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மறறும் ்சொ�்னக்ளக தகொண்டுள்ளன. அவற்ற ஆசிரியரகள் 

தசய்து கொண்பிதது விளககலொம் ்�்வப்படின,  மொணவரக்ளக 
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• க்லச்தசொல் பட்டியல் மூலம் அறிவியல் தசொறக்ளக (Scientific Terms)  கறறுகதகொள்ள  

வழி தசய்யப்பட்டுள்ளது. 

• உலகளவிய  தபொது அறிவியல் சிந�்ன்ய வளரததுக தகொள்ள  “உங்களுககு 

த�ரியுமொ?”  எனற தபட்டிச்தசய்திகள் தகொடுககப்பட்டுள்ளன. 

• இ்ணய வழிக கறறல் மறறும் QR Code மு�ல் மு�லொக, ஒவதவொரு அலகிலும் 

அறிமுகப்படுத�ப்பட்டு கணினி சொரந� திறன , (Digital Science Skill) ்மம்பொட்டய 

வழிவ்கச் தசய்யப்பட்டுள்ளது.

இப்வபநாழுது ்நாம் QR Code நுடபத்லதப் பநாடப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தைநாம். 

எப்படி?

• உங்கள் திறன ்பசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store 

தகொண்டு QR Code ஸ்கனர தசயலி்ய பதிவிறககம் தசய்து நிறுவி 

தகொள்க.

• தசயலி்யத திறந�வுடன, ஸ்கன தசய்யும் தபொத�ொ்ன அழுததி 

தி்ரயில் ்�ொனறும் ்கமரொ்வ QR Code-இனஅருகில் தகொண்டு 

தசல்லவும்.

• ஸ்கன தசய்வ�ன மூலம்   தி்ரயில் ்�ொனறும் உரலி்யச்(URL) தசொடுகக, அ�ன 

விளககப்பககத தி்ரயில் ்�ொனறும்.

நுலழயும் முன்

எப்படி 

பயன்படுத்துவது?
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மினநூல் மதிப்பீடு இ்ணய வளங்கள்

அைகு தலைப்பு    பக்கம் எண ைநாதம்

பநாடநூலில் உள்ள விலரவுக் குறியீடலடப்  (QR Code) பயன்படுத்துநவநாம்! எப்படி?

•  உங்கள் திறன ்பசியில் கூகுள் playstore தகொண்டு DIKSHA தசயலி்ய பதிவிறககம் தசய்து நிறுவிகதகொள்க. 

•  தசயலி்ய திறந�வுடன, ஸ்கன தசய்யும் தபொத�ொ்ன அழுததி பொடநூலில் உள்ள வி்ரவு குறியீடுக்ள ஸ்கன தசய்யவும். 

•  தி்ரயில் ்�ொனறும் ்கமரொ்வ பொடநூலின QR Code அருகில் தகொண்டு தசல்லவும். 

•  ஸ்கன தசய்வ�ன மூலம். அந� QR Code  உடன இ்ணககப்பட்டுள்ள மின பொட பகுதிக்ள பயனபடுத�லொம். 

குறிப்பு:  இ்ணயச்தசயல்பொடுகள் மறறும் இ்ணய வளங்களுககொன QR code க்ள Scan தசய்ய DIKSHA அல்லொ� ஏ்�னும் ஓர  

QR code Scanner ஐ பயனபடுத�வும்.   
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1 அளவீடுகள்

அைகு

 அனறொட வொழ்வில் அளவீடுகளின அவசியம் பறறி புரிநது தகொள்ளல்.

 நீளம், நி்ற மறறும் கொலம் ஆகியவற்ற வ்ரயறுத�ல்.

 இயறபியல் அளவுகள் சிலவற்ற அவறறின அலகுகள் மறறும் து்ண அலகுகள் தகொண்டு 

மதிப்பிடு�ல்.

 சுழிப்பி்ை மறறும் இடமொறு ்�ொறறப் பி்ை்யக கண்டறி�ல்.

 அனறொடம் பயனபடுத�ப்படும் அளவிடும் கருவிகளின மொதிரிக்ள உருவொககு�ல்.
 அலகுக்ள மொறறுவ�ன அடிப்ப்டயில் கணககுக்ளத தீரத�ல்.

 கறைல் ந்நாக்கங்கள் 

அறிமுகம்

 உன ச்கொ�ரன உனது உயரம் எவவளவு 

எனறு ் கட்கிறொன. அ்� எவவொறு அளநது 

கூறுவொய்?

 உன நண்பரகளில் சிலர கபடி 

வி்ளயொட முடிவு தசய்கினறனர. கபடி 

வி்ளயொடுவ�றகொன எல்்லக ் கொடுக்ள 

எவவொறு அளநது வ்ரவொய்?

 உன அப்பொ உனனிடம் ஒரு ்ப்யக 

தகொடுதது உரு்ளககிைங்கு வொங்கி வரச் 

தசொல்கிறொர.  நீ எவவொறு க்டககொரரிடம் 

்கட்பொய்?

