்கங்கசளத் தொடங்குவதில் முன்ரனாடியாகத் திகழ்ந்ெவர் __________ 

ஆவார்.  

4. தைன்சனயில் முெலாவது காங்கிரஸ் அசமச்ைரசவசய அசமத்ெவர் ____________ 

5. ___________ முஸ்லீம் லீக்கின் தைன்சனக் கிசளசய உருவாக்கியவராவார்.  

6. 1932  னவரி 26இல் ___________ புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சடயின் உச்சியில் ரெசியக் தகாடிசய 

ஏற்றினார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) தைன்சனவாசிகள் ைங்கம் 1852இல் நிறுவப்பட்டது.  

ii) ெமிழில் தவளிவந்ெ ரெசியப் பருவ இெழான சுரெைமித்திரன் 1891இல் தொடங்கப்பட்டது.  

iii) குடிசமப்பணித் ரெர்வுகள் இந்தியாவில் மட்டுரம நடத்ெப்பட ரவண்டுதமன தைன்சன மகா ன ைசப 

ரகாரியது.  

iv) V. S. சீனிவாைனார் ஒரு தீவிர ரெசியவாதியாவார்.  

(அ) i மற்றும் ii ஆகியசவ ைரி  

(ஆ) iii மட்டும் ைரி  

(இ) iv மட்டும் ைரி  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

2. i) ஒத்துசழயாசம இயக்கத்தில் தபரியார் பங்ரகற்கவில்சல.  

ii) முஸ்லீம் லீக்சகச் ரைர்ந்ெ யாகூப் ஹைனுடன் இரா ாஜி தநருக்கமாகப் பணியாற்றினார்.  

iii) ஓத்துசழயாசம இயக்கத்தில் தொழிலாளர்கள் கலந்து தகாள்ளவில்சல.  

iv) ெமிழ்நாட்டில் கள்ளுக் கசடகளுக்கு முன்பாக மறியல் தைய்யப்படவில்சல.  

(அ) i மற்றும் ii ஆகியசவ ைரி  

(ஆ) i மற்றும் iii ஆகியசவ ைரி 

(இ) ii மட்டும் ைரி  

(ஈ) i, iii மற்றும் iv ஆகியசவ ைரி 

தபாருத்துக:  

1. தைன்சனவாசிகள் ைங்கம் - இந்தி எதிர்ப்புப் ரபாராட்டம் 

2. ஈ. தவ. ரா - நீல் சிசலசய அகற்றுெல் 

3. S. N. ரைாசமயாஜீலு - உப்பு ைத்தியாகிரகம் 

4. ரவொரண்யம் - சித்திரவசெ ஆசணயம் 

5. ொளமுத்து - சவக்கம் வீரர் 
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ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. P. ரங்சகயா 2. ஆயிரம் விளக்கு 3. அன்னிதபைன்ட்  

4. S. ைத்தியமூர்த்தி 5. T. பிரகாைம் 6. ரைலம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. T. முத்துைாமி 2. பாரெ மாொ ைங்கம் 3. B. P. வாடியா 4. ரா ாஜி 5. யாகூப் ஹாைன் 

6. பாஷ்யம் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i மற்றும் ii ஆசியசவ ைரி 

2. ii மட்டும் ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தைன்சனவாசிகள் ைங்கம் - சித்ெரவசெ ஆசணயம் 

2. ஈ. தவ. ரா - சவக்கம் வீரர் 

3. S. N. ரைாசமயாஜீலு - நீல் சிசலசய அகற்றுெல் 

4. ரவொரண்யம் - உப்புச் ைத்தியாகிரகம் 

5. ொளமுத்து - இந்தி எதிர்ப்புப் ரபாராட்டம் 

 

10th Social Science Lesson 10 

10] ெமிழ்நாட்டில் ைமூக மாற்றங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1930இல் தைன்சன ைட்டமன்றத்தில் முத்துலட்சுமி அம்சமயார் “தைன்சன மாகாணத்தில் இந்து 

ரகாவில்களுக்குப் தபண்கள் அர்பணிக்கப்படுவசெ ெடுப்பது” எனும் மரைாொசவ அறிமுகப்படுத்தினார். 

பின்னர் ரெவொசி ஒழிப்புச் ைட்டமாக மாறிய இம் மரைாொ, இந்து ரகாவில் வளாகங்களிரலா அல்லது ரவறு 

வழிபாட்டு இடங்களிரலா “தபாட்டுக் கட்டும் ைடங்கு” நடத்துவது ைட்டத்திற்கப் புறம்பானொகும் என 

அறிவித்ெது. ரெவொசிகள் திருமணம் தைய்து தகாள்வெற்கு ைட்டபூர்வமான அனுமதிசய வழங்கியது. 

ரமலும் ரெவொசி முசறக்கு உெவி தைய்கிற தூண்டிவிடுகிற குற்றத்செ தைய்ரவார்க்கு குசறந்ெ பட்ைம் 

ஐந்ொண்டு சிசற ெண்டசன என ஆசணயிட்டது. இம்மரைாொ ைட்டமாக மாறுவெற்கு 15 ஆண்டுகள் 

காத்திருந்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. 1709இல் ெரங்கம்பாடியில் ___________ ஒரு முழுசமயான அச்ைகத்செ நிறுவினார்.  

(அ) கால்டுதவல்  

(ஆ) F. W. எல்லிஸ்  
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(இ) சீகன்பால்கு  

(ஈ) மீனாட்சி சுந்ெரனார் 

2. 1893இல் ஆதி திராவிட மகா ன ைசபசய __________ நிறுவினார்.  

(அ) இரட்சட மசல சீனிவாைன்  

(ஆ) B. R. அம்ரபத்கார்  

(இ) ரா ாஜி  

(ஈ) எம். சி. ரா ா 

3. இந்தியாவின் நன்கு ஒழுங்கசமக்கப்பட்ட தொழிற்ைங்கம் ___________ இல் உருவாக்கப்பட்டது? 

(அ) 1918  

(ஆ) 1917  

(இ) 1916  

(ஈ) 1914 

4. அரசு அதிகாரிகசளத் ரெர்வு தைய்ய ___________ நீதிக் கட்சியால் நிறுவப் தபற்றது.  

(அ) பணியாளர் ரெர்வு வாரியம்  

(ஆ) தபாதுப் பணி ஆசணயம் 

(இ) மாநிலப் பணியாளர் ஆதளடுப்பு வாரியம்  

(ஈ) பணியாளர் ரெர்வாசணயம் 

5. தைன்சன மாகாணத்தில், ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பிலிருந்து முென் முசறயாகச் ைட்ட ரமலசவக்கு 

ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்.  

(அ) எம். சி. ரா ா  

(ஆ) இரட்சட மசல சீனிவாைன்  

(இ) டி. எம். நாயர்  

(ஈ) பி. வரெராஜீலு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. முென் முெலாக அச்ரைறிய ஐரராப்பிய தமாழி அல்லாெ தமாழி __________ ஆகும்.  

2. புனிெ  ார்ஜ் ரகாட்சடக் கல்லூரிசய உருவாக்கியவர் ___________ ஆவார்.  

3. ___________ ெமிழ் தமாழியியல் தூய்சம வாெத்தின் ெந்செதயனக் கருெப்படுகிறார்.  

4. ரெர்ெல் அரசியலில் தபண்கள் பங்ரகற்பசெ முெலில் அங்கீகரித்ெது ___________ ஆகும்.  

5. சூரிய நாராயண ைாஸ்திரி எனும் தபயர் ___________ என மாற்றம் தபற்றது.  

6. ___________ ெமிழ் இசைக்கு முக்கியத்துவம் தகாடுத்ொர்.  
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7. இந்தியாவின் முெல் தபண் ைட்டமன்ற உறுப்பினர் ___________ ஆவார்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) மிக முன்னொகரவ தவளியிடப்பட்ட ெமிழ் இலக்கிய நூல்களில் ஒன்றான திருக்குறள் 1812இல் 

தவளியிடப்பட்டது.  

ii) பசனரயாசலகளில் எழுெப்தபற்ற பல்ரவறு ெமிழ் இலக்கண இலக்கிய சகதயழுத்துப் பிரதிகசள 

மசறமசலயடிகள் ரைகரித்துத் தொகுத்ொர் 

iii) இராபர்ட் கால்டுதவல் திராவிட தமாழிகளுக்கும் ைமஸ்கிருெத்திற்கும் இசடயில் இல்லாெ ஒப்புசம 

திராவிட தமாழிகளுக்கிசடரய தநருக்கமாக நிலவுவசெ நிரூபித்ொர். ெமிழின் தொன்சமசயயும் 

நிரூபித்ொர்.  

iv) திரு. வி. கல்யாண சுந்ெரம் தொழில் ைங்க இயக்கத்தின் தொடக்க கால முன்ரனாடியாக இருந்ொர்.  

(அ) i, ii ஆகியன ைரி  

(ஆ) i, iii ஆகியன ைரி  

(இ) iv ைரி  

(ஈ) ii, iii ஆகியன ைரி 

2. கூற்று: தைன்சன மாகாணத்தில் 1920 முெல் 1937 வசர நீதிக்கட்சி தொடர்ந்து ஆட்சியில் இருந்ெது.  

காரணம்: இக்கால கட்டத்தில் இரட்சடயாட்சிக்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி ைட்ட மன்றத்செப் புறக்கிணத்ெது.  

(அ) காரணம், கூற்று ஆகியசவ ைரி 

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றின் ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) காரணம், கூற்று இரண்டுரம ெவறு 

(ஈ) காரணம் ைரி. ஆனால் கூற்றுடன் அது தபாருந்ெவில்சல.  

தபாருத்துக:  

1. திராவிடர் இல்லம் - மசறமசலயடிகள் 

2. தொழிலாளன் - இரட்சடமசல சீனிவாைன் 

3. ெனித்ெமிழ் இயக்கம் - சிங்கார ரவலர் 

4. ஜீவிய ைரிெ சுருக்கம் - நரடைனார் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. சீகன் பால்கு 2. இரட்சடமசல சீனிவாைன் 3. (1916) 4. பணியாளர் ரெர்வு வாரியம் 

5. எம். சி. ரா ா  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ெமிழ் 2. F. W. எல்லீஸ் 3. மசறமசல அடிகள் 4. நீதிக்கட்சி  
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5. பரிதிமாற்கசலஞர் 6. ஆபிரகாம் பண்டிெர் 7. முத்துலட்சுமி அம்சமயார் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, iii ஆகியன ைரி 

2. காரணம், கூற்று ஆகியசவ ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. திராவிடர் இல்லம் - நரடைனார் 

2. தொழிலாளன் - சிங்காரரவலர் 

3. ெனித் ெமிழ் இயக்கம் - மசறமசலயடிகள் 

4. ஜீவிய ைரிெ சுருக்கம் - இரட்சடமசல சீனிவாைன் 

 

10th Social Science Lesson 11 

11] இந்தியா அசமவிடம், நிலத்ரொற்றம் மற்றும் வடிகாலசமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரமற்கு - கிழக்கு மற்றும் வடக்கு – தெற்கு பரவல். அதிக மற்றும் குசறந்ெ பரப்பளவுள்ள மாநிலங்கள். 

ைர்வரெை எல்சலகசளக் தகாண்டிராெ மாநிலங்கள் ஆகியவற்சற கண்டறிக.  

ஆந்திரப்பிரரெைத்தின் ெசலநகரம் அமராவதி நகர் ஆகும். ஆந்திரப்பிரரெை மறு சீரசமப்புச் ைட்டத்தின்படி 

2024 வசர சஹெராபாத் நகரம் ஆந்திர பிரரெைம் மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்களின் ெசலநகரமாக 

இருக்கும்.  

ஆரவல்லி மசலத்தொடர் இந்தியாவிரலரய மிகப் பழசமயான மடிப்பு மசலத் தொடராகும்.  

இமயமசல பல சிகரங்களின் இருப்பிடமாக உள்ளது. உலகிலுள்ள ஏசனய மசலத்தொடர்கசளக் 

காட்டிலும் அதிகமான சிகரங்கசளக் தகாண்டுள்ளது. உலகிலுள்ள 14 உயரமான சிகரங்களில் 9 

சிகரங்கசள ென்னகத்ரெ தகாண்டுள்ளது.  

காரரகாரம் கணவாய் ( ம்மு-காஷ்மீர்), த ாஷிலா கணவாய், சிப்கிலா கணவாய் (இமாச்ைல பிரரெைம்) 

தபாமிடிலா கணவாய் (அருணாச்ைல பிரரெைம்) நாதுலா மற்றும் த லிப்லா கணவாய் (சிக்கிம்) ஆகியன 

இமயமசலயின் முக்கியக் கணவாய்களாகும். பாகிஸ்ொசனயும், ஆப்கானிஸ்ொசனயும் இசணக்கும் 

சகபர் கணவாய் மற்றும் பாகிஸ்ொனிலுள்ள ரபாலன் கணவாயும் இந்தியத் துசணக் கண்டத்திலுள்ள 

முக்கியக் கணவாய்களாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவின் வடக்கு தெற்கு பரவல் 

(அ) 2500 கி. மீ  

(ஆ) 2933 கி. மீ  

(இ) 3214 கி. மீ  
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(ஈ) 2814 கி. மீ 

2. பீகாரின் துயரம் என்று அசழக்கப்படும் ஆறு 

(அ) நர்மொ  

(ஆ) ரகாொவரி  

(இ) ரகாசி  

(ஈ) ொரமாெர் 

3. மூன்று பக்கம் நீரால் சூழப்பட்ட பகுதி ____________ என அசழக்கப்படுகிறது.  

(அ) கடற்கசர  

(ஆ) தீபகற்பம்  

(இ) தீவு  

(ஈ) நீர்ச்ைந்தி 

4. பாக் நீர்ைந்தி மற்றும் மன்னார் வசளகுடா ___________ ஐ இந்தியாவிடமிருந்து பிரிக்கிறது.  

(அ) ரகாவா  

(ஆ) ரமற்கு வங்காளம்  

(இ) இலங்சக  

(ஈ) மாலத்தீவு 

5. தென்னிந்தியாவின் மிக உயரமான சிகரம் ___________ 

(அ) ஊட்டி  

(ஆ) ஆசன முடி  

(இ) தகாசடக்கானல்  

(ஈ) ஜின்டா கடா 

6. பசழய வண்டல் படிவுகளால் உருவான ைமதவளி ___________ 

(அ) பாபர்  

(ஆ) ெராய்  

(இ) பாங்கர்  

(ஈ) காெர் 

7. பழரவற்காடு ஏரி ___________ மாநிலங்களுக்கிசடரய அசமந்துள்ளது.  

(அ) ரமற்கு வங்காளம் மற்றும் ஒடிைா  

(ஆ) கர்நாடகா மற்றும் ரகரளா 
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(இ) ஒடிைா மற்றும் ஆந்திரப் பிரரெைம்  

(ஈ) ெமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப் பிரரெைம் 

தபாருத்துக:  

1. ைாங்ரபா - கங்சக ஆற்றின் துசண ஆறு 

2. யமுசன - இந்தியாவின் உயர்ந்ெ சிகரம் 

3. புதிய வண்டல் படிவுகள் - பிரம்பபுத்திரா 

4. காட்வின் ஆஸ்டின் (K2) - தென்கிழக்கு கடற்கசரச் ைமதவளி 

5. ரைாழ மண்டலக்கடற்கசர - காெர் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (3214 கி. மீ) 2. ரகாசி 3. தீபகற்பம் 4. இலங்சக 5. ஆசனமுடி 

6. பாங்கர் 7. ெமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரபிரரெைம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ைாங்ரபா - பிரம்மபுத்திரா 

2. யமுனா - கங்சக ஆற்றின் துசண ஆறு 

3. புதிய வண்டல் படிவுகள் - காெர் 

4. காட்வின் ஆஸ்டின் (K2) - இந்தியாவின் உயர்ந்ெ சிகரம் 

5. ரைாழ மண்டலக் கடற்கசர - தென்கிழக்கு கடற்கசரச் ைமதவளி 

 

10th Social Science Lesson 12 

12] இந்தியா – காலநிசல மற்றும் இயற்சகத் ொவரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ைமச்சீர் காலநிசல என்பது “பிரிட்டிஷ் காலநிசல” என்றும் அசழக்கப்படுகிறது. இக்காலநிசல அதிக 

தவப்பமுசடயொகரவா அல்லது மிகக்குளிருசடயொகரவா இருக்காது.  

கடல் மட்டத்திலிருந்து 6. 7 மீ உயரத்தில் அசமந்துள்ள தைன்சனயின் தவப்பநிசல 35oC ஆக இருக்கும் 

தபாழுது 2240 மீ உயரமுள்ள உெசக தவப்பநிசலசயக் கண்டறிக.  

வானிசல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உள்ள வளிமண்டலத்தின் ென்சமசயக் குறிப்பொகும். 

காலநிசல என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் சுமார் 30-35 ஆண்டு ைராைரி வானிசலசயக் குறிப்பொகும்.  

உலகில் மிக அதிக அளவு மசழ தபறும் (1141 தை. மீ) பகுதியான தமௌசின்ராம் (Mawsynram) ரமகாலயாவில் 

அசமந்துள்ளது.  

புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் 1973இல் தொடங்கப்பட்டது. புலிகசள பாதுகாக்கவும் அென் எண்ணிக்சகசய 

அதிகரிக்கும் ரநாக்கத்ரொடும் புலிகள் பாதுகாப்பகங்கள் தொடங்கப்பட்டன.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            405 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ரமற்கத்திய இசடயூறுகளால் மசழப்தபாழிசவப் தபறும் பகுதி __________ 

(அ) ெமிழ்நாடு  

(ஆ) ரகரளா  

(இ) பஞ்ைாப்  

(ஈ) மத்தியப் பிரரெைம் 

2. ரகரளா மற்றும் கர்நாடக கடற்கசரப் பகுதிகளில் விசளயும் மாங்காய்கள் விசரவில் முதிர்வெற்கு 

_________ காற்றுகள் உெவுகின்றன.  

(அ) லூ  

(ஆ) நார்தவஸ்டர்ஸ்  

(இ) மாஞ்ைாரல்  

(ஈ) த ட் காற்ரறாட்டம் 

3. ஒரர அளவு மசழதபறும் இடங்கசள இசணக்கும் ரகாடு __________ ஆகும்.  

(அ) ைமதவப்ப ரகாடுகள்  

(ஆ) ைம மசழக்ரகாடுகள்  

(இ) ைம அழுத்ெக் ரகாடுகள்  

(ஈ) அட்ைக் ரகாடுகள் 

4. இந்தியாவின் காலநிசல ___________ ஆக தபயரிடப்பட்டுள்ளது.  

(அ) அயன மண்டல ஈரக்காலநிசல  

(ஆ) நிலநடுக்ரகாட்டுக் காலநிசல 

(இ) அயன மண்டல பருவக்காற்று காலநிசல  

(ஈ) மிெ அயன மண்டலக் காலநிசல 

5. பருவக்காற்று காடுகள் இவ்வாறு அசழக்கப்படுகின்றன.  

(அ) அயன மண்டல பசுசம மாறாக் காடுகள்  

(ஆ) இசலயுதிர்க்காடுகள் 

(இ) மாங்குரராவ் காடுகள்  

(ஈ) மசலக்காடுகள் 

6. ரைஷாைலம் உயிர்க்ரகாள தபட்டகம் அசமந்துள்ள மாநிலம் __________ 

(அ) ெமிழ்நாடு  

(ஆ) ஆந்திரப் பிரரெைம்  
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(இ) மத்தியப் பிரரெைம்  

(ஈ) கர்நாடகா 

7. யுதனஸ்ரகாவின் (UNESCO) உயிர்க்ரகாளப் பாதுகாப்பு தபட்டகத்தின் ஒரு அங்கமாக இல்லாெது 

__________ 

(அ) நீலகிரி  

(ஆ) அகத்திய மசல  

(இ) தபரிய நிக்ரகாபார்  

(ஈ) கட்ச் 

தபாருத்துக:  

1. சுந்ெரவனம் - பாசல மற்றும் அசரப்பாசலவனத் ொவரங்கள் 

2. உயிர்பன்சமச் சிறப்பு பகுதிகள் - அக்ரடாபர், டிைம்பர் 

3. வடகிழக்குப் பருவக்காற்று - கடற்கசரக் காடுகள் 

4. அயன மண்டல முட்புெர் காடுகள் - ரமற்கு வங்காளம் 

5. கடரலாரக் காடுகள் - இமயமசலகள் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: இமய மசலயானது ஒரு காலநிசல அரணாகச் தையல்படுகிறது.  

காரணம்: இமயமசல மத்திய ஆசியாவிலிருந்து வீசும் குளிர்க்காற்சற ெடுத்து இந்தியத் 

துசணக்கண்டத்செ மிெ தவப்பமாக சவத்திருக்கிறது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்றுக்கான காரணம் ைரி.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்றுக்கான காரணம் ெவறு.  

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி 

தபாருந்ொெ ஒன்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. ஓெக்காடுகள் இெசனச் சுற்றி காணப்படுகிறது.  

(அ) பாசலவனம்  

(ஆ) கங்சக பிரம்பபுத்ரா தடல்டா  

(இ) ரகாொவரி தடல்டா  

(ஈ) மகாநதி தடல்டா 

2. இந்தியாவின் காலநிசலசயப் பாதிக்கும் காரணிகள் 

(அ) அட்ை பரவல்  
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(ஆ) உயரம்  

(இ) கடலிலிருந்து அசமந்துள்ள தூரம்  

(ஈ) மண் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. பஞ்ைாப் 2. மாஞ்ைாரல் 3. ைம மசழக்ரகாடுகள்  

4. அயன மண்டல பருவக்காற்றுக் காலநிசல 5. இசலயுதிர்க் காடுகள் 6. ஆந்திரப் பிரரெைம் 

7. கட்ச் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. சுந்ெரவனம் - ரமற்கு வங்காளம் 

2. உயிர்பன்சமச் சிறப்பு பகுதிகள் - இமயமசலகள் 

3. வடகிழக்குப் பருவக்காற்று - அக்ரடாபர், டிைம்பர் 

4. அயன மண்டல முட்புெர் காடுகள் - பாசல மற்றும் அசரப் பாசலவனத் ொவரங்கள் 

5. கடரலாரக் காடுகள் - கடற்கசரக் காடுகள் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்றுக்கான காரணம் ைரி 

தபாருந்ொெ ஒன்சறத் ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. பாசலவனம் 

2. மண் 

 

10th Social Science Lesson 13 

13] இந்தியா – ரவளாண்சம 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மண் சீரழிவு: இந்தியாவில் மண் சீரழிவு என்பது ஒரு முக்கிய பிரச்ைசனயாக உள்ளது. இந்திய தொசல 

நுண்ணுணர்வு (IIRS), 2015ஆம் ஆண்டு அறிக்சகயின் படி 147 மில்லியன் தஹக்ரடர் நிலப்பரப்பு மண் 

அரிப்பால் பாதிப்பசடந்துள்ளது.  

இந்திய மண் வசககள் எதிர்தகாள்ளும் ைவால்கள்: (1) மண் அரிப்பு (ொள் அரிப்பு, நீரராட்ட மண்ணரிப்பு, நீர் 

பள்ள மண்ணரிப்பு, பள்ளத்ொக்கு மண்ணரிப்பு). (2) மண் சீரழிவு. (3) நீர் ரெங்குெல். (4) உவர்ப்பு மற்றும் 

காரத்ென்சம. (5) உப்பு படிவுகள் ஆகியனவாகும்.  