 உன அம்மொ தினமும் பொல்கொரரிடம் பொல் 

வொங்குகிறொர. தினமும் எவவளவு பொல் 

வொங்குகிறொர? 
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 உன வீட்டிலிருநது, நீ பள்ளிககுச் தசல்ல 

ஆகும் ்நரம் எவவளவு?

 மண்தணண்தணய் விறப்ன தசய்பவர, 

அ�்ன எவவொறு அளநது விறகிறொர?

்மறகண்ட தசயல்க்ளச் தசய்வ�றகு  

அளவீடுக்ளப் பறறி அறிநதுதகொள்வது 

அவசியம். த�ரிந� ஒரு அளவுடன, த�ரியொ� ஒரு 

அள்வ ஒப்பிடுவது ’அளவீடு’ எனப்படும். அளவீடு 

எனபது எண் மதிப்பு மறறும் அலகு என இரண்டு 

பகுதிக்ளக தகொண்டது.

அளவுக்ள அளவிடுவ�றகு நமககு 

அளவிடும் கருவிகள் ்�்வ. உனககுத த�ரிந� 

அளவிடும் கருவிகள் யொ்வ? ்மறகூறப்பட்ட 

தசயல்க்ளச் தசய்வ�றகு எத�்கய 

கருவிக்ளப் பயனபடுததுவொய்?

நொம் ஏறகன்வ எ்ட, கி்லொகிரொம், லிட்டர, 

மில்லிலிட்டர, கி்லொமீட்டர, நீளம், த�ொ்லவு 

்பொனற தசொறக்ளக ்கள்விப்பட்டிருககி்றொம். 

இந�ப் பொடததில் நீளம், எ்ட, பருமன மறறும் 

கொலம் ்பொனறவற்றக குறிததும், அவற்ற 

அளவிடுவ�ன அவசியம் குறிததும் விரிவொகப் 

பொரகக இருககி்றொம். 

1.1 நீளம்

நீளம் எனறொல் எனன? ஏ்�னும் இரு 

புள்ளிகளுககு இ்ட்ய உள்ள த�ொ்லவு 

நீளம் எனப்படும். இது ஒரு புத�கததின இரு 

விளிம்புகளுககு இ்டப்பட்ட தூரமொக்வொ 

அல்லது ஒரு கொல்பநது வி்ளயொட்டுத திடலின 

இரு மூ்லகளுககு இ்டப்பட்ட தூரமொக்வொ 

அல்லது உனது வீட்டிறகும், பள்ளிககும் 

இ்டப்பட்ட தூரமொக்வொ இருககலொம். 

அளவிடும் 

கருவிகள்
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நீளததின அலகு மீட்டர. அ�ன குறியீடு மீ ’m’ 

எனக குறிககப்படுகிறது. சிறிய அளவீடுகள் 

மில்லி மீட்டர மறறும் தசனடிமீட்டரிலும், 
கட்டிடததின உயரம், விளம்பரப் பல்கயின 

நீளம் மறறும் மினவிளககுக கம்பததின 

உயரம் ்பொனற தபரிய அளவுகள்  மீட்டரிலும் 

அளவிடப்படுகினறன. இரு நகரங்கள் அல்லது 

கிரொமங்களுககு இ்ட்ய உள்ள த�ொ்லவு, 

உனது பள்ளிககும் வீட்டிறகும் இ்ட்ய 

உள்ள த�ொ்லவு ்பொனற்வ எவவொறு 

அளவிடப்படுகினறன. அ்வ கி்லொமீட்டரில் 

அளவிடப்படுகினறன.

நீளத்தின் அைகுகலள ்நாம் வதரிந்து 

வகநாள்நவநாம்.

1 தசனடி மீட்டர (தச.மீ) = 10 மில்லிமீட்டர (மி.மீ)

1 மீட்டர (மீ) = 100 தசனடி மீட்டர (தச.மீ)

1 கி்லொமீட்டர (கி.மீ) = 1000 மீட்டர (மீ)

சிந்திக்க:

1 கி்லொமீட்ட்ர தசனடி மீட்டரில் கூறமுடியுமொ?

நொம் ஒரு தபனசிலின நீளத்� 

அளவிடு்வொமொ? 

1. ஒரு அளவு ்கொ்ல எடுததுக தகொள்க.

2. அளவு்கொலில், த�ளிவொன பிரிவுகளில் 

1, 2, 3, 4,…..15 வ்ர (சிறிய அளவு்கொல்) 

அல்லது 1, 2, 3, …….30 வ்ர (தபரிய அளவு 

்கொல்) எண்கள் குறிப்பிடப்பட்டிருககும்.  
அளவு்கொளில் இரு எண்களுககு 

இ்டப்பட்ட (உ�ொரணமொக 1 மறறும் 2 ககு 

இ்ட்ய) த�ொ்லவு ஒரு தசனடி 

மீட்ட்ரக குறிககிறது (இது தச.மீ என 

எழு�ப்படுகிறது).

3. 1 மறறும் 2 எண்களுககி்ட்ய 

உள்ள சிறிய ்கொடுகள் இருப்ப்�க 

கவனிகக. ஒனபது ்கொடுகள் இரு 

்கொடுகளுககி்ட்ய இருககும். இரு சிறிய 

அடுத�டுத� பிரிவுகளுககு இ்ட்ய உள்ள 

த�ொ்லவு ஒரு மில்லிமீட்டர ஆகும். இது 

மி.மீ என எழு�ப்படுகிறது. 
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ஏன்  பன்னநாடடு அைகு முலை நதலவ?

வசயல்பநாடு 1

ஐநது மொணவரகள் தகொண்ட 

ஒரு குழு்வ உருவொககவும். 

அதிலுள்ள ஒருவரின 

உயரத்� மறற நொனகு 

்பர, சொண் (அ) முைம் எனற 

அளவு மு்றயில் அளவிடவும்.

உங்கள் அளவீடுக்ள 

ஒப்பிட்டுப் பொரககவும். நீங்கள் கண்டறிவது 

எனன? ஏன?

இப்தபொழுது நீங்கள் அ்னவரும் 

சுவரின அருகில் நினறுதகொண்டு உங்கள் 

உயரத்�க குறிககவும். அளவு்கொலொல் 

அ்� அளககவும். எனன ்வறுபொடு 

ஏறபடுகிறது என ஆய்வு தசய்யவும்.

்மறகூறப்பட்ட தசயல்பொட்டிலிருநது 

உனனு்டய அளவீடொனது உனது 

நண்பரகளின அளவீட்டிலிருநது மொறுபடுகிறது 

எனப்�க கொணமுடியும். இ்�ப்்பொல்வ, 

தவவ்வறு நொடுகளில் பயனபடுத�ப்படும் 

அளவீடுகளும் ்வறுபட்டிருநதுன.

ஒ்ர மொதிரியொன அளவீட்டு மு்றககொக, 

உலகம் முழுவதும் உள்ள அறிவியல் 

அறிஞரகள் அளவுக்ள அளப்ப�றகு 

தபொதுவொன அலகுக்ள ஏறறுகதகொண்டனர. 

இந� மு்றயொனது பனனொட்டு அலகு மு்ற 

(International System of Units) அல்லது SI அலகு 

மு்ற எனப்படுகிறது. 

 நீளததின SI அலகு மீட்டர

 நி்றயின SI அலகு கி்லொகிரொம்

 கொலததின SI அலகு வினொடி

 பரப்பளவின அலகு மீ
2

 பருமனின அலகு மீ
3 

முன்வனநாடடுகள்

SI அலகுகளின பனமடங்கு மறறும் 

து்ணப் பனமடங்குகள் முனதனொட்டுகளொகப் 

பயம்படுத�ப்படுகினறன. SI அலகுகளில் 

பயனபடுத�ப்படும் முனதனொட்டுகள் சில 

அட்டவ்ணயில் �ரப்பட்டுள்ளன.
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முன்வனநாடடு குறியீடு
பன்ைடங்கு/

துலைப் பன்ைடங்குகள்
மீடடரில்

தடசி d து்ணப் பனமடங்கு: 1/10 10 தடசிமீட்டர = 1 மீட்டர

தசனடி c து்ணப் பனமடங்கு: 1/100 100 தசனடிமீட்டர = 1 மீட்டர

மில்லி m து்ணப் பனமடங்கு: 1/1000 1000 மில்லிமீட்டர = 1 மீட்டர

நொ்னொ n
து்ணப் பனமடங்கு: 

1/1000000000
1000000000 நொ்னொமீட்டர = 1 மீட்டர

கி்லொ k பனமடங்கு: 1000 1000 மீட்டர = 1 கி்லொமீட்டர

படம் வசயல்பநாடு
அைகு 

மீ/கி கி /வி

பன்ைடங்கு / 

துலைப் பன்ைடங்கு

வபன்சில் முலனயின் நீளம் மீடடர் மில்லி மீடடர்

நபனநாவின் நீளம்

இரு நகரங்களுககு 

இ்டப்பட்ட தூரம்

ஆபரணங்களின நி்ற

உலர பைங்களின நி்ற

100 மீ ஓட்டப்பந�யத்� 

நி்றவு தசய்ய ஆகும் கொலம்

பின்வரும் அடடவலையில் தரப்படுள்ள அளவுகள்/நிகழவுகலள சரியநான அைகுகளநால் அளவிடடு 

அவறறின் பன்ைடங்கு ைறறும் துலைப் பன்ைடங்குகலளக் கணடறிக. 

SI அலகுமு்றயில் பயனபடுத�ப்படும் முனதனொட்டுககள்.
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அளவீடுகலளத் துல்லியைநாக அளவிடல்.

அளவிடு�ல் எனபது எப்தபொழுதும் 

துல்லியமொகவும், அ்� அளவிடும் மு்ற 

சரியொன�ொகவும் இருகக ்வண்டும். 