மண் வளப்பாதுகாப்பும் மண் வள ரமலாண்சமயும்: (1) காடுகள் உருவாக்கம். (2) அசணகள் மற்றும் 

குறுக்கசணகள் கட்டுெல். (3) அதிக ரமய்ச்ைசலத் ெடுத்ெல். (4) ரமம்பட்ட பயிர்ச்ைாகுபடி முசறகசளப் 

பின்பற்றல். ைம உயரம் உழுெல், பயிற்சுழற்சி முசற, கசரகள் கட்டுெல், படிக்கட்டு ரவளாண்சம, பட்சட 
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பயிரிடல், காற்தறதிர் திசையில் மரங்கள் நடல், நிசலத்ெ ரவளாண் நுட்பத்செயும் மண் ரமலாண்சமக்கு 

உகந்ெ பாதுகாப்பு முசறகசளயும் பின்பற்றுெல்.  

பிரொன் மந்திரி கிருஷி சிஞ்ைாயி ரயா னா – (PMKY): குசறந்ெ அளவு நீரில் அதிக மகசூசல தபறுெல் 

மற்றும் ெண்ணீர் பயன்பாட்சட ரமம்படுத்ெ ஏற்படுத்ெப்பட்ட திட்டம் ஆகும்.  

இந்தியாவில் உள்ள இடப்தபயர்வு ரவளாண்சமயின் பல்ரவறு தபயர்கள்: ஜீம்-அைாம், தபான்னம்-ரகரளா, 

தபாடு-ஆந்திரப்பிரரெைம் மற்றும் ஒடிைா, பீவார், மாைன், தபன்டா, பீரா-மத்தியப்பிரரெைம்.  

இந்தியாவின் முெல் கால்நசட கணக்தகடுப்பு 1919இல் மிகக் குசறந்ெ பால் பண்சண கால்நசடகளுடன் 

எடுக்கப்பட்டது.  

ெமிழ்நாட்டில் கால்நசட கணக்தகடுப்பு எவ்வாறு ரமற்தகாள்ளப்படுகிறது? ெமிழ்நாடு அரசு மாநில 

அளவிலான கால்நசட கணக்தகடுப்சப கால்நசட வளர்ப்புத் துசற உெவியுடன் ரமற்தகாள்கிறது. 

மாவட்ட அளவிலான கணக்தகடுப்பு மண்டல இசண இயக்குநர் மூலம் ரமற்தகாள்ளப்படுகிறது. 

இக்கணக்தகடுப்புகள் மத்திய அரசின் 1 ரவளாண் மற்றும் விவைாயிகள் நலத்துசற அசமச்ைகம், கால்நசட 

வளர்ப்பு, பால் பண்சண, மீன்வளத் துசற ரபான்றவற்றின் வழிகாட்டுெலின் படி ரமற்தகாள்ளப்படுகிறது.  

இந்தியாவின் முக்கிய ரவளாண் புரட்சிகள் 

புரட்சிகள் உற்பத்திகள் 

மஞ்ைள்புரட்சி எண்தணய் வித்துக்கள் (குறிப்பாக கடுகு மற்றும் 

சூரிய காந்தி) 

நீலப்புரட்சி மீன்கள் உற்பத்தி 

பழுப்புப் புரட்சி ரொல், ரகாக்ரகா, மரபுைாரா உற்பத்தி 

ெங்க நூலிசழப் புரட்சி ைணல் உற்பத்தி 

தபான் புரட்சி பழங்கள், ரென் மற்றும் ரொட்டக்கசலப்பயிர் 

ைாம்பல் புரட்சி உரங்கள் 

இளஞ்சிவப்பு புரட்சி தவங்காயம், மருந்து தபாருள்கள், இறால் உற்பத்தி 

பசுசமப்புரட்சி அசனத்து ரவளாண் உற்பத்தி 

தவள்ளிப்புரட்சி முட்சட மற்றும் ரகாழிகள் 

தவள்ளி இசழப்புரட்சி பருத்தி 

சிவப்புப் புரட்சி இசறச்சி உற்பத்தி, ெக்காளி உற்பத்தி 

வட்டப்புரட்சி உருசளக்கிழங்கு 

தவண்சமப்புரட்சி பால் உற்பத்தி 

 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ___________ மண்ணில் இரும்பு ஆக்சஸடு அதிகமாக காணப்படுகிறது.  

(அ) வண்டல்  
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(ஆ) கரிைல்  

(இ) தைம்மண்  

(ஈ) உவர் மண் 

2. எந்ெ நிறுவனம் இந்தியாவில் உள்ள மண் வசககசள 8 தபரும் பிரிவுகளாகப் பிரித்துள்ளது? 

(அ) இந்திய ரவளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்  

(ஆ) இந்திய வானியல் துசற 

(இ) இந்திய மண் அறிவியல் நிறுவனம்  

(ஈ) இந்திய மண் ஆய்வு நிறுவனம் 

3. ஆறுகளின் மூலம் உருவாகும் மண் 

(அ) தைம்மண்  

(ஆ) கரிைல் மண்  

(இ) பாசலமண்  

(ஈ) வண்டல் மண் 

4. இந்தியாவின் உயரமான புவிஈர்ப்பு அசண  

(அ) ஹிராகுட் அசண  

(ஆ) பக்ராநங்கல் அசண 

(இ) ரமட்டூர் அசண  

(ஈ) நாகர்ஜீனா ைாகர் அசண 

5. ___________ என்பது ஒரு வாணிகப்பயிர்.  

(அ) பருத்தி  

(ஆ) ரகாதுசம  

(இ) அரிசி  

(ஈ) மக்காச்ரைளம் 

6. கரிைல் மண் __________ எனவும் அசழக்கப்படுகிறது.  

(இ) வறண்ட மண்  

(ஆ) உவர் மண்  

(இ) மசல மண்  

(ஈ) பருத்தி மண் 

7. உலகிரலரய மிக நீளமான அசண ____________ 
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(அ) ரமட்டூர் அசண  

(ஆ) ரகாசி அசண 

(இ) ஹிராகுட் அசண  

(ஈ) பக்ராநங்கல் அசண 

8. இந்தியாவில் ெங்க இசழப்பயிர் என அசழக்கப்படுவது _____________ 

(அ) பருத்தி  

(ஆ) ரகாதுசம  

(இ) ைணல்  

(ஈ) புசகயிசல 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: பழங்கள் காய்வசககள் மற்றும் பூக்கள் பயிரிடலில் ஈடுபடுவது ரொட்டக்கசலத் துசறயாகும்.  

காரணம்: உலகளவில் இந்தியா மா, வாசழ மற்றும் சிட்ரஸ் பழவசக உற்பத்தியில் முெலிடத்தில் உள்ளது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

2. கூற்று: வண்டல் மண் ஆறுகளின் மூலம் அரிக்கப்பட்டு படியசவக்கப்பட்ட, மக்கிய தபாருட்களால் ஆன 

ஒன்று.  

காரணம்: தநல் மற்றும் ரகாதுசம வண்டல் மண்ணில் நன்கு வளரும் 

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்று காரணத்திற்கான ைரியான விளக்கம்.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்றுக்கான காரணம் ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

தபாருந்ொெசெத் ரெர்ந்தெடுக்கவும் 

1.  

(அ) ரகாதுசம  

(ஆ) தநல்  

(இ) திசண வசககள்  

(ஈ) காபி 

2.  
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(அ) காெர்  

(ஆ) பாங்கர்  

(இ) வண்டல் மண்  

(ஈ) கரிைல் மண் 

3.  

(அ) தவள்ளப்தபருக்கு கால்வாய்  

(ஆ) வற்றாெ கால்வாய்  

(இ) ஏரிப்பாைனம்  

(ஈ) கால்வாய் 

தபாருத்துக:  

1. இந்தியாவின் ைர்க்கசர கிண்ணம் - மகாநதி 

2. காபி - ெங்கப் புரட்சி 

3. தடகிரி அசண - கர்நாடகா 

4. ஹிராகுட் - உத்திரப்பிரரெைம் மற்றும் பீகார் 

5. ரொட்டக் கசல - இந்தியாவின் உயரமான அசண 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. தைம்மண் 2. இந்திய ரவளாண் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 3. வண்டல் மண்  

4. பக்ராநங்கல் அசண 5. பருத்தி 6. பருத்தி மண் 7. ஹிராகுட் அசண 8. ைணல் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு 

2. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, கூற்றுக்கான காரணம் ைரியான விளக்கமல்ல.  

தபாருந்ொெசெத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. காபி 2. கரிைல் மண் 3. ஏரிப்பாைனம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. இந்தியாவின் ைர்க்கசர கிண்ணம் - உத்திரப்பிரரெைம் மற்றும் பீகார் 

2. காபி - கர்நாடகா  

3. தடகிரி அசண - இந்தியாவின் உயரமான அசண 

4. ஹிராகுட் - மகாநதி 

5. ரொட்டக்கசல - ெங்கப் புரட்சி 
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10th Social Science Lesson 14 

14] இந்தியா – வளங்கள் மற்றும் தொழிலகங்கள் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

இந்தியாவில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் அெரனாடு தொடர்புசடய அசமப்புகள்: (1) இந்திய நிலவியல் 

களஆய்வு நிறுவனத்தின் ெசலசமயிடம் - தகால்கத்ொ. (2) இந்திய சுரங்கப் பணியகம் - நாக்பூர். (3) 

இரும்பு ைாரா தொழில் நுட்ப ரமம்பாட்டு சமயம் - சஹெராபாத். (4) இந்தியாவில் உள்ள சுரங்கங்கள் 

மற்றும் கனிமங்களின் நிர்வாகத்திற்கான தபாறுப்பு சுரங்கப்பணி அசமச்ைகத்திடம் உள்ளது. (ரமம்பாடு 

மற்றும் ஒழுங்குமுசறச் ைட்டம் 1957) 

இந்திய இரும்பு எஃகு ஆசணயம் (SAIL): இந்தியாவில் இரும்பு எஃகு தொழிற்ைாசலகள் திட்டமிடல் மற்றும் 

வளர்ச்சிக்கு இது முக்கிய பங்காற்றுகிறது.  

தபாதுவாக இரும்புத்ொது கீழ்க்கண்ட வடிவங்களின் காணப்படுகிறது:  

இரும்புத் ொது படிவு இரும்பின் அளவு 

ரமக்னசடட் 72. 4% 

ரஹமசடட் 69. 9% 

ரகாசெட் 62. 9% 

சலமசனட் 55% 

சிடசரட் 48. 2% 

நாக்பூசர ெசலசமயிடமாகக் தகாண்டு இயங்கி வரும் இந்திய மாங்கனீசு ொது நிறுவனம் (Maganese 

ore India Ltd) 50 ைெவிகிெ மாங்கனீசை உற்பத்திச் தைய்து, உலகச் ைந்செ மதிப்பீட்டில் முென்சமயானொக 

திகழ்கிறது.  

பாக்சைட் என்பது அலுமினியத்தின் ஒருவசகயான ஆக்சைடு ஆகும். இது பிதரஞ்சு வார்த்செயான லீ 

பாக்ஸ் என்ற வார்த்செயில் இருந்து தபறப்பட்டது.  

இந்துஸ்ொன் ொமிர நிறுவனம் இந்திய அரைால் நிர்வகிக்கப்படும் இந்திய சுரங்கத் துசற அசமச்ைகத்தின் 

கீழ் இயங்கக்கூடிய தபாதுத்துசற நிறுவனமாகும்.  

NALCO என்று அசழக்கப்படும் ரெசிய அலுமினிய நிறுவனம் 1981இல் தொடங்கப்பட்டது. இென் சமயங்கள் 

ஒடிைா மாநிலத்தில் அஞ்ைல், டாமன், ரைாடி ரபான்ற இடங்களில் உள்ளன. இது இந்திய சுரங்கத்துசற 

அசமச்ைகத்தின் கீழ் 1981ஆம் ஆண்டு தபாதுத்துசற நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டது.  

இந்திய அரைால் நிர்வகிகப்படும் இந்திய நிலக்கரி நிறுவனம் ரமற்கு வங்காளத்திலுள்ள தகால்கத்ொசவ 

ெசலசமயிடமாகக் தகாண்டு தையல்படுகிறது. இது உலக அளவில் அதிக நிலக்கரி உற்பத்தி தைய்யும் 

நிறுவனம் ஆகும்.  

தபட்ரராலியம் மற்றும் இயற்சக எரிவாயு அசமச்ைகம் (MPOP & NG): இது இந்திய அரைாங்கத்தின் கீழ் 

இயங்கும் ஒரு அசமச்ைகமாகும். இவ்வசமச்ைகம் ஆய்வு தைய்ெல், உற்பத்தி, சுத்திகரித்ெல், விநிரயாகம், 

ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, எண்தணய் பாதுகாப்பு, இயற்சக எரிவாயு மற்றும் தபட்ரராலிய உற்பத்திப் தபாருள் 

ரபான்றவற்றிற்கு தபாறுப்பு ஏற்கிறது.  
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ரமற்கு கடற்கசரக்கு அருகில் உள்ள எண்தணய் 

வயல்கள் 

கிழக்கு கடற்கசரக்கு அருகில் உள்ள எண்தணய் 

வயல்கள் 

 

1. மும்சப சஹ எண்தணய் வயல் (65% 

மிகப்தபரியது) 

பிரம்மபுத்திரா பள்ளத்ொக்கு, (திப்ருகார், சில்ைாகர், 

மாவட்டங்கள் அைாம்) 

2. கு ராத் கடற்கசர (2வது தபரியது) திக்பாய் எண்தணய் வயல் (நாட்டின் மிகப் 

பழசமயான எண்தணய் வயல்) 

3. ரபஸ்சஸம் எண்தணய் வயல் மும்சப 

சஹயின் தென்பகுதி.  

நாகர்காட்டியா எண்தணய் வயல் (திக்பாய்க்கு 

தென்ரமற்கு பகுதி) 

4. அலியாதபத் - எண்தணய் வயல் (பவ் நகரின் 

தென்பகுதி) 

ரமாரான் ஹக்ரி ன் – எண்தணய் வயல் 

(நாகர்காட்டியாவின் தென்ரமற்கு பகுதி) 

5. அங்கரலஸ்வர் ருத்ரைாகர் - லாவா எண்தணய் வயல்கள் (அைாம் 

மாநிலத்தில் சிப்ைாகர் மாவட்டம்) 

6. காம்ரப - லூனி பகுதிகள் ைர்மா பள்ளத்ொக்கு - (பெர்பூர், மாசிம்பூர், பொரியா) 

7. அகமொபாத் - கரலால் பகுதி அந்ெமான் நிரகாபாரின் உட்பகுதிகள், மன்னார் 

வசளகுடா, பரலஷ்வர் கடற்கசர, ஹரியானா, 

பஞ்ைாப் மற்றும் உத்ெரப்பிரரெைம் 

தகயில் நிறுவனம் (GAIL): இந்திய இயற்சக எரிவாயு நிறுவனமானது மாநில அரைாங்கத்ொல் 

நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு நிறவனமாகும். இது இயற்சக எரிவாயு உற்பத்தி மற்றும் விநிரயாகம் தைய்யும் 

நிறுவனங்களுள் ஒரு மிகப்தபரிய நிறுவனமாகும். இென் ெசலசமயகம் புதுதடல்லியில் உள்ளது.  

அழுத்ெப்பட்ட இயற்சக எரிவாயு (CNG) (அதிக அழுத்ெத்துடன் அசடக்கப்பட்ட மீத்ரென்) என்பது தபட்ரரால், 

டீைல் மற்றும் திரவ தபட்ரராலிய எரிவாயு ஆகியவற்றிற்கு பதிலாக பயன்படுத்ெக்கூடிய ஒரு 

எரிதபாருளாகும். இது காற்சற விட இலகுவானொகவும், அதிக ரவகமாக பரவும் ென்சமக் தகாண்டொல் 

விசரவில் மசறந்து விடுகிறது. இெனால் மற்ற எரிதபாருள்கசள விட ஆபத்து குசறவானொகும். 

விவைாயக் கழிவுகளிலிருந்து எடுக்கப்படும் உயிரிவாயு, புதுதடல்லி, அகமொபாத், மும்சப, பூனா, தகால்கத்ொ, 

லக்ரனா, கான்பூர், வாராணாசி ரபான்ற நகரங்களில் வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்ெப்படுவது அதிகரித்து 

வருகிறது.  

இந்திய அணு மின்ைக்தி நிறுவனம் (NPCIL) இந்தியாவின் ஒரு தபாதுத்துசற நிறுவனமாகும். இது 

மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உள்ள மும்சபசயத் ெசலசமயிடமாகக் தகாண்டு இயங்கும் அரசு 

நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் அணு மின்ைக்தி உற்பத்திக்கான தபாறுப்சப வகிக்கிறது.  

இந்தியாவின் முெல் நீர்மின் நிசலயம் 1897ஆம் ஆண்டு டார்ஜிலிங்கில் நிறுவப்பட்டது. இந்திய ரெசிய நீர் 

மின்ைக்தி நிறுவனம் ஃபரிொபாத்தில் அசமந்துள்ளது.  

இந்தியாவிரலரய அதிக அளவு காற்றாசலகசளக் தகாண்டுள்ள மாநிலமாக ெமிழ்நாடு விளங்குகிறது. 

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள முப்பந்ெல் - தபருங்குடிப்பகுதி உலகிரலரய அதிக 

காற்றாசலகசளக் தகாண்ட தபரிய காற்றாசல பண்சண ஆகும்.  

இந்தியாவின் சூரிய ைக்தி நிறுவனம் புதுதடல்லிசய ெசலசம இடமாக தகாண்டு உள்ளது.  
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இந்தியாவின் முெல் பருத்தி தநைவாசல 1818ஆம் ஆண்டு, தகால்கத்ொவிற்கு அருகில் உள்ள ரபார்ட் 

க்ளாஸ்டர் என்னும் இடத்தில் தொடங்கப்பட்டது.  

ரெசிய காற்றாற்றல் நிறுவனம் (NIEW): தைன்சனயிலுள்ள இந்நிறுவனம் 1998இல் ஒரு ென்னாட்சி 

நிறுவனமாக புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கக் கூடிய ஆற்றல் வளங்கள் அசமச்ைக நிர்வாகத்தின் கீழ் 

ஏற்படுத்ெப்பட்டது. இென் பணிகளானது காற்று வள மதிப்பீடு ஆய்வு மற்றும் ைான்றளித்ெல் ஆகும்.  

பருத்தி இசழயிலிருந்து, விசெகசள பிரித்தெடுக்கும் முசறக்கு ஜின்னிங் என்று தபயர்.  

ரெசிய மணல் வாரியத்தின் ெசலசமயகம் தகால்கத்ொவில் அசமந்துள்ளது.  

மத்திய பட்டு ஆராய்ச்சி தொழில் நுட்ப நிறுவனம் (CSTRI): பட்டு வளர்ப்பு மற்றும் தொழில் நுட்பம் ைார்ந்ெ 

ஆராய்ச்சிக்தகன நிறுவப்பட்ட ஒரு நிறுவனமாகும். இந்நிறுவனம் தபங்களுருசவத் ெசலசமயிடமாகக் 

தகாண்டு இந்திய அரைாங்கத்தின் மத்திய பட்டு வளர்ப்பு வாரியத்ொல் 1983ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது.  

இந்திய வர்த்ெகத் துசற அசமச்ைகத்தின் கீழ் நவம்பர் 20, 1975இல் தொடங்கப்பட்ட சகத்ெறி வளர்ச்சி 

ஆசணயர் அலுவலகம் ெற்ரபாது இந்திய  வுளி துசற அசமச்ைகத்தின் கீழ் புதுதில்லியில் உள்ள 

உத்ரயாக் பவசன ெசலசமயிடமாக தகாண்டு தையல்பட்டு வருகிறது.  

இந்தியாவின் முெல் காகிெத் தொழிற்ைாசல 1812ஆம் ஆண்டு ரமற்கு வங்கத்தில் உள்ள தைராம்பூர் 

என்னுமிடத்தில் தொடங்கப்பட்டது.  

ரெசிய தைய்திகள் மற்றும் காகிெ ஆசலகள் (NEPA) மத்தியப் பிரரெை மாநில பர்கான்பூர் மாவட்டத்தில் 

உள்ள ரநபா நகர் என்னும் இடத்தில் அசமந்துள்ளது.  

இரும்பு மற்றும் எஃகு உற்பத்தி தொழிற்ைாசல முென் முெலில் 1830இல் ெமிழ்நாட்டில் ரபார்ரடா 

நாரவாவில் அசமக்கப்பட்டது.  

பிரொன வாகனத் தொழிற்ைாசலகளும் அெசன ைார்ந்ெ தொழிற்ைாசலகளும் தைன்சனசய சுற்றியுள்ள 

பகுதிகளில் இருப்பொல் தைன்சன ஆசியாவின் தடட்ராய்ட் என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

இந்தியாவில் உற்பத்தி தைய்யும் திட்டம (Make in India programme) இென் முக்கிய ரநாக்கம் உலக 

வசரப்படத்தில் இந்தியாசவ ஒரு சிறந்ெ தொழிலக உற்பத்தி சமயமாக காண்பிப்பொகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. மாங்கனீசு இவற்றில் பயன்படுத்ெப்படுகிறது.  

(அ) ரைமிப்பு மின்கலன்கள்  

(ஆ) எஃகு ெயாரிப்பு 

(இ) தைம்பு உருக்குெல்  

(ஈ) தபட்ரராலிய சுத்திகரிப்பு 

2. ஆந்த்ரசைட் நிலக்கரி _________ கார்பன் அளசவ தகாண்டுள்ளது.  

(அ) 80% - 95%  

(ஆ) 70% க்கு ரமல்  
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(இ) 60% - 70%  

(ஈ) 50% க்கும் குசறவு 

3. தபட்ரராலியத்தில் உள்ள முக்கிய கனிமங்கள் சஹட்ர ன் மற்றும் _________ 

(அ) ஆக்ஸி ன்  

(ஆ) நீர்  

(இ) கார்பன்  

(ஈ) சநட்ர ன் 

4. தென்னிந்தியாவின் மான்தைஸ்டர் என்று அசழக்கப்படும் நகரம்.  

(அ) ரைலம்  

(ஆ) தைன்சன  

(இ) மதுசர  

(ஈ) ரகாயம்புத்தூர் 

5. இந்தியாவில் முென் அணுமின் நிசலயம் நிறுவப்பட்ட மாநிலம் 

(அ) கு ராத்  

(ஆ) இரா ஸ்ொன்  

(இ) மகாராஷ்டிரம்  

(ஈ) ெமிழ்நாடு 

6. மிக அதிகமாக கிசடக்கக்கூடிய ஆற்றல் வளம்.  

(அ) உயிரி ைக்தி  

(ஆ) சூரியன்  

(இ) நிலக்கரி  

(ஈ) எண்தணய் 

7. புகழ் தபற்ற சிந்திரி உரத் தொழிலகம் அசமந்துள்ள மாநிலம் 

(அ)  ார்க்கண்ட  

(ஆ) பீகார்  

(இ) இரா ஸ்ொன்  

(ஈ) அைாம் 

8. ரைாட்டா நாகபுரி பீடபூமி பகுதியின் தபாருளாொர வளர்ச்சிக்கு கருவாக இருப்பது.  