நம்மு்டய அனறொட வொழ்வியல் 

பயனபொட்டில் '்�ொரொயமொக அளவிடு�ல்' 

எனபது அளவுகளில் தபரிய மொறறத்� 

ஏறபடுத�ொமல் இருககலொம். ஆனொல்  

அறிவியல் கணககீடுகளில் அது தபரும் 

பொதிப்்ப ஏறபடுததும். உ�ொரணமொக, 

சொவியினு்டய (பூட்டு மறறும் சொவி) 

வ்ள்வ ஒரு மில்லிமீட்டர மொறறினொல்கூட 

பூட்டு திறககொது. என்வ, அறிவியல் 

கணககீடுகளில், அளவீடுகள் துல்லியமொக 

இருத�ல் அவசியம்.  அளவு்கொ்லப் 

பயனபடுததி அளககும்்பொது ஏறபடும் சில 

தபொதுவொன �வறுக்ள இப்தபொழுது நொம் 

பொரப்்பொம்.

ஒரு குணடூசியின் நீளத்லத அளவுநகநாலைப் 

பயன்படுத்தி அளத்தல்.

0 1
cm

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 குண்டூசியின �்லப்பகுதி்ய 

அளவு்கொலின சுழியில் (0) தபொருநதுமொறு 

்வககவும்.

 முழு்மயொன தசனடிமீட்டர பிரிவுகளின 

எண்ணிக்க்யக கணககிடவும்.  

பிறகு மிகச்சிறிய பிரிவுக்ள மில்லிமீட்டர 

அளவில் கணககிடவும்.

 படததில் தகொடுககப்பட்டுள்ள 

குண்டூசியின நீளமொனது 2 தச.மீ. 

மறறும் 6 மி.மீ. அள்வக தகொண்டுள்ளது.
 சரியொன து்ணப் பனமடங்குக்ளக 

குறிககவும்.

குறிப்பு

 எப்்பொதும் தபொரு்ள (குண்டூசி), 

அளவு்கொலுககு இ்ணயொக ்வததுக 

கணககிடவும்.
 அளவீட்்ட சுழியில் இருநது ஆரம்பிககவும். 

வசயல்பநாடு 2

ந்நாக்கம்: வ்ள்கொட்டின நீளத்�க 

கொணல்.
்�்வயொன தபொருள்கள்: அளவு்கொல், 

அளவிடும் நொடொ, ஒரு கம்பி மறறும் ்பனொ.

வசய்முலை:

ஒரு �ொளில் AB எனற ஒரு வ்ள்கொடு 

வ்ரக. அந� வ்ள்கொட்டின மீது ஒரு 

கம்பி்ய ்வககவும்.
கம்பியொனது வ்ள்கொட்டின 

அ்னததுப் பகுதி்யயும் த�ொடுவ்� 

உறுதி தசய்யவும்.
 வ்ள்கொட்டின த�ொடககப்  

புள்ளி்யயும், முடிவுப் புள்ளி்யயும் 

கம்பியின மீது குறிககவும்.
 இப்தபொழுது கம்பி்ய ்நரொக நீட்டவும். 

குறிககப்பட்ட த�ொடககப்புள்ளிககும், 

முடிவுப்புள்ளிககும் இ்டயிலொன 

த�ொ்ல்வ அளவு்கொல் தகொண்டு 

அளவிடவும். 

இது்வ வ்ள்கொட்டின நீளமொகும்.

 ஒரு வநாலழப்பழத்தின் நீளத்லதக் 

கணடறிக.
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இடைநாறு நதநாறைப்பிலழ

ஒரு தபொருளின ்�ொறற நி்ல்ய இரு 

்வறு பொர்வக ்கொடுகளின வழி்ய ்நொககும் 

்பொது ஏறபடுவ�ொகத ்�ொனறும் அளவீட்டு 

மொறுபொடு அல்லது அளவீட்டு இடப்தபயரச்சி்ய 

இடமொறு ்�ொறறப்பி்ை எனப்படும்.

அளவுக்ள அளவிடும்்பொது கண்க்ள 

சரியொன நி்லயில் ்வதது பொரப்பது அவசியம். 

படததில் கொட்டியுள்ளவொறு கீழ்்நொககி 

வசயல்பநாடு 3

வ்ள்கொட்டின நீளத்� க்வ்யப் 

(divider) பயனபடுததி அளவிடு�ல்.

ஒரு �ொளின மீது AB எனற 

வ்ள்கொட்டி்ன வ்ர. க்வயின 

இரு மு்னக்ள 0.5 தச.மீ அல்லது 

1 தச.மீ இ்டதவளி உள்ளவொறு பிரிகக. 

வ்ள்கொட்டின ஒரு மு்னயில் 

க்வ்ய ்வதது அளவீட்்டத 

த�ொடங்குக. அவவொறு மறுமு்ன வ்ர 

அளநது குறிததிடுக. வ்ள்கொட்டின 

்மல் சம அளவு பொகங்களொகப் பிரிததிடுக. 

கு்றவொக உள்ள க்டசிப் பொகத்� 

அளவு்கொல் பயனபடுததி அளவிடுக. 
வ்ள்கொட்டின நீளம் = (பொகங்களின 

எண்ணிக்க x ஒரு பொகததின நீளம்) + 

மீ�ம் உள்ள க்டசிப் பொகததின நீளம்.

தசங்குத�ொகப் பொரப்ப�ன மூலம், இடமொறு 

்�ொறறப்பி்ை்யத �விரககலொம். அளவீடு 

எடுககும்்பொது, நமது கண்ணின நி்ல 

சரியொக இருப்பது அவசியம். உங்களு்டய 

கண்ணின நி்ல படததில் B எனும் நி்லயில்  

உள்ளவொறு அளவிட ்வண்டும். A மறறும் 

C நி்லகளிலிருநது எடுககப்படும் அளவுகள் 

்வறுபடலொம். �வறொகவும் இருககலொம்.

1. 2 நிலை

நி்ற எனபது ஒரு தபொருளில் உள்ள 

பருப்தபொருளின அளவு ஆகும். நி்றயின S.I அலகு 

கி்லொகிரொம். இது கி.கி என குறிப்பிடப்படுகிறது. 

நி்றயின ்மல் தசயல்படும் புவிஈரப்பு வி்ச்ய 

எ்ட ஆகும். பூமியின மீது ஒரு தபொருளின எ்ட 

அ�ன நி்றககு ்நர�கவில் இருககும்.

பூமி்ய விட நிலவில் 

ஈரப்பு வி்ச கு்றவு. 

என்வ, அங்கு எ்ட 

கு்றவொக இருககும். 

ஆனொல், இரண்டிலும் நி்ற சமமொக்வ 

இருககும். நிலவின ஈரப்புவி்ச புவியின 

ஈரப்பு வி்ச்யப்்பொல ஆறில் ஒரு பங்கு 

இருப்ப�ொல், நிலவில் ஒரு தபொருளின 

எ்ட பூமியில் உள்ள்�விட ஆறு மடங்கு 

கு்றவொக்வ இருககும். 

ஒரு ் கயில்  ஒரு  �ொ்ளயும்,   மறு்கயில் 

ஒரு புத�கத்�யும் எடுததுகதகொள். எந�க 

்க அதிக கனத்� உணரும்? புத�கததின 

நி்றயொனது ஒரு �ொளின நி்ற்யவிட 

அதிகமொக இருககும். என்வ �ொ்ளவிட 

புத�கததின ்மல் அதிக இழுவி்ச இருககும். 

இ�னொல் நமது ்க �ொ்ள விட புத�கத்�த 

�ொங்குவ�றகு  அதிக வி்ச்யக தகொடுககும். 

நொம் உணரும் இந� வி்ச்ய ‘கனம்’ (அ) 

‘பொரம்’ எனறு  கூறுகி்றொம்.

உனனு்டய நி்ற எனன? நீ அ்� 

கிரொமில் அளவிட்டொல் அது மிகப்தபரிய 

எண்ணொக இருககும். என்வ, அ்� நொம் 

கி்லொகிரொமில் அளவிடுகி்றொம். மிகப் தபரிய 
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அளவினொல் ஆன எ்ட்ய டன அல்லது  

தமட்ரிக டன எனற அலகில் அளவிடலொம்.
1000 மில்லிகிரொம் =  1 கிரொம்

1000 கிரொம்  = 1 கி்லொகிரொம்

1000 கி்லொகிரொம் = 1 டன

வபநாதுத்தரநாசு

தபொருளின நி்ற்ய அளவிட நொம் 

தபொதுத �ரொசி்னப் பயனபடுததுகி்றொம். 

ஒரு த�ரிந� நி்லயொன நி்ற்யொடு, ஒரு 

த�ரியொ� தபொருளின நி்ற்ய ஒப்பிடுவ�ன 

மூலம் அந�ப் தபொருளின நி்றயொனது 

கணககிடப்படுகிறது. அது படித�ர நி்ற 

எனறும் அ்ைககப்படுகிறது. 

மின்னணுத் தரநாசு:

துல்லியமொன எ்ட்யக கணககிட  

மினனணுத �ரொசு எனும் கருவி பயனபடுகிறது. 

ஆய்வகங்களில் பல ்சொ�்னக்ளச் 

தசய்வ�றகொக, தபொதுவொக மினனணுத �ரொ்சப் 

பயனபடுததி ்வதிப் தபொருள்களின எ்ட்ய 

மிகத துல்லியமொக அளவிடுகினறனர.  ்மலும், 
மினனணுத �ரொசி்னகதகொண்டு உணவு, 

மளி்கப் தபொருள்கள் மறறும் ஆபரணங்கள் 

ஆகியவறறின எ்ட்யயும் கணககிடலொம்.

1. 3 கநாைம்

இரவு பகலொகவும், பகல் இரவொகவும் 

மொறுகினறன. பருவ கொலம் மொறுகினறது. 