(அ) ரபாக்குவரத்து  
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(ஆ) கனிமப்படிவுகள்  

(இ) தபரும் ரெசவ  

(ஈ) மின்ைக்தி ைக்தி கிசடப்பது 

தபாருத்துக:  

(அ) பாக்சைட் - சிதமண்ட் 

(ஆ) ஜிப்ைம் - வானூர்தி 

(இ) கருப்பு ெங்கம் - மின்ைாெனப் தபாருள்கள் 

(ஈ) இரும்பு ொது - நிலக்கரி 

(உ) சமக்கா - ரமக்னசடட் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. எஃகு ெயாரிப்பு 2. 80% - 95% 3. கார்பன் 4. ரகாயம்புத்தூர் 5. மகாராஷ்டிரம்  

6. சூரியன் 7.  ார்கண்ட் 8. கனிமப் படிவுகள் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பாக்சைட் - வானூர்தி 

2. ஜிப்ைம் - சிதமண்ட் 

3. கருப்பு ெங்கம் - நிலக்கரி 

4. இரும்பு ொது - ரமக்னசடட் 

5. சமக்கா - மின்ைாெனப் தபாருட்கள் 

 

10th Social Science Lesson 15 

15] இந்தியா - மக்கள் தொசக, ரபாக்குவரத்து, ெகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்தியாவின் முெல் மக்கள் தொசக கணக்தகடுப்பு 1872ஆம் ஆண்டு ரமற்தகாள்ளப்பட்டது. முழுசமயான 

முெல் மக்கள் தொசக கணக்தகடுப்பு 1881ஆம் ஆண்டு ரமற்தகாள்ளப்பட்டது. நாட்டின் 15வது மக்கள் 

தொசக கணக்தகடுப்பு 2011ஆம் ஆண்டு நசடதபற்றது.  

தஷர்ைா சூர் ென்னுசடய ரபரரசை பலப்படுத்ெவும் ஒருங்கிசணக்கவும் ைாஹி (ராயல்) ைாசலசய சிந்து 

பள்ளத்ொக்கிலிருந்து ரமற்கு வங்காளத்தில் உள்ள ரைானார் பள்ளத்ொக்கு வசர அசமத்ொர். 

தகால்கத்ொவிலிருந்து தபஷாவர் வசர உள்ள இச்ைாசல ஆங்கிரலயர் ஆட்சி காலத்தில் கிராண்ட் ட்ரங்க் 

ைாசல என தபயர் மாற்றம் தைய்யப்பட்டது. ெற்ரபாது இச்ைாசல அமிர்ெரசிலிருந்து தகால்கத்ொ வசர 

நீட்டிப்பு தைய்யப்பட்டுள்ளது.  
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இந்தியாவின் முெல் புறநகர் இரயில் ரபாக்குவரத்து மும்சபயில் 1925இல் தொடங்கப்பட்டது. காத்திமன் 

(GATHIMAN) அதிவிசரவு வண்டி இந்தியாவின் மிக அதிக ரவக இரயில் வண்டி ஆகும். இந்ெ இரயில் 

வண்டி புதுதடல்லிசயயும் ஆக்ராசவயும் இசணக்கிறது.  

ரமகலாயா மாநிலத்தில் இரயில் ரபாக்குவரத்து இல்சல.  

இந்தியாவின் ரெசிய தநடுஞ்ைாசல ஆசணயம் (NHAI) 1995இல் நிறுவப்பட்டது. இது ெசரவழி 

ரபாக்குவரத்து அசமச்ைகத்தின் கீழ் இயங்கும் ென்னாட்சி தபற்ற அசமப்பாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. மக்கள் தொசகயின் பல்ரவறு அம்ைங்கள் பற்றிய அறிவியல் பூர்வமான படிப்பு ____________ 

(அ) வசரபடவியல்  

(ஈ) மக்களியல்  

(ஈ) மானுடவியல்  

(ஈ) கல்தவட்டியல் 

2. __________ ரபாக்குவரத்து ரநரடியாக உற்பத்தியாளசரயும் நுகர்ரவாசரயும் இசணக்கிறது.  

(அ) இரயில்ரவ  

(ஆ) ைாசல  

(இ) வான்வழி  

(ஈ) நீர்வழி 

3. இந்தியாவில் ெங்க நாற்கரச் ைாசலயின் நீளம் 

(அ) 5846 கி. மீ  

(ஆ) 5942 கி. மீ  

(இ) 5630 கி. மீ  

(ஈ) 5800 கி. மீ 

4. ரெசிய தொசலயுணர்வு சமயம் அசமந்துள்ள இடம் ____________ 

(அ) தபங்களுரு  

(ஆ) தைன்சன  

(இ) புது தடல்லி  

(ஈ) சஹெராபாத் 

5. எளிதில் தைல்ல முடியாெ பகுதிகளுக்கு பயன்படும் ரபாக்குவரத்து 

(அ) ைாசலப்ரபாக்குவரத்து  

(ஆ) இரயில் ரபாக்குவரத்து  
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(இ) வான்வழிப் ரபாக்குவரத்து  

(ஈ) நீர்வழிப் ரபாக்குவரத்து 

6. கீழ்க்கண்டவற்றில் எசவ வானுலங்கு ஊர்தியுடன் (தஹலிகாப்டர்) தொடர்புசடயது? 

(அ) ஏர் இந்திய  

(ஆ) இந்தியன் ஏர்சலன்ஸ்  

(இ) வாயுதூத்  

(ஈ) பவன்ஹான்ஸ் 

7. இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி தபாருள் 

(அ) சிதமண்ட்  

(ஆ) ஆபரணங்கள்  

(இ) ரெயிசல  

(ஈ) தபட்ரராலியம் 

தபாருத்துக:  

1. எல்சலபுறச் ைாசல - தையற்சகக்ரகாள் ெகவல் தொடர்பு 

2. INSAT (இன்ைாட்) - நகரமயமாக்கலின் ொக்கம் 

3. ரமைகான் கப்பல் கட்டும் ெளம் - 1990 

4. புறநகரப் பரவல் - மும்சப  

5. தகாங்கண் இரயில்ரவ - 1960 சஹெராபாத் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. மக்களியல் 2. ைாசல 3. (5846 கி. மீ) 4. சஹெராபாத்  

5. வான்வழிப் ரபாக்குவரத்து 6. பவன்ஹான்ஸ் 7. தபட்ரராலியம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. எல்சலபுறச் ைாசல - 1960 சஹெராபாத் 

2. INSAT (இன்ைாட்) - தையற்சகரகாள் ெகவல் தொடர்பு 

3. ரமைகான் கப்பல்கட்டும் ெளம் - மும்சப 

4. தகாங்கண இரயில்ரவ - 1990 
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10th Social Science Lesson 16 

16] ெமிழ்நாடு - இயற்சகப் பிரிவுகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1956ஆம் ஆண்டு மாநில மறுசீரசமப்புச் ைட்டத்தின் படி, தமாழியியல் அடிப்பசடயில் மாநிலங்கள் 

மறுசீரசமப்பு தைய்யப்பட்டுள்ளன.  

தைன்சன, நீலகிரி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டங்கசளத் ெவிர மற்ற மாவட்டங்கள் பல்ரவறு 

காலகட்டங்களில் பிரித்ெசமக்கப்பட்டன.  

ெமிழ்நாட்டில் அசமந்துள்ள முக்கிய மசலகள்: ரகாயம்புத்தூர் - மருெமசல, தவள்ளியங்கிரி மற்றும் 

ஆசனமசல. ெர்மபுரி - தீர்த்ெ மசல, சித்ரெரி மற்றும் வத்ெல் மசல. திண்டுக்கல் - பழனிமசல மற்றும் 

தகாசடக்கானல். ஈரராடு - தைன்னிமசல மற்றும் சிவன் மசல. ரவலூர் -  வ்வாது, ஏலகிரி மற்றும் 

இரத்தினமசல. நாமக்கல் - தகால்லிமசல. ரைலம் - ரைர்வராயன், கஞ்ைமசல மற்றும் சுண்ணாம்புக் 

குன்றுகள். குள்ளக்குறிச்சி - கல்வராயன். விழுப்புரம் - தைஞ்சிமசல. தபரம்பலூர் - பச்சை மசல. 

கன்னியாகுமரி - மருதுவாழ் மசல. திருதநல்ரவலி - மரகந்திரகிரி மற்றும் அகத்திய மசல. நீலகிரி - 

நீலகிரி மசல.  

பாம்பன், முயல் தீவு, குருைசட, நல்ல ெண்ணி தீவு, புள்ளி வாைல், ஸ்ரீரங்கம், உப்பு ெண்ணித் தீவு, தீவுத்திடல், 

காட்டுப்பள்ளித் தீவு, குவிப்பில் தீவு மற்றும் விரவகானந்ெர் நிசனவுப் பாசற ஆகியன ெமிழ்நாட்டில் உள்ள 

முக்கிய தீவுகள் ஆகும்.  

ெமிழ்நாட்டின் பருவக்காலங்கள் 

பருவக்காலம் காலம் 

குளிர்காலம் `  னவரி முெல் பிப்ரவரி 

ரகாசடக்காலம் மார்ச் முெல் ரம 

தென்ரமற்கு பருவக்காற்று காலம் ஜீன் முெல் தைப்டம்பர் 

வடகிழக்கு பருவக்காற்று காலம் அக்ரடாபர் முெல் டிைம்பர் 

வால்பாசறக்கு அருகிலுள்ள சின்னக்கல்லார் ெமிழ்நாட்டின் மிக அதிக மசழ தபறும் பகுதியாகவும், 

இந்தியாவின் மூன்றாவது அதிக மசழ தபறும் பகுதியாகவும் உள்ளது.  

பிச்ைாவரம் ைதுப்பு நிலக்காடு கடலூர் மாவட்டத்தில் சிெம்பரத்திற்கு அருரக அசமந்துள்ளது. இது 1, 100 

தஹக்ரடர் பரப்பளவுடன் (11 ைதுர கிரலாமீட்டர்) உலகின் இரண்டாவது மிகப் தபரிய ைதுப்பு நிலக்காடாக 

உள்ளது. வங்க கடலிலிருந்து மணல் திட்டுகளால் இக்காடுகள் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இது அவிசீனியா 

மற்றும் சரரைாரபாரா ரபான்ற ொவர இனங்கசளக் தகாண்டது.  

கடல் பாதுகாப்பு ரமலாண்சமயில், ைதுப்பு நிலத் ொவரங்களின் பங்கு: கடல் அசலகள் மற்றும் புயலால் 

ஏற்படும் பாதிப்பிலிருந்து கடற்கசரப் பகுதிகசளப் பாதுகாக்கின்றது. ரமலும் பவளப்பாசறகசளயும், 

கடரலார புல்தவளிகசளயும் மணல் படிவுகளால் மூழ்கடிக்கப்படாமல் பாதுகாக்கின்றது.  

ெமிழ்நாட்டிலுள்ள உயிர்க்ரகாளப் தபட்டகங்கள்: நீலகிரி உயிர்க்ரகாளப் தபட்டகம். மன்னார் வசளகுடா 

உயிர்க்ரகாளப் தபட்டகம். அகத்தியர் மசல உயிர்க்ரகாளப் தபட்டகம்.  
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ெமிழ்நாட்டில் அதிகக் காடுகசளக் (பரப்பளவு) 

தகாண்ட மாவட்டங்கள் 

 

மாவட்டம் பரப்பளவு (ைதுர கிரலா மீட்டர்) 

ெர்மபுரி 3, 280 

ரகாயம்புத்தூர் 2, 627 

ஈரராடு 2, 427 

ரவலூர் 1, 857 

நீலகிரி 1, 583 

திண்டுக்கல் 1, 662 

நீர் ரைகரிப்பெற்கான சில வழிமுசறகள்: நீர் மாசுபடுெசலத் ெடுத்ெல், நீர் மறுசுழற்சி, சிக்கனமான நிலத்ெடி 

நீர் பயன்பாடு, மக்கள் தொசக கட்டுப்பாடு, மரபுவழி நீர்வளங்கசளப் புதுப்பித்ெல், நவீன நீர்ப்பாைன 

முசறகசளப் பயன்படுத்ெல், காடுகளின் பரப்பளசவ அதிகரித்ெல், பயிரிடும் முசறகசள மாற்றுெல், 

தவள்ளப்தபருக்கு ரமலாண்சம, புவி தவப்ப நிர் பயன்பாடு ஆகியன நீர்வளத்செ பாதுகாக்கும் சில 

வழிமுசறகள் ஆகும்.  

மாநில/யூனியன் பிரரெை அசமப்புகள்: (1) மாநிலப் ரபரிடர் ரமலாண்சம ஆசணயம் (ெசலவர்-

முெலசமச்ைர்). (2) நிவாரண/ரபரிடர் ரமலாண்சம துசற. (3) காவல்துசற. (4) வனத்துசற. (5) தீ மற்றும் 

குடிசமயியல் பாதுகாப்பு ரைசவகள். (6) சுகாொர ரைசவகள். (7) ரபாக்குவரத்துத் துசற. (8) தபாதுப்பணித் 

துசற. (9) கால்நசடத் துசற. (10) உணவு மற்றும் வட்ட வழங்கல் துசற.  

மாவட்ட அசமப்புகள் கீழ்க்கண்டவாறு: (1) மாவட்ட நீதிபதி (ெசலவர் - மாவட்ட ஆட்சியர்). (2) 

வருவாய்த்துசற. (3) குடிசம பணி நிர்வாகம். (4) உள்ளுர் காவல்துசற. (5) குடிசம பாதுகாப்பு. (6) 

தீயசணப்பு மற்றும் அவைர ரைசவகள். (7) ஊர்க் காவல் பசட (உள்ளுர், ைமூகம், அரசு ைாரா அசமப்பு, 

ென்னார்வ நிறுவனங்கள்).  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ெமிழ்நாட்டின் அட்ைப் பரவல் _________ முெல் ________ வசர உள்ளது.  

(அ) 8o 4’ வ முெல் 13o 35’ வ வசர  

(ஆ) 8o 5’ தெ முெல் 13o 35’ தெ வசர 

(இ) 8o 0’ வ முெல் 13o 05’ வ வசர  

(ஈ) 8o 0’ தெ முெல் 13o 05’ தெ வசர 

2. ெமிழ்நாட்டின் தீர்க்க பரவல் _________ முெல் _________ வசர உள்ளது.  

(அ) 76o18’ கி முெல் 80o 20’ கி வசர  

(ஆ) 76o 18’ ரம முெல் 80o 20’ ரம வசர 

(இ) 10o 20’ கி முெல் 86o 18’ கி வசர  

(ஈ) 10o 20’ கி முெல் 86o 18’ ரம வசர 
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3. ெமிழ்நாட்டில் உள்ள மிக உயரமான சிகரம் _________ ஆகும்.  

(அ) ஆசனமுடி  

(ஆ) தொட்டதபட்டா  

(இ) மரகந்திரகிரி  

(ஈ) ரைர்வராயன் 

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் ெமிழ்நாட்டின் ரமற்கு தொடர்ச்சிமசலயில் அசமயாெ கணவாய் எது? 

(அ) பாலக்காடு  

(ஆ) தைங்ரகாட்சட  

(இ) ரபார்காட்  

(ஈ) அச்ைன்ரகாவில் 

5. கீழ்க்கண்டவற்றில் அரபிக் கடலில் கலக்கும் ஆறு எது? 

(அ) தபரியார்  

(ஆ) காவிரி  

(இ) சிற்றார்  

(ஆ) பவானி 

6. ெமிழ்நாட்டில் அதிக பரப்பளவில் மாங்குரராவ் காடுகள் காணப்படும் மாவட்டம் எது? 

(அ) இராமநாெபுரம்  

(ஆ) நாகப்பட்டினம்  

(இ) கடலூர்  

(ஈ) ரெனி 

7. பின்னசடயும் பருவக்காற்று __________ லிருந்து ஈரப்பெத்செ எடுத்துக் தகாள்கிறது.  

(அ) அரபிக்கடல்  

(ஆ) வங்கக் கடல்  

(இ) இந்தியப் தபருங்கடல்  

(ஈ) செமுர்க்கடல் 

8. கீழ்க்கண்டவற்றுள் மண் அரிப்பினால் அதிக அளவு பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் __________ 

(அ) ரெனி  

(ஆ) மதுசர  

(இ) ெஞ்ைாவூர்  
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(ஈ) இராமநாெபுரம் 

9. ெமிழ்நாட்டில் அதிக பரப்பளவில் காடுகசளக் தகாண்ட மாவட்டம் ____________ 

(அ) ெர்மபுரி  

(ஆ) ரவலூர்  

(இ) திண்டுக்கல்  

(ஈ) ஈரராடு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. நீலகிரி மற்றும் ெர்மபுரி மாவட்டங்களுக்கிசடரய காணப்படும் பீடபூமி __________ ஆகும்.  

2. கிழக்கு தொடர்ச்சி மசலயின் தென் பகுதியில் உள்ள உயரமான சிகரம் ___________ ஆகும்.  

3. ஆற்றுத் தீவான ஸ்ரீரங்கம் ___________ மற்றும் ___________ ஆறுகளுக்கு இசடரய 

அசமந்துள்ளது.  

4. ____________ ெமிழ்நாட்டின் மாநில விலங்கு ஆகும்.  

தபாருத்துக:  

1. குளிர்காலம் - முன் பருவ மசழ 

2. ரகாசடக்காலம் - ஜீன் - தைப்டம்பர் 

3. தென்ரமற்கு பருவக்காற்று - மார்ச் - ரம 

4. வடகிழக்கு பருவக்காற்று - டிைம்பர் - பிப்ரவரி 

5. மாஞ்ைாரல் - அக்ரடாபர் - நவம்பர் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: ெமிழ்நாடு தென்ரமற்கு பருவகாற்று காலங்களில் அதிக மசழசயப் தபறுவதில்சல.  

காரணம்: இது ரமற்கு தொடர்ச்சி மசலயின் மசழ மசறவுப் பிரரெைத்தில் அசமந்துள்ளது.  

(அ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி. ஆனால் காரணம் கூற்சற விளக்கவில்சல.  

(இ) கூற்று ைரி. ஆனால் காரணம் ெவறு.  

(ஈ) காரணம் ைரி. ஆனால் கூற்று ெவறு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. (804’ வ முெல் 13035’ வ வசர) 2. (76018’ கி முெல் 80020’ கி வசர) 3. தொட்டதபட்டா  

4. ரபார்காட் 5. தபரியார் 6. கடலூர் 7. வங்கக்கடல் 8. ரெனி 9. ெருமபுரி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரகாயம்புத்தூர் பீடபூமி 2. ரைாசலக்கரடு 3. தகாள்ளிடம், காவிரி 4. வசரயாடு 
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தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. குளிர்காலம் - டிைம்பர் - பிப்ரவரி 

2. ரகாசடக்காலம் - மார்ச் - ரம 

3. தென்ரமற்கு பருவக்காற்று - ஜீன் - தைப்டம்பர் 

4. வடகிழக்கு பருவக்காற்று - அக்ரடாபர் - நவம்பர் 

5. மாஞ்ைாரல் - முன் பருவக்காற்று 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

 

10th Social Science Lesson 17 

17] ெமிழ்நாடு – மானுடப் புவியியல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ெமிழ்நாடு ரவளாண் பல்கசலக் கழகத்தின் (TANU) கீழ் தையல்பட்டு வரும் ெமிழ்நாடு தநல் ஆராய்ச்சி 

நிறுவனம் (TRRI) தநல் ஆராய்ச்சிசய ரமற்தகாள்ளும் ஓர் இந்திய நிறவனமாகும். இது ெஞ்ைாவூர் 

மாவட்டத்தில் ஆடுதுசற என்னுமிடத்தில் 1985ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாெம் தொடங்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம் 

இப்பகுதியிலுள்ள கல்லூரிகள் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களுக்கு தநல் ைாகுபடி மற்றும் உற்பத்தி முசற 

குறித்ெ ஆராய்ச்சிகளுக்கு ரெசவயான உெவிகசளச் தைய்து வருகிறது.  

இந்தியா, 2018ஆம் ஆண்சட திசனப்பயிர்களின் ரெசிய ஆண்டாக அனுைரித்ெது. உலக உணவு மற்றும் 

ரவளாண்சமக் கழகம் (FAO), 2023ஆம் ஆண்சட ைர்வரெை திசனப்பயிர்கள் ஆண்டாக அனுைரிக்கத் 

தீர்மானித்துள்ளது.  

இரண்டாவது பசுசமப்புரட்சி (இயற்சக ரவளாண்சம அல்லது கரிம ரவளாண்சம): இயற்சக 

ரவளாண்சமயில் தையற்சக உரங்கள், பூச்சிக்தகால்லிகள், ொவர வளர்ச்சி சீராக்கிகள் (தையற்சக 

இரைாயனம்) கால்நசட தீவனக் கலப்புகள் பயன்படுத்துவதில்சல. இவ்வசக விவைாயம், பயிர் சுழற்சி, 

பயிர் கழிவுகள், விலங்குகளின் கழிவுகள், விவைாயம் அல்லாெ கரிம கழிவுகள், உயிரியல் பூச்சிக் 

தகால்லிகள் ஆகியனவற்சற மண்வளப் பாதுகாப்பிற்கு நம்பியுள்ளனர். குசறவான விவைாயிகரள 

இம்முசறயிசனப் பின்பற்றுகின்றனர்.  

டான் டீ (TANTEA) இந்நிறுவனம் இந்தியாவில் கருப்பு வசக ரெயிசல உற்பத்தியிலும், கலப்பு வசக 

ரெயிசல உற்பத்தியிலும் முன்னணி வகிக்கும் நிறுவனங்களுள் ஒன்றாகும். (ெமிழ்நாடு ரெயிசல 

ரொட்டக் கழகம்) இந்நிறுவனத்தின் ரெயிசல பயிரிடும் பரப்பு ஏறத்ொழ 4, 500 தஹக்ரடர் ஆகும்.  

இயற்சக ரவளாண்சமசய ரமம்படுத்தும் ரநாக்கத்ரொடு மத்திய அரைானது ரெசிய இயற்சக கரிம 

ரவளாண்சமத் திட்டத்செ அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. விழப்புணர்வு ஏற்படுத்துெல், இயற்சக உரங்கசள 

ரமம்படுத்துெல், பயிற்சியளித்ெல் ரபான்றவற்சற இத்திட்டம் தையல்படுகிறது. ரமலும் கரிமப் தபாருள்கசள 

மறுசுழற்சி தைய்யவும், தொழிற்கூடங்கள், உயிரி உரங்கள், உயிரி பூச்சிக்தகால்லிகள் உற்பத்தி தைய்யவும் 
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தெழிற்கூடங்களுக்கு மாநிலத்தில் நிதி உெவி அளித்ெல், ெர ரமம்பாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் அெசன 

நசடமுசறப்படுத்தும் குழுமத்தின் மனிெ வளத்செ ரமம்படுத்துெல் ரபான்றசவ இத்திட்டத்தின் மூலம் 

தையல்படுத்ெப்படுகிறது.  

ெமிழ்நாடு பால் வளர்ச்சி கழகம் என்ற அசமப்பானது ெமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் கூட்டுறவு ைங்கம் 

என்ற புதிய அசமப்பாக பதிவு மாற்றம் தைய்யப்பட்டுள்ளது. இது பிரபலமாக ஆவின் என்று 

அசழக்கப்படுகிறது.  

புவியியல் குறியீடு (GI Tag): புவியியல் குறியீடு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட புவியியல் பிரரெைத்தில் 

ெயாரிக்கப்படும் தபாருள்களின் மீது பயன்படுத்ெப்படும் குறிப்பாகும். இது உற்பத்தி தைய்யும் 

உரிசமயாளர்களுக்கு உரிசமகள் மற்றும் பாதுகாப்சப வழங்குகிறது.  

சில முக்கியப் புவியியல் குறியீடுகள்: ஆரணி – பட்டு; காஞ்சிபுரம் – பட்டு; ரகாயம்புத்தூர் - மாவு அசரக்கும் 

இயந்திரம், ரகாரா பட்டு ரைசல; ெஞ்ைாவூர் - ஓவியங்கள், கசலநயம் மிக்க ெட்டுகள், ெசலயாட்டி 

தபாம்சமகள், வீசண; நாகர்ரகாவில் - ரகாயில் நசககள்; ஈரராடு – மஞ்ைள்; ரைலம் - தவண்பட்டு 

(ரைலம்பட்டு); பவானி – ரபார்சவகள்; மதுசர - சுங்கடி ரைசல; சுவாமிமசல - தவண்கலச் சிசலகள்; 

நாச்சியார் ரகாவில் – குத்துவிளக்கு; பத்ெமசட – பாய்; நீலகிரி - பாரம்பரிய பூ செயல்; மகாபலிபுரம் – 

சிற்பங்கள்; சிறுமசல - மசல வாசழ; ஏத்ரொதமாழி - ரெங்காய்.  

ெமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய ெகவல் தொழில் நுட்ப பூங்காக்கள்: சடடல் பூங்கா, அதைண்டாஸ், ெகவல் 

தொழில்நுட்பம் மற்றும் ெகவல் தொழில்நுட்பம் ைார்ந்ெ ரைசவகளுக்கான மரகந்திரா உலக நகரம், சிறப்பு 

தபாருளாொர மண்டலம்-சடடல் பூங்கா II மற்றும் சடடல் பூங்கா III, ரகாயம்புத்தூர் சிறப்பு தபாருளாொர 

மண்டலம்-சடடல் பூங்கா ஆகியனவாகும்.  

ெமிழ்நாட்டின் மிக நீளமான ரெசிய தநடுஞ்ைாசல எண் 44-ஐ உசடயொகும். இது ஓசூரிலிருந்து ெர்மபுரி, 

ரைலம், கரூர், திண்டுக்கல், மதுசர, திருதநல்ரவலி வழியாக கன்னியாகுமரி வசர 627. 2 கிரலாமீட்டர் 

தூரம் தைல்கிறது. ெமிழ்நாட்டின் மிகக் குசறவான நீளங்தகாண்ட ரெசிய தநடுஞ்ைாசல எண் 785-ஐக் 

தகாண்டொகும். இது மதுசரயிலிருந்து துவரங்குறிச்சி வசர தைல்கிறது. இென் நீளம் 38 கிரலா மீட்டர் 

ஆகும்.  

ெமிழ்நாட்டின் அஞ்ைலக மாவட்டங்கள் மற்றும் ெசலசமயகம்: தைன்சன – தைன்சன; ரமற்கு மண்டலம் 

– ரகாயம்புத்தூர்; மத்திய மண்டலம் – திருச்சிராப்பள்ளி; தெற்கு மண்டலம் - மதுசர.  

ெமிழ்நாட்டின் முக்கிய ஏற்றுமதிகள்:   

ரவளாண் தபாருள்கள் புசகயிசல, ொனியங்கள், பருத்தி, கரும்பு, தநல், 

நிலக்கடசல, வாைசனப் தபாருள்கள் மற்றும் 

காய்கறிகள் 

ரொல் தபாருள்கள் சிறுரொல் சபகள், பணப்சபகள், சகப்சபகள், 

இடுப்பு கச்சை, காலணிகள் மற்றும் சகயுசறகள் 

இரத்தின கற்கள் மற்றும் நசககள் விசல மதிப்பு மிக்க கற்கள், முத்துக்கள், ெங்க 

நசககள், கசல மற்றும் அலங்காரம் தபாருள்கள் 

இரைாயன மற்றும் இரைாயனம் ைார்ந்ெ தபாருள்கள் காகிெம், இரைாயனங்கள், இரப்பர் மற்றும் 

கண்ணாடி 
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ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. தென்னிந்தியாவின் தநற்களஞ்சியம் என்று அசழக்கப்படும் தடல்டா __________ 

(அ) காவிரி தடல்டா  

(ஆ) மகாநதி தடல்டா 

(இ) ரகாொவரி தடல்டா  

(ஈ) கிருஷ்ணா தடல்டா 

2. ெமிழ்நாட்டு மக்களின் இரண்டாவது முக்கிய உணவுப்பயிர் ___________ 

(அ) பருப்பு வசககள்  

(ஆ) சிறுொனியங்கள்  

(இ) எண்தணய் வித்துக்கள்  

(ஆ) தநல் 

3. ெமிழ்நாட்டின் மிகப்தபரிய நீர்மின்ைக்தி திட்டம் ______________ 

(அ) ரமட்டூர்  

(ஆ) பாபநாைம்  

(இ) ைாத்ெனூர்  

(ஈ) துங்கபத்ரா 

4. ெமிழ்நாட்டிலுள்ள தபரிய மற்றும் சிறிய துசறமுகங்களின் எண்ணிக்சக ___________ 

(அ) 3 மற்றும் 15  

(ஆ) 4 மற்றும் 16  

(இ) 3 மற்றும் 16  

(ஈ) 4 மற்றும் 15 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ெமிழ்நாட்டின் தபாருளாொரத்தில் ரவளாண்சம துசறயின் பங்கு __________ ைெவிகிெத்செ 

வகிக்கிறது.  

2. ைாத்ெனூர் அசண __________ ஆற்றின் குறுக்ரக கட்டப்பட்டுள்ளது.  

3. மும்சப மற்றும் டில்லிசய அடுத்ெ இந்தியாவின் மூன்றாவது தபரிய விமான நிசலயம் __________ 

ஆகும்.  

4. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி மதிப்புகளுக்கு இசடயிலுள்ள ரவறுபாடு ___________ என 

அசழக்கப்படுகிறது.  
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தபாருத்துக:  

1. பாக்சைட் - ரைலம் 

2. ஜிப்ைம் - ரைர்வராயன் மசல 

3. இரும்பு - ரகாயம்புத்தூர் 

4. சுண்ணாம்புக்கல் - திருச்சிராப்பள்ளி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: ரகாயம்புத்தூர், திருப்பூர் மற்றும் ஈரராடு மண்டலம் ெமிழ்நாட்டின்  வுளி பள்ளத்ொக்கு என 

அசழக்கப்படுகிறது.  

காரணம்: இசவகள் தநைவாசலகள் மூலம் நாட்டின் தபாருளாொரத்திற்கு முக்கிய பங்களிப்சப 

அளிக்கின்றன.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி; காரணம், கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றின் ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு.  

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி 

2. கூற்று: நீலகிரி ெமிழ்நாட்டின் குசறந்ெ மக்கள்தொசக தகாண்ட மாவட்டம்.  

காரணம்: இது ெமிழ்நாட்டின் ரமற்கு பகுதியில் அசமந்துள்ளது.  

(அ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது.  

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு.  

(ஈ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. காவிரி தடல்டா 2. சிறுொனியங்கள் 3. ரமட்டூர் 4. (3 மற்றும் 15) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. (21) 2. தென்தபண்சண 3. தைன்சன 4. வர்த்ெக ைமநிசல  

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பாக்சைட் - ரைர்வராயன் மசல 

2. ஜிப்ைம் - திருச்சிராப்பள்ளி 

3. இரும்பு - ரைலம் 

4. சுண்ணாம்புக்கல் - ரகாயம்புத்தூர் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  
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1. கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ைரி, காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் ஆகும்.  

2. கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி, ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கம் அல்ல.  

 

10th Social Science Lesson 18 

18] இந்திய அரசியலசமப்பு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பிரரம் தபஹாரி நரரன் சர டா என்பவரால் இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் இத்ொலிய பாணியில், அவரது 

சகப்பட எழுெப்பட்டது.  

1789ஆம் ஆண்டு பிதரஞ்சு புரட்சியின் ரபாது சுெந்திரம், ைமத்துவம், ைரகாெரத்துவம் ஆகியன முக்கிய 

முழக்கங்களாயின. இந்திய அரசியலசமப்பின் முகவுசரயில் இவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் ெரப்பட்டுள்ளது.  

I. ைமத்துவ உரிசம: பிரிவு 14 - ைட்டத்தின் முன் அசனவரும் ைமம்; பிரிவு 15 - மெம், இனம், ைாதி, பாலினம் 

மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்பசடயில் பாகுபடுத்துவசெத் ெசட தைய்ெல்; பிரிவு 16 - தபாது 

ரவசலவாய்ப்புகளில் ைமவாய்ப்பளித்ெல்; பிரிவு 17 - தீண்டாசமசய ஒழித்ெல்; பிரிவு 18 - இராணுவ 

மற்றும் கல்விைார் பட்டங்கசளத் ெவிர மற்ற பட்டங்கசள நீக்குெல்.  

II. சுெந்திர உரிசம: பிரிவு 19 - ரபச்சுரிசம, கருத்து தெரிவிக்கும் உரிசம, அசமதியான முசறயில் கூட்டம் 

கூடுவெற்கு உரிசம, ைங்கங்கள், அசமப்புகள் தொடங்க உரிசம, இந்திய நாட்டிற்குள் விரும்பிய இடத்தில் 

வசிக்கும் மற்றும் தொழில் தைய்யும் உரிசம; பிரிவு 20 - குற்றஞ்ைாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிசம மற்றும் 

ெண்டசனகளிலிருந்து பாதுகாப்பு தபறும் உரிசம; பிரிவு 21 - வாழ்க்சக மற்றும் ெனிப்பட்ட 

சுெந்திரத்திற்குப் பாதுகாப்பு தபறும் உரிசம; பிரிவு 21 - தொடக்கக் கல்வி தபறும் உரிசம; பிரிவு 22 - சில 

வழக்குகளில் சகது தைய்து, ெடுப்புக் காவலில் சவப்பெற்தகதிரான பாதுகாப்பு உரிசம.  

III. சுரண்டலுக்தகதிரான உரிசம: பிரிவு 23 - கட்டாய ரவசல, தகாத்ெடிசம முசற மற்றும் மனிெத் 

ென்சமயற்ற வியாபாரத்செத் ெடுத்ெல்; பிரிவு 24 - தொழிற்ைாசலகள் மற்றும் ஆபத்ொன இடங்களில் 

குழந்செத் தொழிலாளர் முசறசயத் ெடுத்ெல்.  

IV. ைமயைார்பு உரிசம: பிரிவு 25 - எந்ெ ஒரு ைமயத்திசன ஏற்கவும், பின்பற்றவும், பரப்பவும் உரிசம; பிரிவு 

26 - ைமய விவகாரங்கசள நிர்வகிக்கும் உரிசம; பிரிவு 27 - எந்ெதவாரு மெத்செயும் பரப்புவெற்காக வரி 

தைலுத்துவெற்தகதிரான சுெந்திரம்; பிரிவு 28 - மெம் ைார்ந்ெ கல்வி நிறுவனங்களில் நசடதபறும் வழிபாடு 

மற்றும் அறிவுசர நிகழ்வுகளில் கலந்து தகாள்ளாமலிருக்க உரிசம.  

V. கல்வி, கலாச்ைார உரிசம: பிரிவு 29 - சிறுபான்சமயினரின் எழுத்து, தமாழி, மற்றும் கலாச்ைாரப் 

பாதுகாப்பு; பிரிவு 30 - சிறுபான்சமயினரின் கல்வி நிறுவனங்கசள நிறுவி, நிர்வகிக்கும் உரிசம.  

VI. அரசியலசமப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிசம: பிரிவு 32 - ெனிப்பட்டவரின், அடிப்பசட உரிசமகள் 

பாதிக்கப்படும் ரபாது, நீதிமன்றத்செ அணுகி உரிசமசயப் தபறுெல்.  

1978ஆம் ஆண்டு, 44வது அரசியலசமப்புச் ைட்டத் திருத்ெப்படி, அடிப்பசட உரிசமகள் பட்டியலிலிருந்து 

தைாத்துரிசம (பிரிவு 31) நீக்கபட்டது. இது இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் பகுதி XII, பிரிவு 300 A வின் கீழ் 

ஒரு ைட்ட உரிசமயாக சவக்கப்பட்டுள்ளது.  
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2002ஆம் ஆண்டு ரமற்தகாள்ளப்பட்ட, 86வது அரையிலசமப்புச் ைட்டத்திருத்ெத்தின்படி, இந்திய 

அரசியலசமப்பின் பிரிவு 45 திருத்ெப்பட்டு, பிரிவு 21A வின் கீழ் தொடக்கக்கல்வி, அடிப்பசட உரிசமயாகச் 

ரைர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்ெத் திருத்ெம், மாநில அரசுகள் முன்பருவ மழசலயர் கல்விசய (Early Childhood 

Care and Education – ECCE) 6 வயது வசரயுள்ள குழந்செகளுக்கு வழங்க அறிவுறுத்துகிறது.  

ெற்ரபாது அதிகாரப் பகிர்வு என்பது மத்திய அரசு பட்டியலில் 100 துசறகள், மாநில அரசு பட்டியலில் 61 

துசறகள், மற்றும் இரண்டுக்கும் தபாதுவான தபாதுப்பட்டியலில் 52 துசறகள் என்றும் மாற்றப்பட்டுள்ளது. 

1976ஆம் ஆண்டு ரமற்தகாள்ளப்பட்ட 42வது அரசியலசமப்பு ைட்டத்திருத்ெம் மாநிலப்பட்டியலில் இருந்து 5 

துசறகசள, தபாதுப் பட்டியலுக்கு மாற்றியது. அசவ கல்வி, காடுகள், எசடகள் மற்றும் அளவுகள், 

பறசவகள் மற்றும் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு, மற்றும் உச்ைநீதிமன்றம், உயர்நீதிமன்ற அசமப்புகசளத் 

ெவிர பிற நீதிமன்றங்களின் நீதி நிர்வாகம் ஆகியனவாகும்.  

1969இல் மத்திய-மாநில அரசுகளின் உறவுகள் குறித்து முழுவதும் ஆராய ெமிழக அரசு டாக்டர். P. V. 

இரா மன்னார் ெசலசமயின் கீழ் மூவர் குழு ஒன்சற நியமித்ெது.  

2004ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசு “தைம்தமாழிகள்” எனும் புதிய வசகப்பாட்டிசன ஏற்படுத்ெ தீர்மானித்ெது. 

அென்படி 6 தமாழிகள் தைம்தமாழி ெகுதிசய தபற்றுள்ளன. அசவ ெமிழ் (2004), ைமஸ்கிருெம் (2005), 

தெலுங்கு (2008), கன்னடம் (2008), மசலயாளம் (2013) மற்றும் ஒடியா (2014).  

அரசியலசமப்பின் 42வது ைட்டத்திருத்ெம் “குறு அரசியலசமப்பு” என அறியப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. கீழ்காணும் வரிசையில் “முகவுசர” பற்றிய ைரியான தொடர் எது? 

(அ) குடியரசு,  னநாயக, ைமயச் ைார்பற்ற, ைமெர்ம, இசறயாண்சம.  

(ஆ) இசறயாண்சம, ைமெர்ம, ைமயச்ைார்பற்ற, குடியரசு,  னநாயக.  

(இ) இசறயாண்சம, குடியரசு, ைமயச் ைார்பற்ற, ைமெர்ம,  னநாயக.  

(ஈ) இசணயாண்சம, ைமெர்ம, ைமயச் ைார்பற்ற,  னநாயக, குடியரசு.  

2. இந்திய அரசியலசமப்பின் முகவுசர எத்ெசன முசற திருத்ெப்பட்டது? 

(அ) ஒரு முசற  

(ஆ) இரு முசற  

(இ) மூன்று முசற  

(ஈ) எப்தபாழுதும் இல்சல 

3. ஒரு தவளிநாட்டவர், கீழ்க்காணும் எென் மூலம் இந்திய குடியுரிசம தபறமுடியும்? 

(அ) வம்ைாவளி  

(ஆ) பதிவு  

(இ) இயல்புரிசம  

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 
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4. மாறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி.  

(அ) ைமத்துவ உரிசம  

(ஆ) சுரண்டலுக்தகதிரான உரிசம 

(இ) தைாத்துரிசம  

(ஈ) கல்வி மற்றும் கலாச்ைார உரிசம 

5. கீழ்க்காண்பவற்றில் ஒன்று, அடிப்பசட உரிசமசயப் பயன்படுத்துவெற்கு உொரணம் இல்சல.  

(அ) கர்நாடகாவிலிருந்து ரகரளா பண்சணகளில் ரவசலயாட்கள் பணி தைய்ெல் 

(ஆ) கிறத்துவ ைமயக்குழு, தொடர்ச்சியாக, பள்ளிகசள அசமத்ெல்.  

(இ) ஆண், தபண் இருபாலரும் அரசுப்பணிகளுக்கு ைம ஊதியம் தபறுெல்.  

(ஈ) தபற்ரறார்களின் பூர்வீக தைாத்துகள் அவர்களது பிள்சளகளுக்குச் தைல்லுெல் 

6. பின்வருவனவற்றுள் எந்ெ உரிசம டாக்டர். B. R. அம்ரபத்கர் அவர்களால் “இந்திய அரசியலசமப்பின் 

இெயம் மற்றும் ஆன்மா” என விவரிக்கப்பட்டது? 

(அ) ைம உரிசம  

(ஆ) ைமத்துவ உரிசம 

(இ) அரசியலசமப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிசம  

(ஈ) தைாத்துரிசம 

7. அடிப்பசட உரிசமகள் எவ்வாறு நிறுத்தி சவக்கப்பட முடியும்? 

(அ) உச்ை நீதி மன்றம் விரும்பினால் 

(ஆ) பிரெம மந்திரியின் ஆசணயினால் 

(இ) ரெசிய அவைர நிசலயின் ரபாது குடியரசு ெசலவரின் ஆசணயினால் 

(ஈ) ரமற்கண்ட அசனத்தும் 

8. நமது அடிப்பசட கடசமகசள _________ இடமிருந்து தபற்ரறாம்.  

(அ) அதமரிக்க அரசியலசமப்பு  

(ஆ) கனடா அரசியலசமப்பு 

(இ) ரஷ்யா அரசியலசமப்பு  

(ஈ) ஐரிஷ் அரசியலசமப்பு 

9. எந்ெ பிரிவின் கீழ் நிதிநிசல அவைர நிசலசய அறிவிக்க முடியும்? 

(அ) ைட்டப்பிரிவு 352  

(ஆ) ைட்டப்பிரிவு 356 

(இ) ைட்டப்பிரிவு 360  
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(ஈ) ைட்டப்பிரிவு 368 

10. எந்ெக் குழுக்கள்/கமிஷன்கள் மத்திய-மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துசர தைய்ென? 

1. ைர்க்காரியா குழு 2. ரா மன்னார் குழு 3. M. N. தவங்கடாைசலயா குழு 

கிரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

(அ) 1, 2 & 3  

(ஆ) 1 & 2  

(இ) 1 & 3  

(ஈ) 2 & 3 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. முென் முெலில் அரசியலசமப்பு எனும் தகாள்சக __________ ல் ரொன்றியது.  

2. அரசியல் நிர்ணய ைசபயின் ெற்காலிக ெசலவராக __________ ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.  

3. இந்திய அரசியலசமப்பு ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட நாள் மற்றும் ஆண்டு __________ 

4. __________ ரபராசணகள் ைட்டப்பிரிவு 32இல் குறிப்பிடப்படுகின்றன.  

5. இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்பசட கடசமகள் __________ பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளன.  

தபாருத்துக:  

1. குடியரிசமச் ைட்டம் -  வகர்லால் ரநரு 

2. முகவுசர - 42வது அரசியலசமப்புச் ைட்டத்திருத்ெம் 

3. குறு அரசியலசமப்பு - 1955 

4. தைம்தமாழி - 1962 

5. ரெசிய அவைரநிசல - ெமிழ் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. இசறயாண்சம, ைமெர்ம, ைமயச் ைார்பற்ற,  னநாயக, குடியரசு 2. ஒரு முசற  

3. இயல்புரிசம 4. தைாத்துரிசம  

5. தபற்ரறார்களின் பூர்வீக தைாத்துகள் அவர்களது பிள்சளகளுக்குச் தைல்லுெல்  

6. அரசியலசமப்புக்குட்பட்டு தீர்வு காணும் உரிசம  

7. ரெசிய அவைரநிசலயின் ரபாது குடியரசு ெசலவரின் ஆசணயினால் 8. ரஷ்யா அரசியலசமப்பு 

9. ைட்டப்பிரிவு 360 10. (1 & 2) 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகளில் 2. டாக்டர் ைச்சிொனந்ொ சின்கா 3. (1949 நவம்பர் 26)  
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4. நீதிப் 5. (51A)  

தபாருத்துக: (விசடகள்)  

1. குடியுரிசமச் ைட்டம் - 1955 

2. முகவுசர -  வகர்லால் ரநரு 

3. குறு அரசியலசமப்பு - 42வது அரசியலசமப்புச் ைட்டத்திருத்ெம் 

4. தைம்தமாழி - ெமிழ் 

5. ரெசிய அவைரநிசல - 1962 

 

10th Social Science Lesson 19 

19] நடுவண் அரசு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

புதுதில்லியில் உள்ள ராஷ்டிரபதி பவன் - குடியரசுத் ெசலவரின் இல்லம் ஆகும். அவருசடய இல்லம் 

மற்றும் அலுவலகம் இரண்டும் ஒரர கட்டடத்தில் அசமந்துள்ளன. இருந்ெ ரபாதிலும் அவருக்கு 

இருப்பிடத்துடன் கூடிய அலுவலகங்கள் ரமலும் இரண்டு இடங்களில் உள்ளன. அங்கு வருடத்திற்கு ஒரு 

முசற தைன்று ென்னுசடய அலுவலக பணிகசள அவர் ரமற்தகாள்கிறார். அசவகள் சிம்லாவில் உள்ள 

ரிட்ரீட் கட்டடம் (The Retreat Building) மற்றும் சஹெராபாத்தில் உள்ள ராஷ்டிரபதி நிசலயம் ஆகும். 

இசவகளில் ஒன்று வடக்கிலும் மற்தறான்று தெற்கிலும் அசமந்துள்ளது. இது நாட்டின் ஒற்றுசமசயயும், 

மக்களின் பல்ரவறுபட்ட கலாச்ைாரத்தின் ஒற்றுசமசயயும் பசறைாற்றுகின்றது.  

ரகரளா மற்றும் பஞ்ைாப் மாநிலங்களில் அதிக பட்ைமாக 9 முசற குடியரசுத் ெசலவர் ஆட்சி 

நசடமுசறப்படுத்ெப்பட்டுள்ளது.  

முடிவு வாக்கு (Casting vote): மாநிலங்களசவயில் ைட்ட மரைாொவின் மீது நசடதபற்ற வாக்தகடுப்பு 

ைமநிசலயில் இருக்கும் பட்ைத்தில் அரசியலசமப்புச் ைட்டப்பிரிவு 100இன் படி துசணக் குடியரசுத் ெசலவர் 

வாக்கு அளிக்கலாம். இது ைட்ட மரைாொவின் ஒப்புெலுக்கு ஒரு வாக்கு மட்டுரம ரெசவ என்ற நிசலசயக் 

குறிக்கிறது. அவருசடய முடிவுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்க எவருக்கும் உரிசம இல்சல.  

குடியரசுத் ெசலவர் மற்றும் துசணக் குடியரசுத் ெசலவர் பெவிகள் ஒரர ைமயத்தில் காலியாக இருக்கும் 

பட்ைத்தில் உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி குடியரசுத் ெசலவரின் பணிகசளச் தையலாற்றுவார். 

1969ஆம் ஆண்டு இத்ெசகய ஒரு நிகழ்வின் ரபாது உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி M. ஹிெயதுல்லா 

குடியரசுத் ெசலவராக நியமிக்கப்பட்டார்.  