கொலமும் (்நரம்) மொறுபடுகிறது எனபது  

நமககுத த�ரியும். கொலத்� நொம் எவவொறு 

அளவிடுகி்றொம்? கொலத்� அளவிட 

கடிகொரம் பயனபடுகிறது. கடிகொரத்�ப் 

பொரதது ்நரத்�க கணககிட உனககுத 

த�ரியும்�ொ்ன!

வசயல்பநாடு 4

இரண்டு ்�ங்கொய் ஓடுகள் மறறும் 

நூல் அல்லது கம்பி்யக தகொண்டு 

ஒரு �ரொசி்ன உருவொககுக. �டித� 

அட்்ட்யக கி்டச் சட்டமொகவும், கூரிய 

தபனசி்ல முள்ளொகவும் அ்மதது அ�்ன 

உருவொககவும்.

கறைதும் வபறைதும்:

1. கனமொன தபொருள் எது எனறு கண்டறிக. 

2. இ்ல, கொகி�த துண்டு ்பொனற 

கு்றந� எ்ட தகொண்ட தபொருள்களின  

எ்ட்யக கணககிடுக.

வசயல்பநாடு 5

உனனுடன படிககும் நொனகு அல்லது 

ஐநது நண்பரகளுககி்ட்ய ஒரு ஓட்டப் 

பந�யத்� நடத�வும். த�ொடகக மறறும் 

இறுதிப் புள்ளிக்ளக குறிததுகதகொள். 

உனனு்டய நொடிததுடிப்்பப் பயனபடுததி 

(அல்லது 1, 2, 3... எனறு கணககிடுவ�ன 

மூலம்) ஒவதவொருவரும் ஓட்டப்பந�யத 

தூரத்�க கடகக  எடுததுகதகொள்ளும் 

்நரத்�க கணககிடுக. இதிலிருநது யொர 

்வகமொக ஓடினொர எனப்� அறியலொம்.
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உனனு்டய நொடிததுடிப்பி்னப் 

பயனபடுததியும் கொலத்�த ்�ொரொயமொக 

அளககலொம். துடிப்புகளின எண்ணிக்க்யக 

கணககிடு. ஒவதவொரு துடிப்பிறகும் இ்டப்பட்ட 

இ்டதவளியொனது கடநது தசனற ்நரத்�க 

குறிககிறது. 

முறகொலததில் மககள் 

பகல் ்நரத்�க 

கணககிட, மணல் 

கடிகொரம் மறறும் 

சூரியககடிகொரத்�ப் பயனபடுததினர. 

�்ரயில் நடப்பட்ட ஒரு குச்சியின 

நிைலி்னக தகொண்டும் ்நரத்�க 

கணககிட முடியும். மணல் நிரப்பப்பட்ட, 

சிறிய து்ள உ்டய பொததிரத்�க 

தகொண்டும் கொலத்�க கணககிடலொம். 

அந�ப் பொததிரததிலுள்ள மணலொனது கீ்ை 

விை ஆரம்பிககும். இ�்னப் பயனபடுததி 

கொலத்�க கணககிடலொம்.

மணல் கடிகொரம்

்மறகண்ட கடிகொரங்கள் ்நரத்�த 

்�ொரொயமொக அளவிட உ�வின. நவீன 

கொலததில் மினனணுக கடிகொரங்கள், 

நிறுததுக கடிகொரம் ்பொனற்வ ்நரத்�த 

துல்லியமொகக கணககிட உ�வுகினறன. 

எணணியல் கைக்குகள்

ஒரு அளவு்கொ்ல உறறு ்நொககி 

கீழ்ககண்ட ்கள்விகளுககு வி்டயளி.

•	 1 தசனடி மீட்டரில் எத�்ன மில்லி மீட்டர 

பிரிவுகள் உள்ளன?

•	 1 மீட்டரில் எத�்ன தசனடி மீட்டர பிரிவுகள் 

உள்ளன?

பின்வருவனவறலை நிரப்புக.

• 7875 தச.மீ        = ____ மீ    ____ தச.மீ
• 1195 மீ                = ____ கி.மீ ____ m
• 15 தச.மீ 10 மி.மீ = ____ மி.மீ
• 45 கி.மீ 33 மீ      = ____ மீ.

நைலும் அறிநவநாம்

ஓ்டொமீட்டர எனபது �ொனியங்கி 

வொகனங்கள் கடககும் த�ொ்ல்வக 

கணககிடுவ�றகு பயனபடுத�ப்படும் ஒரு 

கருவியொகும்.

தமட்ரிக மு்ற அலகுகள் அல்லது திட்ட 

அலகுகள்,  1790ல் ஃபிதரஞ்சு நொட்டினரொல் 

உருவொககப்பட்டது.

�றகொலததில் நீளத்� அளவிடப் 

பயனபடுத�ப்படும் அளவு்கொல், பதினொறொம் 

நூறறொண்டில் வில்லியம் தபட்தவல் எனற 

அறிவியல் அறிஞரொல் கண்டுபிடிககப்பட்டது.