நிதி மரைாொ: நிதி மரைாொவிசன திருத்ெம் தைய்யரவா அல்லது நிராகரிக்கரவா மாநிலங்களசவக்கு 

அதிகாரம் இல்சல. மக்களசவயில் மட்டுரம நிதி மரைாொவிசன அறிமுகப்படுத்ெ முடியும். இம்மரைாொ 

மாநிலங்களசவயின் ஒப்புெலுடன் ைட்டமாக மாறும். மாநிலங்களசவ 14 நாட்களுக்குள் ஒப்புெல் 

அளிக்கவில்சலதயனில், ஒப்புெல் தபறாமரலரய ைட்டமாகிவிடும். மாநிலங்களசவயின் ைட்டத் 

திருத்ெத்திற்கான முன்தமாழிவுகசள மக்களசவ கருத்தில் தகாள்ள ரவண்டியதில்சல. எந்ெ 

முன்தமாழிவுகசளயும் மக்களசவ நிராகரிக்கலாம்.  
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ெமிழகத்திலிருந்து நாடாளுமன்றத்திற்கு ரெர்ந்தெடுக்கப்படும் உறுப்பினர்கள்: மாநிலங்களசவ - 18 

உறுப்பினர்கள்; மக்களசவ - 39 உறுப்பினர்கள்.  

நாடாளுமன்றக் கூட்டத் தொடர்: பட்த ட் கூட்டத்தொடர் - பிப்ரவரி முெல் ரம வசர; மசழக் (பருவ) காலக் 

கூட்டத்தொடர் - ஜீசல முெல் தைப்டம்பர் வசர; குளிர் காலக் கூட்டத் தொடர் - நவம்பர் மற்றும் டிைம்பர்.  

புதுதில்லியில் அசமந்துள்ள இந்திய உச்ை நீதிமன்றம் 1950  னவரி 28ஆம் நாள் துவங்கப்பட்டது. இது 

1935ஆம் ஆண்டு இந்திய அரசுச் ைட்டத்தின் கீழ் நிறுவப்பட்ட கூட்டாட்சி நீதிமன்றத்செத் தொடர்ந்து 

உருவாக்கப்பட்டது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. நடுவண் அரசின் அரசியலசமப்புத் ெசலவர் ___________ ஆவார்.  

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) ெசலசம நீதிபதி 

(இ) பிரெம அசமச்ைர்  

(ஈ) அசமச்ைர்கள் குழு 

2. ஒரு மரைாொசவ நிதி மரைாொவா அல்லது இெர மரைாொவா என தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் தபற்றவர்.  

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) இந்திய அரசின் ெசலசம வழக்குசரஞர் 

(இ) நாடாளுமன்ற விவகார அசமச்ைர்  

(ஈ) ரலாக் ைபாவின் ைபாநாயகர் 

3. அசமச்ைர்கள் குழு ஒட்டுதமாத்ெமாக இெற்குப் தபாறுப்புசடயவர்களாவர்.  

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) மக்களசவ 

(இ) பிரெம அசமச்ைர்  

(ஈ) மாநிலங்களசவ 

4. ரலாக்ைபா ரெர்ெலில் ரபாட்டியிட ரெசவயான குசறந்ெ பட்ை வயது ___________ 

(அ) 18 வயது  

(ஆ) 21 வயது  

(இ) 25 வயது  

(ஈ) 30 வயது 

5. இந்திய மாநிலங்களின் எல்சலகசள மாற்றியசமக்கும் அதிகாரம் தபற்றவர்/தபற்ற அசமப்பு.  

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  
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(ஆ) பிரெம அசமச்ைர்  

(இ) மாநில அரைாங்கம்  

(ஈ) நாடாளுமன்றம் 

6. கீழ்க்காணும் எந்ெ விதியின் அடிப்பசடயில் குடியரசுத் ெசலவர் நிதி தநருக்கடி நிசலயிசன 

அறிவிக்கிறார்? 

(அ) ைட்டப்பிரிவு 352  

(ஆ) ைட்டப்பிரிவு 360  

(இ) ைட்டப்பிரிவு 356  

(ஈ) ைட்டப்பிரிவு 365 

7. உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகசள நியமிப்பவர்.  

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) இந்திய அரசின் ெசலசம வழக்குசரஞர்  

(இ) ஆளுநர்  

(ஈ) பிரெம அசமச்ைர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. __________ மரைாொ குடியரசுத் ெசலவரின் ஒப்புெல் இன்றி நாடாளுமன்றத்தில் அறிமுகப்படுத்ெ 

முடியாது.  

2. ___________ நாட்டின் உண்சமயான ெசலவராகவும், நாட்டின் முக்கியச் தைய்தி 

தொடர்பாளராகவும் தையல்படுகிறார்.  

3. ___________ அலுவல் வழியில் மாநிலங்களசவயின் ெசலவர் ஆவார்.  

4. நாடாளுமன்ற இரு அசவகளிலும் உசரயாற்றவும், கூட்டத்தொடரில் பங்கு தகாள்ளவும் உரிசம 

தபற்றவர் ____________ 

5. உச்ை நீதிமன்ற ெசலசம நீதிபதி மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு தபறும் வயது __________ 

6. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் பாதுகாவலன் __________ ஆகும்.  

7. ெற்ைமயம், உச்ை நீதிமன்றத்தில் ெசலசம நீதிபதி உட்பட நீதிபதிகளின் எண்ணிக்சக -----------

--- 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. i) மாநிலங்களசவயின் தமாத்ெ உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்சக 250.  

ii) இலக்கியம், அறிவியல், கசல, ைமூக ரைசவ ஆகிய துசறகளில் சிறந்ெ அறிவு மற்றும் அனுபவம் தபற்ற 

12 நபர்கசள மாநிலங்களசவக்கு குடியரசுத் ெசலவர் நியமிக்கிறார்.  

iii) மாநிலங்களசவ உறுப்பினராவெற்கு 30 வயதுக்குக் குசறவாக இருத்ெல் கூடாது.  
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iv) மாநிலங்களசவ உறுப்பினர்கள் ரநரடியாக மக்களால் ரெர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.  

(அ) ii & iv ைரியானசவ  

(ஆ) iii & iv ைரியானசவ 

(இ) i & iv ைரியானசவ  

(ஈ) i, ii & iii ைரியானசவ 

2. i) உச்ை நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மற்றும் மற்ற நீதிபதிகளின் ஓய்வு தபறும் வயது 62.  

ii) நடுவண் அரசின் மூன்றாவது அங்கம் நீதிதுசற ஆகும்.  

iii) அடிப்பசட உரிசமகள் தொடர்பான வழக்குகள் உச்ை நீதிமன்றத்தின் ரமல்முசறயீட்டு 

அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டது.  

iv) உச்ை நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கும் ஆசண இந்தியாவின் அசனத்துப் பகுதியிலுள்ள நீதிமன்றங்கசளயும் 

கட்டுப்படுத்தும்.  

(அ) ii & iv ைரியானசவ  

(ஆ) iii & iv ைரியானசவ 

(இ) i & iv ைரியானசவ  

(ஈ) i & ii ைரியானசவ 

தபாருத்துக:  

1. ைட்டப்பிரிவு 53 - மாநில தநருக்கடி நிசல 

2. ைட்டப்பிரிவு 63 - உள்நாட்டு தநருக்கடி நிசல 

3. ைட்டப்பிரிவு 356 - குடியரசுத் ெசலவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் 

4. ைட்டப்பிரிவு 76 - துசணக் குடியரசுத் ெசலவரின் அலுவலகம் 

5. ைட்டப்பிரிவு 352 - இந்திய அரசின் ெசலசம வழக்குசரஞர் அலுவலகம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. குடியரசுத் ெசலவர் 2. ரலாக்ைபாவின் ைபாநாயகர் 3. மக்களசவ 4. (25 வயது)  

5. நாடாளுமன்றம் 6. ைட்டப்பிரிவு 360 7. குடியரசுத் ெசலவர் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. நிதி 2. பிரெம அசமச்ைர் 3. துசணக் குடியரசுத் ெசலவர்  

4. இந்திய அட்டர்னி த னரல் 5. (65) 6. உச்ைநீதிமன்றம் 7. (28) 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, ii & iii ைரியானசவ 

2. ii & iv ைரியானசவ 
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தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ைட்டப்பிரிவு 53 - குடியரசுத் ெசலவரின் நிர்வாக அதிகாரங்கள் 

2. ைட்டப்பிரிவு 54 - துசணக் குடியரசுத் ெசலவரின் அலுவலகம் 

3. ைட்டப்பிரிவு 356 - மாநில தநருக்கடிநிசல 

4. ைட்டப்பிரிவு 76 - இந்திய அரசின் ெசலசம வழக்குசரஞர் அலுவலகம் 

5. ைட்டப்பிரிவு 352 - உள்நாட்டு தநருக்கடி நிசல

 

10th Social Science Lesson 20 

20] மாநில அரசு 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ெமிழகத்தில் ைட்ட மன்ற உறுப்பினர்களின் தமாத்ெ எண்ணிக்சகயின் படி (234 உறுப்பினர்கள்) 

அசமச்ைர்களின் எண்ணிக்சக 36 வசர இருக்கலாம். அொவது 234இல் 15 விழுக்காடு.  

1986இல் இயற்றப்பட்ட ெமிழ்நாடு ைட்ட ரமலசவ (நீக்கம்) மரைாொ மூலம் ெமிழ்நாட்டில் ைட்ட ரமலசவ 

நீக்கப்பட்டது. இச்ைட்டம் 1986 நவம்பர் முெல் நாளன்று நசடமுசறக்கு வந்ெது.  

1862ஆம் ஆண்டு ஜீன் 26ஆம் நாளில் விக்ரடாரியா மகாராணி வழங்கிய காப்புரிசம கடிெத்தின் மூலம் 

தைன்சன, மும்சப, தகால்கத்ொ ஆகிய மாகாணங்களில் உயர் நீதிமன்றங்கள் ரொற்றுவிக்கப்பட்டன. 

இவற்றில் தமட்ராஸ் உயர் நீதிமன்ற வளாகம் உலகிரலரய இலண்டனுக்கு அடுத்து இரண்டாவது தபரிய 

நீதித்துசற வளாகமாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. மாநில ஆளுநசர நியமிப்பவர்  

(அ) பிரெமர்  

(ஆ) முெலசமச்ைர்  

(இ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஈ) ெசலசம நீதிபதி 

2. மாநில ைபாநாயகர் ஒரு ___________ 

(அ) மாநிலத் ெசலவர்  

(ஆ) அரசின் ெசலவர் 

(இ) குடியரசுத் ெசலவரின் முகவர்  

(ஈ) ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 

3. கீழ்க்காணும் எந்ெ ஒன்று ஆளுநரின் அதிகாரமல்ல 

(அ) ைட்டமன்றம்  
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(ஆ) நிர்வாகம்  

(இ) நீதித்துசற  

(ஈ) தூெரகம் 

4. ஆங்கிரலா-இந்தியன் வகுப்பினரிலிருந்து ஒரு பிரதிநிதிசய ைட்டமன்றத்திற்கு யார் நியமிக்கிறார்? 

(அ) குடியரசுத் ெசலவர்  

(ஆ) ஆளுநர்  

(இ) முெலசமச்ைர்  

(ஈ) ைட்டமன்ற ைபாநாயகர் 

5. ஆளுநர் யாசர நியமனம் தைய்வதில்சல? 

(அ) முெலசமச்ைர்  

(ஆ) அரசுப் பணியாளர் ரெர்வாணயத்தின் ெசலவர் 

(இ) மாநில ெசலசம வழக்குசரஞர்  

(ஈ) உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 

6. அசமச்ைரசவயின் ெசலவர் 

(அ) முெலசமச்ைர்  

(ஆ) ஆளுநர்  

(இ) ைபாநாயகர்  

(ஈ) பிரெம அசமச்ைர் 

7. ரமலசவ உறுப்பினராவெற்கு குசறந்ெ பட்ை வயது  

(அ) 25 வயது  

(ஆ) 21 வயது  

(இ) 30 வயது  

(ஈ) 35 வயது 

8. கீழ்க்காணும் மாநிலங்களில் எந்ெ ஒன்று ஈரசவ ைட்டமன்றத்செப் தபற்றிருக்கவில்சல?  

(அ) ஆந்திரப் பிரரெைம்  

(ஆ) தெலுங்கானா  

(இ) ெமிழ்நாடு  

(ஈ) உத்ெரப் பிரரெைம் 

9. இந்தியாவில் முென்முெலில் உயர் நீதிமன்றங்கள் தொடங்கப்பட்ட இடங்கள்  
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(அ) தகால்கத்ொ, மும்சப, தைன்சன  

(ஆ) தடல்லி மற்றும் தகால்கத்ொ 

(இ) தடல்லி, தகால்கத்ொ, தைன்சன  

(ஈ) தகால்கத்ொ, தைன்சன, தடல்லி 

10. கீழ்க்காணும் எந்ெ மாநிலங்கள் தபாதுவான உயர் நீதிமன்றத்செப் தபற்றுள்ளன? 

(அ) ெமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திரப்பிரரெைம்  

(ஆ) ரகரளா மற்றும் ஆந்திரப்பிரரெைம் 

(இ) பஞ்ைாப் மற்றும் ஹரியானா  

(ஈ) மகாராஷ்டிரா மற்றும் கு ராத் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஆளுநர் ெனது இராஜினாமா கடிெத்செ _____________ இடம் தகாடுக்கிறார்.  

2. ைட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs) __________ ஆல் ரெர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர்.  

3. ____________ மாநிலங்களில் உள்ள பல்கசலக்கழகங்களின் ரவந்ெராக தயைல்படுகிறார் 

4. அரசுப் பணியாளர் ரெர்வாசணயக் குழுத் ெசலவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள் ____________ஆல் 

மட்டுரம பணிநீக்கம் தைய்ய முடியும்.  

தபாருத்துக:  

1. ஆளுநர் - அரைாங்கத்தின் ெசலவர் 

2. முெலசமச்ைர் - மாநில அரசின் ெசலவர் 

3. அசமச்ைரசவ - தீர்ப்பாயங்கள் 

4. ரமலசவ உறுப்பினர் - ைட்டமன்றத்திற்குப் தபாறுப்பானவர்கள் 

5. ஆயுெப் பசடயினர் - மானியங்களுக்கு வாக்களிக்க முடியாது 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: மாநில ைட்டமன்றத்திற்கு ைட்ட அதிகார வரம்பு உண்டு.  

காரணம்: குடியரசுத் ெசலவரின் ஒப்புெலுடன் மட்டுரம மாநிலப் பட்டியலிலுள்ள சில மரைாொக்கசளச் 

ைட்டமன்றத்தில் அறிமுகம் தைய்யலாம்.  

(அ) கூற்று ெவறு ஆனால் காரணம் ைரி 

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி ரமலும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ைரி ரமலும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 
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1. குடியரசுத் ெசலவர் 2. ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 3. தூெரகம் 4. ஆளுநர்  

5. உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் 6. முெலசமச்ைர் 7. (30 வது) 8. ெமிழ்நாடு  

9. கல்கத்ொ, பம்பாய், தைன்சன 10. பஞ்ைாப் மற்றும் ஹரியானா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. குடியரசுத் ெசலவர் 2. மக்கள் 3. ஆளுநர் 4. குடியரசுத் ெசலவர் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. ஆளுநர் - மாநில அரசின் ெசலவர் 

2. முெலசமச்ைர் - அரைாங்கத்தின் ெசலவர் 

3. அசமச்ைரசவ - ைட்டமன்றத்திற்குப் தபாறுப்பானவர்கள் 

4. ரமலசவ உறுப்பினர் - மானியங்களுக்கு வாக்களிக்க முடியாது 

5. ஆயுெப் பசடயினர் - தீர்ப்பாயங்கள் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் ெவறு 

 

10th Social Science Lesson 21 

21] இந்தியாவின் தவளியுறவுக் தகாள்சக 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டம் 1950 ைட்டப்பிரிவு 51:  

அரசு தநறிமுசறயுறுத்தும் இந்தியாவின் தவளியுறவுக் தகாள்சககள்: அரசு முயற்சி தைய்ய 

ரவண்டியசவகள்: ைர்வரெை அசமதி மற்றும் பாதுகாப்சப ரமம்படுத்துெல். நாடுகளிசடரய நியாயமான 

மற்றும் தகௌரவமான உறவுகசளப் ரபணுெல். ைர்வரெை ைட்டம் மற்றும் ைர்வரெை அசமப்புகசள மதித்ெல். 

ைர்வரெைப் பிரச்ைசனகசள நடுவர் மன்றம் மூலம் தீர்க்க ஊக்குவித்ெல்.  

தவளியுறவு அசமச்ைகம் எனப்படும் இந்திய தவளிவிவகார அசமச்ைரசவ இந்திய அரசின் ஒரு அங்கமாக 

இருந்து நாட்டின் தளவியுறவுகசளப் தபாறுப்ரபற்று நடத்துகிறது. 1986ஆம் ஆண்டு புது தடல்லியில் 

நிறுவப்பட்ட இந்திய தவளிநாட்டுச் ரைசவ பயிற்சி நிறுவனம் இந்திய தவளியுறவுச் ரைசவ 

அதிகாரிகளுக்கு (IFS) பயிற்சி அளிக்கிறது.  

தவளியுறவுக் தகாள்சக என்பது மற்ற நாடுகளுடன் உறசவப் ரபணுவெற்காக ஒரு நாட்டால் கவனமாக 

வடிவசமக்கப்பட்ட உத்திகளின் கலசவயாகும். இரா ெந்திரம் என்பது ஓர் அரசின் தவளியுறவுக் 

தகாள்சகசயச் சூழலுக்குத் ெகுந்ொற்ரபால் தையல்படுத்துவெற்கான கருவி ஆகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவின் அயலுறவுக் தகாள்சகசய வடிவசமப்பதில் எந்ெ அசமச்ைர் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறார்? 
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(அ) பாதுகாப்பு அசமச்ைர்  

(ஆ) பிரெம அசமச்ைர் 

(இ) தவளிவிவகாரங்கள் அசமச்ைர்  

(ஈ) உள்துசற அசமச்ைர் 

2. எந்ெ இரு நாடுகளுக்கிசடரய பஞ்ைசீல ஒப்பந்ெம் சகதயழுத்திடப்பட்டுள்ளது? 

(அ) இந்திய மற்றும் ரநபாளம்  

(ஆ) இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்ொன் 

(இ) இந்தியா மற்றும் சீனா  

(ஈ) இந்தியா மற்றும் ஸ்ரீலங்கா 

3. இந்திய தவளியுறவுக் தகாள்சகசய ஏற்றுக்தகாண்டு வழிநடத்தும் இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டப்பிரிவு 

எது? 

(அ) ைட்டப்பிரிவு 50  

(ஆ) ைட்டப்பரிவு 51 

(இ) ைட்டப்பிரிவு 52  

(ஈ) ைட்டப்பிரிவு 53 

4. இன ஒதுக்கல் தகாள்சக என்பது  

(அ) ஒரு ைர்வரெை ைங்கம்  

(ஆ) இரா ெந்திரம் 

(இ) ஒரு இனப் பாகுபாட்டுக் தகாள்சக  

(ஈ) ரமற்கூறியசவகளில் எதுவுமில்சல 

5. 1954இல் இந்தியா மற்றும் சீனாவால் சகதயழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்ெம் இது தொடர்பானது.  

(அ) வியாபாரம் மற்றும் வணிகம்  

(ஆ) ைாொரண உறவுகசள மீட்தடடுப்பது 

(இ) கலாச்ைார பரிமாற்றங்கள்  

(ஈ) ஐந்து தகாள்சககளுடன் இசணந்திருத்ெல் 

6. நமது தவளியுறவுக் தகாள்சகயுடன் தொடர்பு இல்லாெது எது? 

(அ) உலக ஒத்துசழப்பு  

(ஆ) உலக அசமதி  

(இ) இனச் ைமத்துவம்  

(ஈ) காலனித்துவம் 
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7. கீழ்க்கண்டசவகளில் அணிரைரா இயக்கத்தில் நிறுவன உறுப்பினர் அல்லாெ நாடு எது? 

(அ) யுரகாஸ்லாவியா  

(ஆ) இந்ரொரனசியா  

(இ) எகிப்து  

(ஈ) பாகிஸ்ொன் 

8. தபாருந்ொெ ஒன்றிசனக் கண்டுபிடி 

(அ) ைமூக நலம்  

(ஆ) சுகாொரம்  

(இ) ரா ெந்திரம்  

(ஈ) உள்நாட்டு விவகாரங்கள் 

9. அணிரைராசம என்பென் தபாருள்  

(அ) நடுநிசலசம வகிப்பது  

(ஆ) ென்னிச்சையாகப் பிரச்ைசனகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுெந்திரம் 

(இ) இராணுவமயமின்சம 

(ஈ) ரமற்கூறியவற்றில் எதுவும் இல்சல 

10. இராணுவம் ைாராெ பிரச்ைசனகள் என்பது 

(அ) ஆற்றல் பாதுகாப்பு  

(ஆ) நீர் பாதுகாப்பு  

(இ) தொற்றுரநாய்கள்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியா ெனது முெல் அணு ரைாெசனசய நடத்திய இடம் ___________ 

2. ெற்ரபாது நமது தவளியுறவுக் தகாள்சகயானது உள்நாட்டு வளர்ச்சி மற்றும் ரமம்பாட்டிற்கான 

_________ உருவாக்குவெற்கான வழிமுசறயாகச் தையல்படுகிறது.  

3. ___________ என்பது ஓர் அரசின் தவளியுறவுக் தகாள்சகசய தையல்படுத்துவெற்கான கருவி ஆகும்.  

4. இரு வல்லரசுகளின் பனிப்ரபாரிசன எதிர்தகாள்ள இந்தியா பின்பற்றிய தகாள்சக ___________ 

5. நமது மரபு மற்றும் ரெசிய தநறிமுசறகள் ____________ நசடமுசறப்படுத்துவொகும்.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வருவனவற்சறக் காலவரிசைப்படுத்தி கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகளிலிருந்து ைரியான 

விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  
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(i) பஞ்ைசீலம்  

(ii) சீனாவின் அணுதவடிப்புச் ரைாெசன 

(iii) 20 ஆண்டுகள் ஒப்பந்ெம்  

(iv) இந்தியாவின் முெல் அணுதவடிப்புச் ரைாெசன 

(அ) i, iii, iv, ii  

(ஆ) i, ii, iii, iv  

(இ) i, ii, iv, iii  

(ஈ) i, iii, ii, iv 

2. பின்வருவனவற்றில் அணிரைரா இயக்கத்துடன் தொடர்பு இல்லாெது எது? 

(i) அணிரைரா இயக்கம் என்ற தைால் வி. கிருஷ்ணரமனன் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது.  

(ii) இென் ரநாக்கம் இராணுவக் கூட்டசமப்பில் ரைர்ந்து தவளி விவகாரங்களில் ரெசிய சுெந்திரத்செப் 

பராமரித்ெல் ஆகும்.  

(iii) ெற்ரபாது இது 120 உறுப்பு நாடுகசளக் தகாண்டுள்ளது.  

(iv) இது தபாருளாொர இயக்கமாக மாற்றமசடந்துள்ளது.  

(அ) i மற்றும் ii  

(ஆ) iii மற்றும் iv  

(ஆ) ii மட்டும்  

(இ) iv மட்டும் 

3. கீழ்க்காணும் ஒவ்தவாரு கூற்றுக்கும் எதிராக ைரியா/ெவறா என எழுதுக 

(அ) பனிப்ரபாரின் ரபாது ைர்வரெை விவகாரங்களில் இந்தியா மூன்றாவது அணிசய உருவாக்க 

முயற்சித்ெது.  

(ஆ) இந்தியாவின் தவளியுறவுக் தகாள்சகசய நிசறரவற்றும் தபாறுப்பு இந்திய உள்துசற 

அசமச்ைகத்செச் ைார்ந்ெது.  

(இ) இந்தியாவின் அணுைக்தி ரைாெசன பூமிக்கடியிலான அணு ரைாெசன திட்டத்தின் கீழ் 

தையல்படுத்ெப்பட்டது.  

4. கூற்று: 1971இல் இந்ரொ-ரைாவியத் ஒப்பந்ெத்தின் மூலம் இந்தியா ரைாவியத் யூனியனுடன் 

இசணந்ெது.  

காரணம்: இது 1962இன் ரபரழிவுகரமான சீனப் ரபாருக்குப் பின் தொடங்கியது.  

(அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 
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(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

5. கூற்று: இந்தியா உலகின் தபரும்பான்சமயான நாடுகளுடன் தூெரக உறுவுகசளக் தகாண்டுள்ளது.  

காரணம்: உலகின் இரண்டாவது அதிக அளவிலான மக்கள் தொசகசயக் தகாண்ட நாடு இந்தியா ஆகும்.  

(அ) கூற்று ைரி மற்றும் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல 

(இ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி 

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறு 

6. இந்தியா சுெந்திரத்திற்குப் பின்னர் இராணுவ முகாம்களில் இசணவசெத் ெவிர்ப்பது அவசியமாக 

இருந்ெது. ஏதனனில், இந்தியா இெசன/இசவகசள மீட்க ரவண்டி இருந்ெது.  

(அ) கடுசமயான வறுசம  

(ஆ) எழுத்ெறிவின்சம 

(இ) குழப்பமான ைமூக தபாருளாொர நிசலசமகள்  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

தபாருத்துக:  

1. இந்தியப் தபருங்கடலில் அசமந்துள்ளது - 1955 

2. தென் கிழக்காசிய நாடுகள் கூட்டசமப்பின் பாலம் - 1954 

3. பஞ்ைசீலம் - மாலத்தீவு 

4. ஆப்பிரிக்க-ஆசிய மாநாடு - தவளியுறவுக் தகாள்சக 

5. உலக அசமதி - மியான்மர் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. தவளி விவகாரங்கள் அசமச்ைர் 2. இந்தியா மற்றும் சீனா 3. ைட்டப்பிரிவு 51  

4. ஒரு இனப் பாகுபாட்டுக்தகாள்சக 5. ஐந்து தகாள்சககளுடன் இசணந்திருத்ெல்  

6. காலனித்துவம் 7. பாகிஸ்ொன் 8. ரா ெந்திரம்  

9. ென்னிச்சையாகப் பிரச்ைசனகளுக்கு முடிவு எடுக்கும் சுெந்திரம் 10. இசவ அசனத்தும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. தபாக்ரான் 2. உள் முெலீட்சட அதிகரித்ெல், வணிகம், தொழில்நுட்பம்  

3. இரா ெந்திரம் 4. அணிரைராக்தகாள்சக 5. பசட வலிசம குசறப்பு  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, iii, iv, ii 

2. ii மட்டும் 
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3. அ) ைரி ஆ) ெவறு இ) ைரி 

4. கூற்று ைரி காரணம் ெவறு 

5. கூற்று ைரி ஆனால் காரணம் கூற்றுக்கான விளக்கமல்ல.  

6. ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. இந்தியப் தபருங்கடல் அசமந்துள்ளது - மாலத்தீவுகள் 

2. தென் கிழக்காசிய நாடுகள் கூட்டசமப்பின் பாலம் - மியான்மர் 

3. பஞ்ைசீலம் - 1954 

4. ஆப்பிரிக்க – ஆசிய மாநாடு - 1955 

5. உலக அசமதி - தவளியுறவுக் தகாள்சக 

 

10th Social Science Lesson 22 

22] இந்தியாவின் ைர்வரெை உறவுகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

சீனாவும் ரஷ்யாவும் அதிக எண்ணிக்சகயிலான அண்சட நாடுகளுடன் ெனது எல்சலசயப் பகிர்ந்து 

தகாள்கினறன.  

சிந்துதவளி நாகரிக காலம் முெல் இந்தியாவும் ஆப்கானிஸ்ொனும் பன்முகத்ென்சமசயயும் மிக ஆழமான 

நட்புறசவயும் தகாண்டிருந்ென. கனிஷ்கருசடய ஆட்சியின் ரபாது ஏராளமான இந்திய ைமய பரப்புக் 

குழுக்கள் சீனா, மத்திய ஆசியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்ொன் ரபான்ற நாடுகளுக்குத் ெங்கள் மெத்செப் பரப்பச் 

தைன்றனர். பலுசிஸ்ொன் (ெற்காலத்திய பாகிஸ்ொனின் எல்சலப்புற மாகாணம்) பகுதிசயச் ைார்ந்ெ கான் 

அப்துல் கபார்கான் இந்திய விடுெசலப் ரபாராட்ட இயக்கத்தின் முக்கியத் ெசலவரும் இந்திய ரெசிய 

காங்கிரசின் தீவிர ஆெரவாளரும் ஆவார்.  

குரு பத்மைம்பவா எனும் புத்ெ துறவி இந்தியாவிலிருந்து பூடானுக்குச் தைன்றார். அங்கு ெனது தைல்வாக்சக 

ஏற்படுத்தி புத்ெ ைமயத்செப் பரப்பியென் மூலம் இரு நாட்டு மக்களிசடரய பாரம்பரியத்செ 

உறுதிப்படுத்தினார்.  

இந்தியாவிற்குச் தைாந்ெமான டீன்பிகா (Teen Bigha) என்ற பகுதி ரமற்கு வங்காளம் மற்றும் 

வங்காளரெைத்திற்கு இசடரயயான எல்சலயில் உள்ளது. குறுகலான இப்பாசெ 2011ஆம் ஆண்டு 

வங்காள ரெைத்திற்குச் குத்ெசகக்கு விடப்பட்டது.  

மக்மகான் எல்சலக்ரகாடு - இந்தியா, சீனா மற்றும் பூடானின் கிழக்குப் பகுதி ஆகிய பகுதிகளுக்கு 

இசடரயயான எல்சலக்ரகாடு ஆகும். இது 1914ஆம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் இந்தியா, திதபத் மற்றும் சீனா 

ஆகிய நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவின் ைார்பில் 

இந்தியாவிற்கான தையலாளர் ஆர்ெர் தஹன்றி மக்மகான் இக்கூட்டத்தில் கலந்து தகாண்டார்.  
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கட்டுப்பாடுக் ரகாடு: 1949ஆம் ஆண்டு தீர்மானிக்கப்பட்ட ரபார் நிறுத்ெக் ரகாடு 1972ஆம் ஆண்டிற்குப் 

பின்னர் எல்சலக் கட்டுப்பாடுக் ரகாடு என அசழக்கப்பட்டது. இது 1972ஆம் ஆண்டின் சிம்லா 

ஒப்பந்ெத்தின் கீழ் இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்ொனுக்கும் இசடரய ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்ட எல்சலயாகும். 

இக்ரகாடு பிரிவிசன தைய்யப்பட்ட ரபாது ராட்க்ளிஃப் ரகாடு (RadCliffe Line) என்று அசழக்கப்பட்டது 

(ராட்க்ளிஃப் என்பவர் எல்சல ஆசணயத்தின் ெசலவராக இருந்ொர்). இக்ரகாடு ெற்ரபாது கட்டுப்பாடுக் 

ரகாடு என அசழக்கப்படுகிறது.  

அரைாகர் புத்ெ மெத்செப் பரப்புவெற்காக அவரது மகன் மகிந்ொசவயும் மகள் ைங்கமித்திசரசயயும் 

இலங்கசகக்கு அனுப்பினார். ரைாழ அரைர்களான முெலாம் இரா ரா ன் மற்றும் முெலாம் இரார ந்திரன் 

ஆகிரயார் இலங்சகயின் வடபகுதிசயக் சகப்பற்றினர்.  

உலகின் மிகப் பழசமயான கடல் வர்த்ெக பாசெகளில் ஒன்று சுரமரியாவில் இருந்து பஹ்சரன் வழியாக 

தமலுக்கா என்று அசழக்கப்பட்ட சிந்துதவளி நாகரிகம் வசர அசமக்கப்பட்டிருந்ெது.  

பிரிக்ஸ் (BRICS) என்ற தைால் ஜிம் ஓ’ நீல் (Jim O’Neill) என்ற பிரபலமான பிரிட்டிஷ் தபாருளாொர நிபுணரால் 

உருவாக்கப்பட்டது. பிரரசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா ஆகிய நாடுகள் 2050ஆம் ஆண்டு வாக்கில் ஆறு 

தொழில் மயமாக்கப்பட்ட நாடுகசளவிட டாலர் மதிப்பில் தபரிய நாடுகளாக உருவாகும் என்றும் கடந்ெ 300 

ஆண்டுகளின் அதிகாரப் ரபாக்கு முற்றிலும் மாறுபடும் என்றும் அவர் கணித்ொர்.  

OPEC இலச்சிசன: இது 1969ஆம் ஆண்டில் நசடதபற்ற ஒரு ைர்வரெை வடிவசமப்புப் ரபாட்டியின் மூலம் 

இச்சின்னமானது ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. ஆஸ்திரிய வடிவசமப்பாளர் ஸ்ரவாரபாடா இசெ வடிவசமத்து 

ரபாட்டியில் தவன்றார். இது இந்ெ அசமப்பினுசடய தபயரின் தவவ்ரவறு எழுத்துக்கசள (OPEC) ஒரு 

வட்டமான வடிவசமப்பில் காணலாம்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. மக்மகான் எல்சலக்ரகாடு எந்ெ இரு நாடுகளுக்கும் இசடரய உள்ள எல்சல ஆகும்? 

(அ) பர்மா-இந்தியா  

(ஆ) இந்தியா-ரநபாளம்  

(இ) இந்தியா-சீனா  

(ஈ) இந்தியா-பூடான் 

2. இந்தியா பின்வருவனவற்றுள் எந்ெ அசமப்பில் உறுப்பினராக இல்சல? 

(1) ஜி 20  

(2) ஏசியான் (ASEAN)  

(3) ைார்க் (SAARC)  

(4) பிரிக்ஸ் (BRICS) 

(அ) 2 மட்டும்  

(ஆ) 2 மற்றும் 4  

(இ) 2, 4 மற்றும் 1  
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(ஈ) 1, 2 மற்றும் 3 

3. ஒதபக் (OPEC) என்பது 

(அ) ைர்வரெை காப்பீட்டு நிறுவனம் 

(ஆ) ஒரு ைர்வரெை விசளயாட்டுக் கழகம் 

(இ) எண்தணய் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் அசமப்பு 

(ஈ) ஒரு ைர்வரெை நிறுவனம் 

4. இந்தியா ெனது மிக நீண்ட நில எல்சலசய எந்ெ நாட்ரடாடு பகிர்ந்து தகாள்கிறது? 

(அ) வங்காளரெைம்  

(ஆ) மியான்மர்  

(இ) ஆப்கானிஸ்ொன்  

(ஈ) சீனா 

5. பின்வருவனவற்சறப் தபாருத்தி கீரழ தகாடுக்கப்பட்ட குறியீடுகளிலிருந்து ைரியான விசடசயத் 

ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

(i) ைல்மா அசண - 1. வங்காளரெைம் 

(ii) பராக்கா ஒப்பந்ெம் - 2. ரநபாளம் 

(iii) சுக்கா நீர்மின்ைக்தி திட்டம் - 3. ஆப்கானிஸ்ொன் 

(iv) ைாரொ கூட்டு மின்ைக்தித் திட்டம் - 4. பூடான் 

(அ) 3 1 4 2  

(ஆ) 3 1 2 4  

(இ) 3 4 1 2  

(ஈ) 4 3 2 1 

6. எத்ெசன நாடுகள் இந்தியாவுடன் ென் எல்சலசயப் பகிர்ந்து தகாள்கின்றன? 

(அ) 5  

(ஆ) 6  

(இ) 7  

(ஈ) 8 

7. எந்ெ இரண்டு தீவுநாடுகள் இந்தியாவின் அண்சட நாடுகள் ஆகும்? 

(அ) இலங்சக மற்றும் அந்ெமான் தீவுகள்  

(ஆ) மாலத்தீவு மற்றும் லட்ைத் தீவுகள் 

(இ) மாலத்தீவு மற்றும் நிக்ரகாபார் தீவு  
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(ஈ) இலங்சக மற்றும் மாலத்தீவு 

8. எந்ெ இந்திய மாநிலம் மூன்று நாடுகளால் சூழப்பட்டுள்ளது? 

(அ) அருணாச்ைலப்பிரரெைம்  

(ஆ) ரமகாலயா  

(இ) மிரைாரம்  

(ஈ) சிக்கிம் 

9. எத்ெசன மாநிலங்கள் ரநபாளத்துடன் ெங்கள் எல்சலசயப் பகிர்ந்து தகாள்கின்றன? 

(அ) 5  

(ஆ) 4  

(இ) 3  

(ஈ) 2 

10. சுெந்திரமசடந்ெ பாகிஸ்ொனுக்கான எல்சலகசள வகுத்ெவர் 

(அ) மவுண்ட்ரபட்டன் பிரபு  

(ஆ) ைர் சிரில் ராட்க்ளிஃப் 

(இ) கிளமன்ட் அட்லி  

(ஈ) ரமற்கூறிய ஒருவருமில்சல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இமயமசலயில் உள்ள ஒரு சிறிய முடியாட்சி நாடு __________ ஆகும் 

2. இந்தியா, தென்கிழக்காசியாவிற்குள் தைல்வெற்கான ஒரு நுசழவு வாயிலாக __________ இருக்கிறது.  

3. இந்தியாவிற்கும் சீனாவிற்கும் இசடயிலான இசடப்படு நாடு ____________ ஆகும்.  

4. இந்தியாவிற்குச் தைாந்ெமான __________ என்ற பகுதி ரமற்கு வங்காளம் - வங்காளரெை 

எல்சலயில் அசமந்துள்ளது 

5. இடிமின்னல் நிலம் என்று அறியப்படும் நாடு __________ ஆகும்.  

6. இந்தியாவும் இலங்சகயும் ___________ ஆல் பிரிக்கப்படுகின்றன.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. இந்தியா மற்றும் மியான்மரின் கலடன் ரபாக்குவரத்துத் திட்டம் பின் வரும் ரபாக்குவரத்து முசறகளில் 

எந்ெ முசறயில் அசமக்கப்பட்டுள்ளது? 

1. ைாசல  

2. ரயில்வழி  

3. கப்பல்  
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4. உள்நாட்டு நீர்வழிப் ரபாக்குவரத்து 

கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்தி ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

(அ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஆ) 1, 3 மற்றும் 4  

(இ) 2, 3 மற்றும் 4  

(ஈ) 1, 2, 3 மற்றும் 4 

2. கூற்று: இந்தியாவும் பிரான்சும் ைர்வரெை சூரிய ைக்திக் கூட்டணிசயத் (International Solar Alliance) 

தொடங்கியுள்ளன.  

காரணம்: இது கடகரரசக மற்றும் மகரரரசக ஆகியவற்றுக்கு இசடரயயான நாடுகசளச் சூரிய 

ஆற்றலுக்கான ஒத்துசழப்பில் ஒன்றிசணப்பெற்காகும்.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும் 

(ஆ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விள்கமல்ல 

(இ) கூற்று ெவறு; காரணம் ைரி 

(ஈ) கூற்று, காரணம் இரண்டும் ெவறு 

3. பின்வரும் கூற்றுகளில் எது/எசவ உண்சமயானசவ? 

(1) இந்திய பண்பாட்டு உறுவுகளுக்கான குழு, டக்கா பல்கசலக்கழகத்தில் “ொகூர் இருக்சக” ஏற்படுத்ெ 

வழிவசக தைய்துள்ளது.  

(2) ரமற்கத்திய நாடுகளுக்கான இந்தியாவின் நுசழவு வாயில் மியான்மர் ஆகும்.  

(3) ரநபாளம், பூடான் ஆகியசவ நிலப்பகுதிகளால் சூழப்பட்ட நாடுகளாகும்.  

(4) இந்தியாவின் நாளந்ொ பல்கசலக்கழகத் திட்டத்தின் ஒரு பங்குொரர் நாடு இலங்சகயாகும்.  

(அ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஆ) 2, 3 மற்றும் 4  

(இ) 1, 3 மற்றும் 4  

(ஈ) 1, 2 மற்றும் 4 

4. கூற்று: இந்தியாவின் தபாருளாொர வளர்ச்சியில் ஒதபக் (OPEC) ஆர்வம் காட்டியுள்ளது.  

காரணம்: ரெசவயான எண்தணய் வளங்கள் இல்லாெொல் இந்தியா விவைாயம் மற்றும் தொழில்துசற 

உற்பத்தியில் கவனம் தைலுத்துகிறது.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் கூற்சற விளக்குகிறது  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ைரி  
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(ஈ) கூற்று காரணம் இரண்டும் ெவறு 

தபாருத்துக:  

1. பிராண்டிக்ஸ் (Brandix) - வியன்னா 

2. ெகவல் தொடர்பப இணக்கத்ென்சம மற்றும் 

பாதுகாப்பு ஒப்பந்ெம் (COMCASA) -  ப்பான் 

3. ஷிங்கன்தைன் - ஷாங்காய் 

4. பிரிக்ஸ் (BRICS) - அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

5. ஒதபக் (OPEC) - விைாகப்பட்டினத்தின் ஆசட நகரம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும் (விசடகள்) 

1. இந்தியா – சீனா 2. (2 மட்டும்) 3. எண்தணய் ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் அசமப்பு  

4. வங்காளரெைம் 5. (3 1 4 2) 6. (7) 7. இலங்சக மற்றும் மாலத்தீவுகள்  

8. சிக்கிம் 9. (5) 10. ைர் சிரில் ராட்க்ளிஃப் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. பூடான் 2. மியான்மர் 3. ரநபாளம் 4. டீன்பிகா 5. பூடான் 6. பாக்நீர்ச்ைந்தி  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. 1 3 மற்றும் 4 

2. கூற்று ைரி, காரணம் கூற்றிற்கான ைரியான விளக்கமாகும்.  

3. 1 3 மற்றும் 4 

4. கூற்று, காரணம் இரண்டும் ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. பிராண்டிக்ஸ் (Brandix) - விைாகப்பட்டிணத்தின் ஆசட நகரம் 

2. ெகவல்தொடர்பு இணக்கத்ென்சம  

 மற்றும் பாதுகாப்பு ஒப்பந்ெம் (COMCASA) - அதமரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் 

3. ஷிங்கன்தைன் -  ப்பான் 

4. பிரிக்ஸ் (BRICS) - ஷாங்காய் 

5. ஒதபக் (OPEC) - வியன்னா
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10th Social Science Lesson 23 

23] தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் அென் வளர்ச்சி: ஓர் அறிமுகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

1934ஆம் ஆண்டில் சைமன் குஸ்நட் என்பவரால் GDPயின் நவீன கருத்து முென் முெலில் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

1867-68இல் முென் முெலாக ொொபாய் தநௌரராஜி “வறுசமயும் பிரிட்டனுக்தகாவ்வாெ இந்திய ஆட்சியும்” 

(Poverty and Un-British Rule in India) என்ற ெனது புத்ெகத்தில் ெனி நபர் வருமானத்செப் பற்றி கூறியுள்ளார்.  

GDPயின் மதிப்பீடு: புள்ளியியல் துசற அசமச்ைரசவயின் கீரழயுள்ள மத்திய புள்ளியியல் அசமப்பு (CSO), 

GDP ைம்பந்ெப்பட்ட ஆவணங்கசள பாதுகாக்கிறது. தொழிற்துசறயின் உற்பத்திசய ஆண்டு கணக்தகடுப்பு 

நடத்தி தொழில்துசற உற்பத்தி குறியீடு (IIP), நுகர்ரவார் விசல குறியீடு (CPI) ரபான்ற குறியீடுகசள 

தவளியிடுகிறது.  

தமாத்ெ மதிப்பு கூடுெல்: தபாருளாொரத்தில் ஒரு பகுதி, தொழில் அல்லது துசறயில் உற்பத்தி தைய்யப்பட்ட 

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மதிப்ரப தமாத்ெ மதிப்பு கூடுெல் (GVA) ஆகும். GVA = GDP + மானியம் – 

வரிகள் (ரநர்முக வரி, விற்பசன வரி).  

மனிெ ரமம்பாட்டுக் குறியீடு (HDI): மனிெ ரமம்பாட்டுக் குறியீடு என்பது 1990ம் ஆண்டு பாகிஸ்ொனின் 

முகஹப் - உல் ஹக் என்ற தபாருளியல் அறிஞரால் அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. பிறப்பின் ரபாது வாழ்நாள் 

எதிர்பார்ப்பு, வயது வந்ரொரின் கல்வியறிவு மற்றும் வாழ்க்சகத் ெரம், GDPயின் மடக்சக தையல்பாடு என 

கணக்கிடபட்டு, வாங்கும் ைக்தி ைமநிசலக்கு (PPP) ைரி தைய்யப்படுகிறது. UNDPயில் தவளியிடப்பட்ட 

ைமீபத்தில் மனிெ வளர்ச்சி மதிப்பீடுகளில் இந்தியா 189 நாடுகளில் 130வது இடத்திற்கு உயர்ந்துள்ளது என 

தவளியிட்டுள்ளது. 1990-2017ன் இசடப்பட்ட காலத்தில் இந்தியாவின் HDIயின் மதிப்பு 0. 427லிருந்து 0. 

640ஆக உயர்ந்ெது. இது கிட்டத்ெட்ட 50 ைெவீெம் அதிகரித்து, மில்லியன் மக்களின் வறுசமசய ரபாக்கி 

நாட்டின் குறிப்பிடத்ெக்க குறியீடாக உள்ளது.  

தமாத்ெ ரெசிய மகிழ்ச்சி (GNH): ‘GNH’ என்ற வார்த்செசய 1972ல் உருவாக்கியவர் ஜிகரம சிங்கரய 

வாங்ஹக் என்ற பூட்டான் அரைர். அவர் பம்பாய் விமான நிசலயத்தில் நிதிகாலங்கள் (Financial Times) என்ற 

பத்திரிக்சகக்கு பிரிட்டிஷ் பத்திரிக்சகயாளரின் ரநர்காணலில் GNPஐ விட GNH மிக முக்கியம் என்றார். 

2011ல் ஐக்கிய நாடுகள் ைசப “வளர்ச்சிக்கான ஒரு முழுசமயான அணுகுமுசறக்கு – மகிழ்ச்சி” என்ற 

தீர்மானத்செ நிசறரவற்றியது. உறுப்பு நாடுகள் பூடாசன ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பின்பற்றி 

மகிழ்ச்சிசயயும், நல்வழிசயயும் மகிழ்ச்சி என அசழத்ெனர் (“அடிப்பசட மனிெ குறிக்ரகாள்”).  