ஃபிரொனஸ நொட்டின �்லநகர 

பொரீஸில் உள்ள எ்டகள் மறறும் 

அளவீடுகளுககொன அ்னததுலக 

நிறுவனததில் பிளொட்டினம் – இரிடியம் 

உ்லொகக கல்வயிலொன படித�ர மீட்டர 

கம்பி ஒனறு ்வககப்பட்டுள்ளது. இந� 

மீட்டர கம்பியின நகல் ஒனறு டில்லியில் 

உள்ள ்�சிய இயறபியல் ஆய்வகததில் 

்வககப்பட்டுள்ளது.

1 கி்லொகிரொம் எனபது ஃபிரொனஸில் உள்ள 

தசவதரஸ எனற இடததில் சரவ்�ச 

எ்டகள் மறறும் அளவீடுகளுககொன 

அ்னததுலக நிறுவனத�ொல் 1889 மு�ல் 

்வககப்பட்டுள்ள, பிளொட்டினம்-இரிடியம் 

உ்லொகக கல்வயொல் ஆன ஒரு 

உ்லொகத �ண்டின நி்றககுச் சமம்.
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பயன்பநாடடு வினநாக்கள்

 உனது பள்ளி வி்ளயொட்டு விைொவிறகு 

ஒரு சிறுதூர மரொத�ொன ஓட்டப்பந�யத்� 

நிகழ்ததிட முடிவு தசய்யப்படுகிறது. 

அ�றகு 2 கி்லொமீட்டர தூர ஓடு�ளம் 

்�்வப்படுகிறது. பள்ளி வளொகததினுள் 

இவவ்க ஓட்டப்பந�யத்� நடததிட 

இயலுமொ? 2 கி.மீ சுறறளவு தகொண்ட 

ஓடு�ளம் பள்ளி வளொகததினுள் கி்டககுமொ? 

அ�றகு பள்ளி வளொகம் எவவளவு தபரிய�ொக 

இருகக்வண்டும் எனப்� நண்பரகளுடன 

கலநது்ரயொடுக. அவவளவு தபரிய வளொகம் 

இல்்லதயனில் மொறறு வழி எனன?

 கடலில் பயணிககும்்பொது, நீளத்�  

கி்லொமீட்டரில்�ொன கணககிடுகி்றொமொ? 

கடலில் நீளத்� எவவொறு கணககிட 

முடியும்? ஆய்ந�றிக.

 வொனியல் தபொருள்களுககி்ட்ய 

உள்ள த�ொ்ல்வ ஒளி ஆண்டில் 

கணககிடு்வொம் எனபது நொம் அறிந�்�.  

ஒளி ஆண்டு எனபது, ஒரு ஆண்டில் 

ஒளியொனது கடநதுதசல்லும் த�ொ்லவு 

ஆகும். கணககிடும் கருவி்யப் 

பயனபடுத�ொமல், ஒரு ஆண்டில் ஒளி 

கடககும் த�ொ்ல்வ கி்லொமீட்டரில் 

கணககிடவும் (ஒளியின ்வகத்� உனது 

ஆசிரியரிடம் ் கட்டுத த�ரிநது தகொள்ளவும்).
 தசன்னககும், மது்ரககும் இ்ட்ய 

உள்ள த�ொ்லவு 462 கி.மீ என 

எழு�ப்பட்டிருப்ப்� நொம் பொரததிருப்்பொம். 

ஆனொல், இந�த த�ொ்லவு குறிப்பிட்ட 

எந� இரு இடங்களுககி்ட்ய உள்ள 

த�ொ்லவு? அறிவியல் மொணவரகளொகிய 

நமககு துல்லியமொன வி்ட த�ரிய்வண்டிய 

அவசியம் உள்ளது. இந�த த�ொ்லவொனது 

இரு ்பருநது நி்லயங்களுககு 

இ்ட்ய உள்ள த�ொ்லவொ? அல்லது 

இரண்டு ரயில் நி்லயங்களுககி்ட்ய 

உள்ள த�ொ்லவொ? கலநது்ரயொடி 

இக்கள்விககொன வி்ட்யக 

கண்டறியவும். கண்டறிந� வி்ட்ய 

உனது ஆசிரியரிடம் சரிபொரககவும்.
 நொள் ஒனறுககு, ஒருவர இரண்டு லிட்டர 

நீர பருக ்வண்டியது அவசியம். நீங்கள் 

தினந்�ொறும் எவவளவு நீர பருகுகிறீரகள் 

எனப்�க கணககிடவும். உங்களுககுத 

்�்வயொன அளவு நீ்ர நீங்கள் எடுததுக 

தகொள்கிறீரகளொ?

நிலனவில் வகநாள்க

 அளவீடு எனபது த�ரிந� அளவுகளுடன 

த�ரியொ� அளவுக்ள ஒப்பிடுவ�ொகும்.