GNHயின் 4 தூண்கள்: (1) நிசலயான மற்றும் ைமமான ைமூக தபாருளாொர வளர்ச்சி; (2) சுற்றுச்சூழல் 

பாதுகாப்பு; (3) கலாச்ைாரத்செ பாதுகாப்பதும் ரமம்படுத்துவதும்; (4) நல்ல ஆட்சித் திறன். உளவியல் நலன், 

உடல் நலம், ரநரப்பயன்பாடு, கல்வி, கலாச்ைார பன்முகத் ென்சம, நல்ல ஆட்சித் திறன், ைமூகத்தின் உயர்வு, 

சுற்றுச் சூழல் பன்முகத் ென்சம, வாழ்க்சகத் ெரம் ஆகியசவ GNH இன் 9 களங்களாகக் கருெப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. GNPயின் ைமம் 

(அ) பணவீக்கத்திற்காக ைரிதைய்யப்பட்ட NNP 
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(ஆ) பணவீக்கத்திற்காக ைரிதைய்யப்பட்ட GDP 

(இ) GDP மற்றும் தவளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர தைாத்து வருமானம் 

(ஈ) NNP மற்றும் தவளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர தைாத்து வருமானம் 

2. நாட்டு வருமானம் அளவிடுவது 

(அ) பணத்தின் தமாத்ெ மதிப்பு  

(ஆ) உற்பத்தியாளர் பண்டத்தின் தமாத்ெ மதிப்பு 

(இ) நுகர்வு பண்டத்தின் தமாத்ெ மதிப்பு  

(ஈ) பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் தமாத்ெ மதிப்பு 

3. முென்சம துசற இெசன உள்ளடக்கியது  

(அ) ரவளாண்சம  

(ஆ) ொனியங்கிகள்  

(இ) வர்த்ெகம்  

(ஈ) வங்கி 

4. ____________ முசறயில் ஒவ்தவாரு இசடநிசல பண்டத்தின் மதிப்சப கூட்டும் ரபாது, இறுதி 

பண்டத்தின் மதிப்சப கணக்கிடலாம்.  

(அ) தைலவு முசற  

(ஆ) மதிப்பு கூட்டு முசற  

(இ) வருமான முசற  

(ஈ) நாட்டு வருமானம் 

5. GDPயில் எந்ெ துசற மூலம் அதிகமான ரவசலவாய்ப்பு ஏற்படுகிறது? 

(அ) ரவளாண் துசற  

(ஆ) தொழில் துசற 

(இ) பணிகள் துசற  

(ஈ) ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 

6. பணிகள் துசறயில் நடப்பு விசலயில் தமாத்ெ மதிப்பு கூடுெல் 2018-19இல் __________ லட்ைம் ரகாடி 

என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

(அ) 91.06  

(ஆ) 92.26  

(இ) 80.07  

(ஈ) 98.29 
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7. ரவளாண் பண்டங்களின் உற்பத்தியில் இந்தியா ___________ அதிகமாக உற்பத்தியாளர் ஆகும்.  

(அ) 1வது  

(ஆ) 3வது  

(இ) 4வது  

(ஈ) 2வது 

8. இந்தியாவில் பிறப்பின் ரபாது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் __________ ஆண்டுகள் ஆகும்.  

(அ) 65  

(ஆ) 60  

(இ) 70  

(ஈ) 55 

9. கீழ்கண்டவற்றுள் எது வர்த்ெக தகாள்சக? 

(அ) நீர்பாைன தகாள்சக  

(ஆ) இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி தகாள்சக 

(இ) நில சீர்திருத்ெக் தகாள்சக  

(ஈ) கூலிக்தகாள்சக 

10. இந்திய தபாருளாொரம் என்பது 

(அ) வளர்ந்து வரும் தபாருளாொரம்  

(ஆ) ரொன்றும் தபாருளாொரம் 

(இ) இசண தபாருளாொரம்  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. இந்தியாவில் __________ துசற முென்சம துசறயாகும்.  

2. __________ மக்களின் வாழ்க்சகத் ெரத்செ உணர்த்தும் ஒரு கருவியாகும்.  

3. இரண்டாம் துசறசய ரவறுவிெமான __________ துசற என அசழக்கலாம்.  

தபாருத்துக:  

1. மின்ைாரம்/எரிவாயு மற்றும் நீர் - நாட்டு வருமானம்/மக்கள் தொசக 

2. விசலக்தகாள்சக - தமாத்ெ உள்நாட்டு உற்பத்தி 

3. GST - தொழில்துசற 

4. ெலா வருமானம் - ரவளாண்சம 
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5. C + l + G + (X-M) - பண்டம் மற்றும் பணிகள் மீொன வரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. பனி மற்றும் தவளிநாட்டில் ஈட்டப்பட்ட நிகர தைாத்து வருமானம்  

2. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் தமாத்ெ மதிப்பு 

3. ரவளாண்சம 4. மதிப்பு கூட்டு முசற 5. பணிகள் துசற 6. (92, 26) 7. (2 வது) 

8. (65) 9. இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி தகாள்சக 10. அசனத்தும் ைரி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரவளாண் 2. ெலா வருமானம் 3. தொழில் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. மின்ைாரம்/எரிவாயு மற்றும் நீர் - தொழில் துசற 

2. விசலக் தகாள்சக - ரவளாண்சம 

3. GST - பண்டம் மற்றும் பணிகள் மீொன வரி 

4. ெலா வருமானம் - நாட்டு வருமானம்/மக்கள் தொசக 

5. C + l + G + (X-M) - தமாத்ெ நாட்டு உற்பத்தி 

 

10th Social Science Lesson 24 

24] உலகமயமாெல் மற்றும் வர்த்ெகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

2018இல் இந்தியாவின் மிகப் தபரிய பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்: ரைானி கார்ப்பரரைன் – தநட்டில்; ஹவுலக் 

ரபக்கார்டு (HP) - பிராக்டர் & ரகம்பில்; டாட்டா குழுமம் - சிட்டி குழுமம்; சமக்ரரா ைாப்ட் கார்ப்பரரைன் - 

தபப்சி நிறுவனம்; ஐ. பி. எம் - ரகாரகா-ரகாலா நிறுவனம்.  

காட்டின் (GATT) சுற்றுகள்: I வது த னிவா (சுவிைர்லாந்து) – 1947; II வது அன்னிசி (பிரான்ஸ்) – 1949; III 

வது டார்க்குரவ (இங்கிலாந்து) - 1950-51; IV, V மற்றும் VI த னிவா (சுவிட்ைர்லாந்து) - 1956, 1960-61, 

1964-67; VII வது ரடாக்கிரயா ( ப்பான்) - 1973-79; 1986-1994இல் VIII வது மற்றும் இறுதிச் சுற்று 

பன்டாதடல் எஸ் டீ (உருகுரவ). இசெ “உருகுரவ சுற்று” என அசழத்ெனர்.  

உலக வர்த்ெக அசமப்பு (World Trade Organisation): ெசலசமயகம் - த னிவா, சுவிட்ைர்லாந்து; ரநாக்கம் 

- வணிகத்திசன கட்டுப்படுத்ெல், அயல்நாட்டு வாணிபம்; உறுப்பினர்கள் - ெசலசம இயக்குநர், துசண 

ெசலசம இயக்குநர் 4 மற்றும் 80 உறுப்பு நாடுகளிலிருந்து ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 600 அலுவலக 

ஊழியர்கள்.  

அந்நிய தைலாவணி கட்டுப்பாட்டுச் ைட்டம் 1974 (Foreign Echange Regulation Act): இந்ெ ைட்டம் இந்தியாவில் 

பன்னாட்டு நிறுவனங்களின் தையல்பாட்சட ரநரடியாக குறிப்பிடுகிறது.  

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            453 

அந்நிய தைலாவணி ரமலாண்சமச் ைட்டம் 1999 (Foreign Exchange Management Act): இது 

பாராளுமன்றத்ொல் 1999ல் ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டது. “கட்டுப்பாட்டுக்கு” மாறாக “நிர்வாகத்செ” FEMAவின் 

கீழ் வலியுறுத்தியது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. உலக வர்த்ெக அசமப்பின் (WHO) ெசலவர் யார்? 

(அ) அசமச்ைரசவ  

(ஆ) ெசலசம இயக்குநர் 

(இ) துசண ெசலசம இயக்குநர்  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

2. இந்தியாவில் காலனியாதிக்க வருசக 

(அ) ரபார்ச்சுகீசியர், டச்சு, ஆங்கிரலயர், ரடனிஷ், பிதரஞ்சு 

(ஆ) டச்சு, ஆங்கிரலயர், ரடனிஷ், பிதரஞ்சு 

(இ) ரபார்ச்சுகீசியர், ரடனிஷ், டச்சு, பிதரஞ்சு, ஆங்கிரலயர் 

(ஈ) ரடனிஷ், ரபார்ச்சுகிசியர், பிதரஞ்சு, ஆங்கிரலயர், டச்சு 

3. காட் (GATT)-இன் முெல் சுற்று நசடதபற்ற இடம் 

(அ) ரடாக்கிரயா  

(ஆ) உருகுரவ  

(இ) டார்குரவ  

(ஈ) த னீவா 

4. இந்தியா எப்ரபாது டங்கல் திட்டத்தில் சகதயழுத்திட்டது? 

(அ) 1984  

(ஆ) 1976  

(இ) 1950  

(ஈ) 1994 

5. 1632இல் ஆங்கிரலயர்களுக்கு “ரகால்டன் ஃபயர்மான்” வழங்கியவர் யார்? 

(அ)  ஹாங்கீர்  

(ஆ) ரகால்தகாண்டா சுல்ொன்  

(இ) அக்பர்  

(ஈ) ஒளரங்கசீப் 

6. தவளிநாட்டு முெலீட்டுக் தகாள்சக (FIP) அறிவித்ெ ஆண்டு 
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(அ) ஜீன் 1991  

(ஆ) ஜீசல 1991  

(இ) ஜீசல-ஆகஸ்ட் 1991  

(ஈ) ஆகஸ்ட் 1991 

7. இந்திய அரைாங்கத்ொல் 1991இல் _________ ஐ அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

(அ) உலகமயமாக்கல்  

(ஆ) உலக வர்த்ெ அசமப்பு 

(இ) புதிய தபாருளாொர தகாள்சக  

(ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்சல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஒரு நல்ல தபாருளாொரம் __________ ன் விசரவான வளர்ச்சிக்காக அறிமுகப்படுத்ெப்படுகிறது.  

2. உலக வர்த்ெக அசமப்பு ஒப்பந்ெம் __________ ஆம் ஆண்டு அமுலுக்கு வந்ெது.  

3. __________ ஆல் உலகமயமாக்கல் என்ற பெம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.  

தபாருத்துக:  

1. இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுவனம் - 1947 

2. பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் (MNC) - அயல்நாட்டு வாணிபத்செ தையல்படுத்ெல் 

3. சுங்கவரி, வாணிபம் குறித்ெ தபாது உடன்பாடு (GATT) - உற்பத்தி தைலவு குசறத்ெல் 

4. 8வது உருகுரவ சுற்று - இன்ஃரபாசிஸ் 

5. உலக வர்த்ெக அசமப்பு (WTO) - 1986 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. ெசலசம இயக்குநர் 2. ரபார்ச்சுகீசியர், டச்சு, ஆங்கிரலயர், ரடனிஷ், பிதரஞ்சு 3. த னீவா 

4. (1994) 5. ரகால்தகாண்டா சுல்ொன் 6. ஜீசல – ஆகஸ்ட் 1991  

7. புதிய தபாருளாொர தகாள்சக 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. மூலென ைந்செயின் 2.  னவரி 1, 1995 3. திரயாரடார் தலவிட் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. இந்தியாவில் பன்னாட்டு நிறுவனம் - இன்ஃரபாசிஸ் 

2. பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் (MNC) - உற்பத்தி தைலவு குசறத்ெல் 

3. சுங்கவரி, வாணிபம் குறித்ெ தபாது உடன்பாடு (GATT) - 1947 
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4. 8வது உருகுரவ சுற்று - 1986 

5. உலக வர்த்ெக அசமப்பு (WTO) - அயல்நாட்டு வாணிபத்செ தையல்படுத்ெல்  

 

10th Social Science Lesson 25 

25] உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் ஊட்டச்ைத்து 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

குசறந்ெபட்ை ஆெரவு விசல (Minimum Support Price): குசறந்ெ பட்ை ஆெரவு விசல என்பது அந்ெ பயிரின் 

ைாகுபடியில் பல்ரவறு தைலவுகசள கருத்தில் தகாண்டு ஒரு குறிப்பிட்ட பயிருக்கு ஒரு விசல, நிபுணர் 

குழுவால் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. குசறந்ெபட்ை ஆெரவு விசல அறிவித்ெ பின்னர், இந்ெ பயிர்கள் பரவலாக 

வளர்க்கப்படும் இடங்களில் அரசு தகாள்முெல் சமயங்கசளத் திறக்கும். எனினும், அந்ெ விவைாயிகள் 

ெங்கள் பயிர், விசள தபாருள்களுக்கு நல்ல விசலசயப் தபற்றால் திறந்ெதவளி ைந்செயில் விற்க இயலும். 

மறுபுறம், திறந்ெ தவளி ைந்செயில் விசல குசறந்ெபட்ை ஆெரவு விசலசய விட குசறவாக இருந்ொல், 

விவைாயிகள் ெங்கள் விசளதபாருள்கசள குசறந்ெபட்ை ஆெரவு விசலக்கு விற்பென் மூலம் 

உறுதிப்படுத்ெப்பட்ட விசலசயப் (MSP) தபறுவார்கள்.  

ெமிழ்நாட்டில் ரெசிய உணவு பாதுகாப்புச் ைட்டம்: இந்தியாவில் ரெசிய உணவு பாதுகாப்புச் ைட்டம் துவங்கி 

மூன்று ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர், இச்ைட்டம் ெமிழ்நாட்டில் நவம்பர் 1, 2016 அன்று துவங்கப்பட்டது.  

ொங்கியிருப்பு (Buffer Stock): ொங்கியிருப்பு என்பது உணவு ொனியங்களான ரகாதுசம மற்றும் அரிசு, 

இந்திய உணவுக் கழகத்தின் (Food Corporation of India) மூலம் அரைாங்கத்ொல் வாங்கப்படுகிறது. உபரி 

உற்பத்தி இருக்கும் மாநிலங்களில் விவைாயிகளிடமிருந்து ரகாதுசம மற்றும் அரிசிசய FCI வாங்குகிறது. 

விவைாயிகளுக்கு அவர்களின் பயிர்களுக்கு முன்ரப அறிவிக்கப்பட்ட விசல வழங்கப்படுகிறது. இந்ெ விசல 

குசறந்ெ பட்ை ஆெரவு விசல (Minimum Support Price) என்று அசழக்கப்படுகிறது. இந்ெ பயிர்களின் 

உற்பத்திசய உயர்த்துவெற்காக விவைாயிகளுக்கு ஊக்கத் தொசக வழங்குவெற்காக விசெப்பு 

பருவத்திற்கு முன்னர் ஒவ்தவாரு ஆண்டும் குசறந்ெ பட்ை ஆெரவு விசல (MSP) அரைாங்கத்ொல் 

அறிவிக்கப்படுகிறது. தகாள்முெல் தைய்யப்பட்ட உணவு ொனியங்கள் களஞ்சியங்களில் 

ரைமிக்கப்படுகின்றன.  

வாங்கும் ைக்தி ைமநிசல (Purchasing Power Parity): வாங்கும் ைக்தி ைமநிசல (PPP) என்பது வாங்கும் ைக்தி 

தொடர்பான ஒரு கருத்ொகும். இது ஒரு தபாருளாொரக் ரகாட்பாடாகும். ஒரு தபாருளின் விசலயுடன் ைரி 

தைய்யப்பட ரவண்டிய தொசகசய மதிப்பிடுகிறது. நாடுகளின் வருமான நிசலகள் மற்றும் வாழ்க்சகச் 

தைலவு தொடர்பான பிற தொடர்புசடய தபாருளாொரத் ெரவு அல்லது பணவீக்கம் மற்றும் பணவாட்டத்தின் 

ைாத்தியமான விகிெங்கசள ஒப்பிடுவெற்கு வாங்கும் ைக்தி ைமநிசலசய பயன்படுத்ெலாம். ைமீபத்தில் 

வாங்கும் ைக்தி ைமநிசலயின் அடிப்பசடயில் இந்தியா மூன்றாவது தபரிய தபாருளாொரமாக மாறியுள்ளது. 

சீனா மிகப்தபரிய தபாருளாொரமாக மாறி, அதமரிக்காசவ இரண்டாவது இடத்திற்கு ெள்ளியுள்ளது.  

ெமிழ்நாட்டின் அதிக மற்றும் குசறவான MPI மாவட்டங்கள்: முெல் ஐந்து மாவட்டங்கள் – காஞ்சிபுரம், 

தைன்சன, கடலூர், ரகாயம்புத்தூர், நாகப்பட்டினம். கசடசி ஐந்து மாவட்டங்கள் – ெர்மபுரி, தபரம்பலூர், 

இராமநாெபுரம், விருதுநகர், அரியலூர்.  
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ெமிழ்நாட்டில் தையல்படும் முக்கியமான திட்டங்கள்: (1) டாக்டர் முத்துலட்சுமி தரட்டி மகப்ரபறு 

நலத்திட்டத்தின் (Dr. Muthulakshmi Reddy Maternity Benefit Scheme) கீழ், ஏசழ கர்பிணிப் தபண்களுக்கு ₹ 

12, 000/- நிதியுெவி வழங்கப்படுகிறது. (2) முெலசமச்ைரின் விரிவான சுகாொர காப்பீடு திட்டம் (Chief 

Minister’s Comprehensive Health Insurance Scheme) 2011-12ஆம் ஆண்டில் இந்ெ திட்டம் தொடங்கப்பட்டது. 

இென் ரநாக்கம் அசனவருக்கும் உடல் நலம் வழங்கும் ரநாக்கில் அரைாங்கத்ொல் இலவை மருத்துவ 

மற்றும் அறுசவ சிகிச்சை வழங்குவொகும். (3) ெமிழ்நாடு சுகாொர அசமப்பு திட்டங்கள் (Tamil Nadu Health 

Systems Projects) இலவைமாக ஆம்புலன்ஸ் ரைசவகசள அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது (108 அவைர 

ஆம்புலன்ஸ் ரைசவ). (4) ”பள்ளி சுகாொர திட்டம்” (School Health Programme) விரிவான சுகாொர 

ரைசவசய அரசு மற்றும் அரசு உெவிதபறும் பள்ளிகளில் படிக்கும் அசனத்து மாணவர்களுக்கும் 

வழங்குவசெ வலியுறுத்துகிறது. (5) ரெசிய தொழுரநாய் ஒழிப்பு திட்டத்தின் (National Leprosy Eradication 

Programme) மூலம் அசனத்து தொழுரநாயாளிகசளயும் கண்டறிந்து தொடர்ச்சியான சிகிச்சைசய 

வழங்குவசெ ரநாக்கமாக தகாண்டு மாநிலத்தில் தையல்படுத்ெப்படுகிறது.  

ெமிழ்நாட்டில் சில ஊட்டச்ைத்து திட்டங்கள்: (1) புரட்சித் ெசலவர் எம். ஜி. ஆர் ஊட்டச்ைத்து உணவுத்திட்டம்; 

(2) ஆரம்பக் கல்விக்கு ரெசிய ஊட்டச்ைத்து ஆெரவு திட்டம்; (3) தபாது ICDS திட்டங்கள் மற்றும் உலக வங்கி 

உெவியுடன் ஒருங்கிசணந்ெ குழந்செகள் ரமம்பாட்டு ரைசவகள் (General ICDS Projects and World Bank 

Assistegrated Integrated Child Development Services); (4) பிரெம மந்திரி கிராரமாெயா ரயா னா திட்டம்; 

(5) ெமிழ்நாடு ஒருங்கிசணந்ெ ஊட்டச்ைத்து திட்டம்; (6) மதிய உணவுத் திட்டம்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ___________ என்பது விரும்பிய அளவுகளில் உணவு இருப்பு இருப்பது, உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 

இருப்பில் மாற்றங்கள் மற்றும் இறக்குமதி பற்றிய ஒரு தையல்பாடாகும்.  

(அ) உணவு கிசடத்ெல்  

(ஆ) உணவுக்கான அணுகல் 

(இ) உணவில் முழு ஈடுபாடு  

(ஈ) இசவ ஏதுமில்சல 

2. ொங்கியிருப்பு என்பது உணவுப் பங்கு ொனியங்கள் அொவது ரகாதுசம மற்றும் அரிசிசய 

__________ மூலம் அரைாங்கம் தகாள்முெல் தைய்கிறது.  

(அ) FCI  

(ஆ) நுகர்ரவார் கூட்டுறவு  

(இ) ICICI  

(ஈ) IFCI 

3. எது ைரியானது? 

(i) HYV - அதிக விசளச்ைல் ெரும் வசககள் 

(ii) MSP - குசறந்ெபட்ை ஆெரவு விசல 

https://www.winmeen.com/tnpsc-test-series-2021-group-1-2-4-exams/
https://shop.tnpsctricks.com/


6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 
Join Tnpsc Test Series                                                                               Buy Question Bank Books 

 

 Winmeen E Learning                                                                                            457 

(iii) PDS - தபாது விநிரயாக முசற 

(iv) FCI - இந்திய உணவுக் கழகம் 

(அ) i மற்றும் ii ைரியானசவ  

(ஆ) iii மற்றும் iv ைரியானசவ 

(இ) ii மற்றும் iii ைரியானசவ  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் ைரி 

4. நீட்டிக்கப்பட்ட உெவி தபாதுச் ைட்டம் 480ஐ தகாண்டு வந்ெ நாடு ___________ 

(அ) அதமரிக்கா  

(ஆ) இந்தியா  

(இ) சிங்கப்பூர்  

(ஈ) இங்கிலாந்து 

5. _________ இந்தியாவில் ரொன்றியொல் உணவு ொனிய உற்பத்தியில் ென்னிசறவு தபற வழி 

வகுத்ெது.  

(அ) நீலப்புரட்சி  

(ஆ) தவள்சளப்புரட்சி  

(இ) பசுசமப்புரட்சி  

(ஈ) ைாம்பல் புரட்சி 

6. உலகளாவிய தபாது வழங்கல் முசறசய ஏற்றுக் தகாண்ட ஒரர மாநிலம் ____________ 

(அ) ரகரளா  

(ஆ) ஆந்திரபிரரெைம்  

(இ) ெமிழ்நாடு  

(ஈ) கர்நாடகா 

7. ___________ என்பது உடல் நலம் மற்றும் வளர்ச்சிக்குத் ரெசவயான உணசவ வழங்கும் அல்லது 

தபறும் தையல்முசறயாகும்.  

(அ) ஆரராக்கியம்  

(ஆ) ஊட்டச்ைத்து  

(இ) சுகாொரம்  

(ஈ) பாதுகாப்பு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ ஊட்டச்ைத்து குசறபாட்டின் முக்கியமான குறியீடாகும்.  
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2. ____________ ஆம் ஆண்டில் ரெசிய உணவு பாதுகாப்புச் ைட்டம் இந்திய நாடாளுமன்றத்ொல் 

நிசறரவற்றப்பட்டது.  

3. தபாதுவான மக்களுக்கு தபாறுப்பான விசலயில் ெரமான தபாருள்கசள வழங்குவதில் __________ 

முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறது.  

தபாருத்துக:  

1. நுகர்ரவார் கூட்டுறவு - மானிய விகிெங்கள் 

2. தபாது விநிரயாக முசற - 2013 

3. UNDP - குசறந்ெ ஏழ்சம உள்ள பகுதி 

4. ரெசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் ைட்டம் - ெரமான தபாருள்கசள வழங்குெல் 

5. ரகரளா - ஐக்கிய நாடுகள் ைசப வளர்ச்சித் திட்டம் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று: விசல குசறந்ொல் வாங்கும் ைக்தி அதிகரிக்கிறது மற்றும் இது ரநர்மாறானது.  

காரணம்: தபாருள்களின் உற்பத்தி குசறந்து, விசல அதிகரிப்பொல் வாங்கும் திறன் பாதிக்கப்படுகிறது.  

(அ) கூற்று ைரியானது, காரணம் ெவறானது 

(ஆ) கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் ெவறானது 

(இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் காரணம் ைரியான விளக்கம் அல்ல 

(ஈ) கூற்று ைரியானது, காரணம் கூற்றின் ைரியான விளக்கம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. உணவு கிசடப்பது 2. FCI 3. ரமற்கூறிய அசனத்தும் ைரி 4. அதமரிக்கா  

5. பசுசமப் புரட்சி 6. ெமிழ்நாடு 7. ஊட்டச்ைத்து 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. எசட குசறவு 2. (2013) 3. நுகர்ரவார் கூட்டுறவு ைங்கங்கள் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. நுகர்ரவார் கூட்டுறவு - ெரமான தபாருட்கசள வழங்குெல் 

2. தபாது விநிரயாக முசற - மானிய விகிெங்கள் 

3. UNDP - ஐக்கிய நாடுகள் ைசப வளர்ச்சித் திட்டம் 

4. ரெசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் ைட்டம் - 2013 

5. ரகரளா - குசறந்ெ ஏழ்சம உள்ள பகுதி 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. கூற்று ைரியானது, காரணம் கூற்றின் ைரியான விளக்கம். 
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10th Social Science Lesson 26 

26] அரைாங்கமும் வரிகளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வரி அசமப்பு: ஒவ்தவாரு வசகயான வரியும் சில நன்சமகள் மற்றும் தீசமகசளப் தபற்றுள்ளன. நாம் 

தகாண்டுள்ள வரி அசமப்பு, பல்ரவறு வசகயான வரிகளின் தொகுப்பாகும். ஆடம் ஸ்மித் முெல் பல 

தபாருளாொர வல்லுநர்கள் வரி விதிப்புக் தகாள்சககசளக் தகாடுத்துள்ளனர். அசவகளில் தபாதுவான 

வசககசள இங்கு நிசனவு கூறுவது முக்கியமானொகும்.  

1. ைமத்துவ விதி: வரி ஒரு கட்டாயக் கட்டணம் என்பொல், வரி முசறசய வடிவசமப்பதில் ைமத்துவம் 

என்பது முென்சம என்பசெ அசனத்து தபாருளாொர வல்லுநர்களும் ஒப்புக் தகாள்கிறார்கள். 

பணக்காரர்கள் ஏசழகசள விட அரைாங்கத்திற்கு அதிக வரி வருவாசய தைலுத்ெ ரவண்டும், ஏதனன்றால் 

ஏசழகசள விட பணக்காரர்களுக்கு அதிக வரி தைலுத்தும் திறன் உள்ளது.  

2. உறுதி விதி: ஒவ்தவாரு வரி தைலுத்துரவாரும் ஒரு வருடத்தில் எவ்வளவு வரித்தொசகசய 

அரைாங்கத்திற்கு தைலுத்ெ ரவண்டும் என்பசெக் கணக்கிட ஒவ்தவாரு அரைாங்கமும் வரி முசறசய முன் 

கூட்டிரய அறிவிக்க ரவண்டும்.  

3. சிக்கன மற்றும் வைதி விதி: வரி எளிசமயானொக இருந்ொல், வரி வசூலிப்பெற்கான தைலவு (வரி 

தைலுத்துரவார் தைலவு + வரி வசூலிப்ரபார் தைலவு) மிகக் குசறவாக இருக்கும். ரமலும், ஒரு நபருக்கு வரி 

தைலுத்ெப் ரபாதுமான பணம் கிசடக்கும் ரநரத்தில் வரி வசூலிக்கப்பட ரவண்டும். இது வைதிக்கான வரி 

என்று அசழக்கப்படுகிறது. ஒரு வைதியான வரி, வரி வசூலிக்கும் தைலசவ குசறக்கிறது.  

4. உற்பத்தித் திறன் மற்றும் தநகிழ்ச்சி வரி: அரைாங்கம் ரபாதுமான வரி வருவாசயப் தபறக்கூடிய 

வரிகசள ரெர்வு தைய்ய ரவண்டும். நிசறய வரிகளுக்குப் பதிலாக அதிக வரி வருவாசயப் தபறக் கூடிய 

சில வரிகசளத் ரெர்வு தைய்ய ரவண்டும். இது உற்பத்தித் திறன் வரியாகும். மக்கள் ெங்கள் 

வருமானத்திலிருந்து வரி தைலுத்துகிறார்கள். எனரவ, மக்கள் வருமானம் அதிகரித்ொல் ொனாகரவ அதிக 

வரி வருவாசய தைலுத்தும் வசகயில் வரி அசமப்பு வடிவசமக்கப்பட ரவண்டும். இது தநகிழ்ச்சி வரி 

எனப்படுகிறது.  

இந்தியாவில் முென்முெலாக வருமானவரி 1860ஆம் ஆண்டு ைர் ர ம்ஸ் வில்ைன் என்பவரால் 

அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. 1857ஆம் ஆண்டு கலகத்தின் மூலம் ஏற்பட்ட இழப்புகசள ஈடுகட்ட அரைாங்கத்தின் 

மூலம் ரபாடப்பட்ட ஆசணரய வரி விதிப்பாகும்.  

வருமான வரி வசலத்ெளத்தின் மூலம் நடப்பு ஆண்டிற்கான வருமான வரி அறிக்சகயிசன 

மாணவர்கசள அறிந்து தகாள்ளக் கூறுெல்.  

இந்தியாவில் வரி விதிப்பின் ரவர்கள் மனு ஸ்மிருதி மற்றும் அர்த்ெைாஸ்திர காலத்திலிருந்ரெ 

பின்பற்றப்பட்டது. ெற்கால இந்திய வரி முசறயானது பண்சடய கால வரி முசறசய அடிப்பசடயாகக் 

தகாண்டது.  

இந்தியாவில் அரைாங்கத்தினால் மூன்று அடுக்குகள் வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. நடுவண் அரைால் எளிதில் 

வசூலிக்கக் கூடிய வரிகள் உள்ளன. இந்தியாவில் கிட்டத்ெட்ட அசனத்து ரநரடி வரிகளும் நடுவண் 

அரைால் வசூலிக்கப்படுகின்றன. தபாருள்கள் மற்றும் ரைசவகளுக்கான வரி நடுவண் மற்றும் மாநில 
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அரைாங்கங்களால் வசூலிக்கப்படுகிறது. தைாத்துக்களுக்கான வரி உள்ளுர் அரைாங்கங்களால் 

வசூலிக்கப்படுகிறது. இந்தியாவில் ரநரடி வரிகசள விட மசறமுக வரி மூலம் அதிக வரி வருவாய் 

வசூலிக்கப்படுகின்றது. இந்தியாவின் முக்கிய மசறமுக வரி சுங்க வரி மற்றும் பண்டங்கள் மற்றும் 

பணிகள் வரி (GST) ஆகும்.  

பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரியின் அசமப்பு (GST): மாநில பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி (SGST) 

(மாநிலத்திற்குள்): மதிப்புக் கூட்டு வரி (VAT)/விற்பசன வரி, தகாள்முெல் வரி, தபாழுதுரபாக்கு வரி, 

ஆடம்பர வரி, பரிசுச்சீட்டு வரி, மற்றும் மாநில கூடுெல் கட்டணம் மற்றும் வரிகள்.  

மத்திய பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி (CGST) (மாநிலத்திற்குள்): மத்திய சுங்கத்தீர்சவ, ரைசவ வரி, 

ஈடுதைய்வரி, கூடுெல் ஆயத்தீர்சவ, கூடுெல் கட்டணம், கல்வி கட்டணம் (இசடநிசலக் கல்வி மற்றும் 

ரமல்நிசலக் கல்வி வரி).  

ஒருங்கிசணந்ெ பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி (IGST) (மாநிலங்களுக்கு இசடரய): நான்கு முக்கிய 

GST விகிெங்கள் உள்ளன. (5%, 12%, 18%, மற்றும் 28%) காய்கறிகள் மற்றும் உணவு ொனியங்கள் ரபான்ற 

வாழ்க்சகக்குத் ரெசவயான அத்தியாவசிய ரெசவகளுக்கான அசனத்து பண்டங்களுக்கும் இந்ெ 

வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகின்றன.  

1954ஆம் ஆண்டு முென்முெலில் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரிசய அமல்படுத்திய நாடு பிரான்ஸ் 

ஆகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. இந்தியாவிலுள்ள மூன்று நிசலகளான அரசுகள் 

(அ) சமய, மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி  

(ஆ) சமய, மாநில மற்றும் கிராம 

(இ) சமய, நகராட்சி மற்றும் பஞ்ைாயத்து  

(ஈ) ஏதுமில்சல 

2. இந்தியாவில் உள்ள வரிகள் 

(அ) ரநர்முக வரிகள்  

(ஆ) மசறமுக வரிகள் 

(இ) இரண்டும் (அ) மற்றும் (ஆ)  

(ஈ) ஏதுமில்சல 

3. வளர்ச்சிக் தகாள்சகயில் அரைாங்கத்தின் பங்கு எது? 

(அ) பாதுகாப்பு  

(ஆ) தவளிநாட்டுக் தகாள்சக 

(இ) தபாருளாொரத்செ கட்டுப்படுத்ெல்  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும் 
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4. இந்தியாவில் ெனி நபர்களின் ரமல் விதிக்கப்படுகின்ற தபாதுவான மற்றும் மிக முக்கியமான வரி 

(அ) ரைசவ வரி  

(ஆ) கலால் வரி  

(இ) விற்பசன வரி  

(ஈ) மத்திய விற்பசன வரி 

5. ஒரு நாடு, ஒரர மாதிரியான வரி என்பசெ எந்ெ வரி உறுதிப்படுத்துகிறது? 

(அ) மதிப்புக் கூட்டு வரி (VAT)  

(ஆ) வருமான வரி 

(இ) பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி  

(ஈ) விற்பசன வரி 

6. இந்தியாவில் வருமான வரிச்ைட்டம் முென் முெலில் __________ ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

(அ) 1860  

(ஆ) 1870  

(இ) 1880  

(ஈ) 1850 

7. தைாத்து உரிசமயிலிருந்து தபறப்பட்ட நன்சமகளுக்கு ___________ வரி விதிக்கப்படுகிறது.  

(அ) வருமான வரி  

(ஆ) தைாத்து வரி  

(இ) நிறுவன வரி  

(ஈ) கலால் வரி 

8. கருப்பு பணத்திற்கான காரணங்கள் என கண்டறியப்பட்ட அசடயாளம் எசவ? 

(அ) பண்டங்களின் பற்றாக்குசற  

(ஆ) அதிக வரி விகிெம் 

(இ) கடத்ெல்  

(ஈ) ரமற்கூறிய அசனத்தும்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ___________ மாநிலங்களின் தபாருளாொர வளர்ச்சிக்காக அரைாங்கத்ொல் விதிக்கப்படுகிறது.  

2. “வரி” என்ற வார்த்செ __________ தைால்லிலிருந்து தபறப்பட்டது.  

3. _________ வரியில் வரியின் சுசமசய மற்றவர்களுக்கு மாற்ற முடியாது.  
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4. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி __________ ஆண்டு முெல் நசடமுசறக்கு வந்ெது.  

5. வரி நிர்வாகியிடமிருந்து மசறக்கப்பட்ட, கணக்கிடப்படாெ பணம் ___________ என்று 

அசழக்கப்படுகிறது.  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு தைய்க:  

1. GST பற்றி கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் எது ைரியானது? 

(i) GST “ஒரு முசனவரி” 

(ii) இது மத்திய மற்றும் மாநில அரைாங்கங்களால் தபாருட்கள் மற்றும் ரைசவகளுக்கு விதிக்கப்படும் 

அசனத்து ரநரடி வரிகசளயும் மாற்றுவசெ ரநாக்கமாகக் தகாண்டுள்ளது.  

(iii) இது ஜீசல 1, 2017 முெல் நாடு முழுவதும் அமுல்படுத்ெப்பட்டது.  

(iv) இது இந்தியாவில் வரி கட்டசமப்சப ஒன்றிசணக்கும்.  

(அ) i மற்றும் ii ைரி  

(ஆ) ii, iii மற்றும் iv ைரி 

(இ) i, iii மற்றும் iv ைரி  

(ஈ) ரமற்குரிய அசனத்தும் ைரி 

தபாருத்துக:  

1. வருமான வரி - மதிப்புக் கூட்டு வரி 

2. ஆயத்தீர்சவ - ஜீசல 1, 2017 

3. VAT - கடத்துெல் 

4. GST - ரநர்முக வரி 

5. கருப்பு பணம் - மசறமுக வரி 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. சமய, மாநில மற்றும் உள்ளாட்சி 2. இரண்டும் (அ) மற்றும் (ஆ) 3. ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

4. விற்பசனவரி 5. பண்டங்கள் மற்றும் பணிகள் வரி 6. (1860) 7. தைாத்து வரி  

8. ரமற்கூறிய அசனத்தும் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. வரி 2. வரிவிதிப்பு 3. ரநர்முக 4. (1 ஜீசல 2017) 5. கருப்பு பணம்  

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு தைய்க:  

1. i, iii மற்றும் iv ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. வருமான வரி - ரநர்முக வரி 
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2. ஆயத்தீர்சவ - மசறமுக வரி 

3. VAT - மதிப்புக் கூட்டு வரி 

4. GST - ஜீசல 1, 2017 

5. கருப்பு பணம் - கடத்துெல் 

 

10th Social Science Lesson 27 

27] ெமிழ்நாட்டில் தொழில் துசற தொகுப்புகள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

தெற்கு அசரக்ரகாளத்தில் உள்ள நாடுகள் உலகளாவிய தெற்கு நாடுகள் (Global South) என்று 

அசழக்கப்படுகின்றன.  

குறிப்பிட்ட சில ெகவல் தொழில்நுட்ப தபாருளாொர மண்டலங்கள்: வளர்ச்சிசய ரமலும் அதிகப்படுத்தும் 

தபாருட்டு தைன்சன வட்டார பகுதிகசளத் ெவிர, இரண்டடுக்கு (Tier – II) நகரங்களான ரகாயம்புத்தூர், 

மதுசர, திருச்சிராப்பள்ளி, திருதநல்ரவலி, ஓசூர் மற்றும் ரைலம் ஆகியசவ ெகவல் தொழிற்நுட்ப 

முெலீட்டிற்கான இடங்களாகத் ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இெசன எளிொக்குவெற்காக ELCOT நிறுவனம் 

பின்வரும், எட்டு இடங்களில் ELCOSEZs (IT குறிப்பிட்ட தபாருளாொர சிறப்பு மண்டலங்கள்) நிறுவியுள்ளது. 

தைன்சன – ரைாழிங்கநல்லூர்; ரகாயம்புத்தூர் – விளாங்குறிச்சி; மதுசர - இலந்செ குளம்; மதுசர – 

வடபாலஞ்சி, கிண்ணிமங்கலம்; திருச்சிராப்பள்ளி - நாவல்பட்டு. மாநிலத்தின் அலகுகசள அசமக்க 

விரும்பும் நிறுவனங்கலுக்கு ELCOSEZs மூலம் வைதிகள் வழங்கப்படுகிறது. புதிய இடங்களில் ELCOSEZs 

அசமப்பெற்கான ைாத்தியக்கூறுகள், ரெசவ மற்றும் நம்பகத் ென்சமயின் அடிப்பசடயில் 

வழங்கப்படுகிறது. (வசரபட ெகவல் தொழில் நுட்பக் தகாள்சக – 2018-19). திருதநல்ரவலி – 

கங்சகதகாண்டான்; ரைலம் -  ாகீர் அம்மாபாசளயம்; ஓசூர் – விஸ்வநாெபுரம்.  

சிறப்புப் தபாருளாொர மண்டலங்கள் (Special Economic Zones – SEZs): நாட்டில் ஏற்றுமதிக்கு இசடயூறு 

இல்லாெ சூழசல கருத்தில் தகாண்டு சிறப்புப் தபாருளாொர மண்டலங்கசள அசமப்பெற்கான ஒரு 

தகாள்சக ஏப்ரல் 2000ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது. அென்படி, பின்வரும் இடங்களில் ஏற்றுமதி 

தையலாக்க மண்டலங்கசள அரசு அசமந்துள்ளது. நாங்குரநரி SEZ - பல்ரநாக்கு உற்பத்தி SEZ 

திருதநல்ரவலி; எண்ணூர் SEZ - அனல் மின் திட்டம், வயலூர்; ரகாயம்புத்தூர் SEZ - ெகவல் தொழிற்நுட்ப 

பூங்காக்கள்; ஓசூர் SEZ - ொனியங்கி தபாறியியல், மின்னணுவியல், விண்தவளி மற்றும் பாதுகாப்பு; 

தபரம்பலூர் SEZ - பல்ரநாக்கு உற்பத்தி SEZ; ொனியங்கி நகரம் (Auto city) SEZ – 

ொனியங்கிகள்/ொனியங்கி உதிரி பாகங்கள், திருவள்ளுர்; இந்தியா-சிங்கப்பூர் SEZ – IT/ITEs, மின்னணு 

வன்தபாருள், ெளவாடங்கள் மற்றும் கிடங்குகள்-திருவள்ளுர் மாவட்டங்கள்; உயிரி-மருந்துகள் SEZ - 

மருத்துவ ஆராய்ச்சி அசமப்பு, விஷக்கட்டுப்பாட்டு சமயம், சமய மீள் உருவாக்க மருத்துவம், மருத்துவ 

ஆராய்ச்சி.  

தமட்ராஸ் ஏற்றுமதி தையலாக்க சமயம் (Madras Export Processing Zone – MEPZ): தமட்ராஸ் ஏற்றுமதி 

தையலாக்க சமயம் தைன்சனயில் ஒரு சிறப்புப் தபாருளாொர சமயமாகும். மத்திய அரசு அசமத்ெ நாட்டின் 

ஏழு ஏற்றுமதி தையலாக்க மண்டலங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். இது அந்நிய ரநரடி முெலீட்டிசன 
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ஊக்குவிப்பெற்கும் அந்நிய தைலாவணிசய ஈட்டுவெற்கும், வட்டாரப் பகுதிகளில் அதிக ரவசல 

வாய்ப்புகசள உருவாக்குவெற்கும் 1984ஆம் ஆண்டு நிறுவப்பட்டது. MEPZ ெசலசமயகம் தைன்சனசய 

அடுத்ெ ொம்பரம் GST ைாசலயில் அசமந்துள்ளது.  

ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் ( னவரி 16, 2016): ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் என்பது இந்திய அரசின் ஒரு 

முன் முயற்சித் திட்டமாகும். இென் முென்சமயான ரநாக்கம் தொழில் தொடங்குவெற்கான தொடக்க 

முயற்சிகசள ஏற்படுத்துெல், ரவசலவாய்ப்புகசள உருவாக்குெல் மற்றும் வளங்கசள உருவாக்குெல் 

ஆகும்.  

ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் (ஏப்ரல் 5, 2016): ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் என்பது பச்சைப் புல்தவளி 

(Greenfield Enterprise) நிறுவனம் அசமப்பெற்காக குசறந்ெபட்ைம் 10 லட்ைத்துக்கும், 1 ரகாடிக்கும் இசடயில், 

ஒரு பட்டியல் ைாதியினர் (SC) அல்லது பட்டியல் பழங்குடியினர் (ST) மற்றும் ஒரு வங்கிக் கிசளக்கு ஒரு 

தபண் கடன் தபறுபவர் என கடன் வழங்கி வங்கிக்கடன்கசள எளிொக்குவரெ இத்திட்டமாகும்.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆசியாவின் தடட்ராய்ட் என அசழக்கப்படுவது __________ 

(அ) தூத்துக்குடி  

(ஆ) ரகாயம்புத்தூர்  

(இ) தைன்சன  

(ஈ) மதுசர 

2. குழாய்கள் மற்றும் நீரிசறக்கும் இயந்திரம் தபருமளவில் உற்பத்தி தைய்யப்படுவது ____________ 

(அ) ரைலம்  

(ஆ) ரகாயம்புத்தூர்  

(இ) தைன்சன  

(ஈ) ெருமபுரி 

3. ___________ என்பது ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சியின் முக்கிய அம்ைமாகும்.  

(அ) ரவளாண்சம  

(ஆ) தொழில்  

(இ) இரயில்ரவ  

(ஈ) ரமற்கண்ட எதுவுமில்சல 

4. திருப்பூர் ___________ தொழிலுக்குப் தபயர்தபற்றது.  

(அ) ரொல் பெனிடுெல்  

(ஆ) பூட்டு ெயாரித்ெல் 

(இ) பின்னலாசட ெயாரித்ெல்  
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(ஈ) ரவளாண் பெப்படுத்துெல் 

5. __________ இல் ஒரு தவற்றிகரமான தொழில் துசற தொகுப்பு முற்றிலும் ெமிழ்நாட்டால் 

உருவாக்கப்பட்டது.  

(அ) ஓசூர்  

(ஆ) திண்டுக்கல்  

(இ) ரகாவில்பட்டி  

(ஈ) திருதநல்ரவலி 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. நூற்றுக்கணக்கான ரொல் மற்றும் ரொல் பெனிடும் வைதிகள் ெமிழ்நாட்டில் _________ மாவட்டத்செச் 

சுற்றி அசமந்துள்ளன.  

2. சிறப்புப் தபாருளாொர மண்டலக் தகாள்சககள் __________ ம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்ெப்பட்டது.  

3. ____________ என்பவர் புத்ொக்க சிந்ெசனகள் மற்றும் வணிக தையல்முசறகளின் 

புத்ொக்கம்புசனபவர் ஆவார்.  

ெவறான ஒன்றிசன ரெர்வு தைய்க:  

1. பின்வருவனவ்றில் ரொல் தொழிற்ைாசலகள் இல்லாெது எது? 

(அ) ராணிப்ரபட்சட  

(ஆ) ெர்மபுரி  

(இ) ஆம்பூர்  

(ஈ) வாணியம்பாடி 

2. பின்வருவனவற்றில் எது தொழில்துசற வளர்ச்சி நிறுவனம் அல்ல? 

(அ) TIDCO  

(ஆ) SIDCO  

(இ) MEPG  

(ஈ) SIPCOT 

தபாருத்துக:  

1. தொழில் முசனரவார் - ஏற்றுமதி தையலாக்க மண்டலம் 

2. MEPZ - ரகாயம்புத்தூர் 

3. இந்திய ஒழுங்குமுசற தொழிற்ைாசல - அசமப்பாளர் 

4. TNPL - அரவங்காடு 

5. தென்னிந்தியாவின் மான்தைஸ்டர் - கரூர் 
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ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. தைன்சன 2. ரகாயம்பத்தூர் 3. தொழில் 4. பின்னலாசட ெயாரித்ெல்  

5. ஓசூர்  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. ரவலூர் 2. ஏப்ரல் 2000 3. தொழில் முசனரவார் 

ெவறான ஒன்றிசன ரெர்வு தைய்க: (விசடகள்) 

1. ெர்மபுரி 2. MEPG 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. தொழில் முசனரவார் - அசமப்பாளர் 

2. MEPZ - ஏற்றுமதி தையலாக்க மண்டலம் 

3. இந்திய ஒழுங்குமுசற தொழிற்ைாசல - அரவங்காடு 

4. TNPL - கரூர் 

5. தென்னிந்தியாவின் மான்தைஸ்டர் - ரகாயம்புத்தூர் 
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