 தபொதுத �ன்மககொக அ்னதது 

இயறபியல் அளவுகளுககும் படித�ர 

அலகுகள் உள்ளன.
 நீளம், நி்ற மறறும் கொலம் ஆகிய்வ சில 

அடிப்ப்ட இயறபியல் அளவுகள் ஆகும்.
 SI அலகுகள் 

நீளம் - மீட்டர

நி்ற - கி்லொகிரொம்

கொலம் - வினொடி

 அளவு்கொ்லப் பயனபடுததும்்பொது 

மூனறு வ்கயொன பி்ைக்ளத 

�விரப்ப�ன மூலம் துல்லியமொன 

அளவுக்ளப் தபறலொம்.
 மில்லி கிரொம் அளவிறகு துல்லியமொக 

நி்ற்ய அளவிடப் பயனபடும் சொ�னம் 

மினனணுத �ரொசு ஆகும்.

I. சரியநான விலடலயத் நதர்ந்வதடுத்து எழுதுக

1. ஒரு மரததின சுறறள்வ அளவிடப் 

பயனபடுவது

அ) மீட்டர அளவு ்கொல்          ஆ) மீட்டர கம்பி

இ) பிளொஸடிக அளவு்கொல்     ஈ) அளவு நொடொ

2. 7 மீ எனப்� தசனடி மீட்டரில் மொறறினொல் 

கி்டப்பது

அ) 70 தச.மீ              ஆ) 7 தச.மீ
இ) 700 தச.மீ        ஈ) 7000 தச.மீ

3. அளவிடப்படககூடிய அளவிறகு _______ 

எனறு தபயர

அ) இயல் அளவீடு         ஆ) அளவீடு

இ) அலகு                   ஈ) இயககம்

ைதிப்பீடு
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4. சரியொன்�த ்�ரநத�டு.

அ) கி.மீ > மி.மீ  > தச.மீ > மீ

ஆ) கி.மீ > மி.மீ  > தச.மீ > கி.மீ
இ) கி.மீ > மீ  > தச.மீ > மி.மீ
ஈ) கி.மீ > தச.மீ  > மீ > மி.மீ

5. அளவு்கொ்லப் பயனபடுததி, நீளத்� 

அளவிடும்்பொது, உனது கண்ணின நி்ல 

__________ இருகக ்வண்டும்.

அ) அளவிடும் புள்ளிககு இடதுபுறமொக

ஆ) அளவிடும் புள்ளிககு ்ம்ல, 

 தசங்குத�ொக

இ) புள்ளிககு வலது புறமொக

ஈ) வசதியொன ஏ�ொவது ஒரு ்கொணததில்

II. நகநாடிடட இடத்லத நிரப்புக.

1. SI அலகு மு்றயில் நீளததின அலகு 

_____________

2. 500 கிரொம் = _____________கி்லொகிரொம்.

3. தடல்லிககும், தசன்னககும் இ்டயில் 

உள்ள த�ொ்லவு _____________ எனற 

அலகொல் அளவிடப்படுகிறது.

4. 1  மீ  = _____________ தச.மீ.
5. 5 கி.மீ  = _____________ மீ.

III. சரியநா அல்ைது தவைநா என எழுதுக. தவைநாக 

இருப்பின் சரியநான கூறலை எழுதுக.

1. ஒரு தபொருளின நி்ற்ய 126 கிகி எனக 

கூறலொம்.

2. ஒருவரின மொரபள்வ மீட்டர அளவு 

்கொ்லப் பயனபடுததி அளவிட முடியும்.

3. 10 மி.மீ எனபது 1 தச.மீ ஆகும்.

4. முைம் எனபது நீளத்� அளவிடப் 

பயனபடுத�ப்படும் நம்பகமொன மு்ற 

ஆகும்.

5. SI அலகு மு்ற உலகம் முழுவதும் 

ஏறறுகதகொள்ளப்பட்டுள்ளது.

IV. ஒப்புலையின் அடிப்பலடயில் நிரப்புக.

1. சரகக்ர : தபொதுத�ரொசு : : எலுமிச்்சச் 

சொறு : _________________

2.  மனி�னின உயரம் : தச.மீ : : கூர்மயொன 

தபனசில் மு்னயின நீளம் : _________

3. பொல் : பருமன : : கொய்கறிகள் : _____________

V. வபநாருத்துக.

1. முன்கயின நீளம் அ. மீட்டர

2. நீளததின SI அலகு ஆ. விநொடி

3. நொ்னொ இ. 10
3

4. கொலததின SI அலகு ஈ. 10
-9

5. கி்லொ உ. முைம்

VI. பின்வரும் அைகுகலள ஏறு வரிலசயில் 

எழுதுக.

  1 மீட்டர, 1 தசனடி மீட்டர, 1 கி்லொ மீட்டர 

மறறும் 1 மில்லிமீட்டர.

VII. ஓரிரு வநார்த்லதகளில் விலட தருக.

1. SI எனப�ன விரிவொககம் எனன?

2. நி்ற்ய அளவிடப் பயனபடும் ஒரு 

கருவி்யக கூறு.

3. தபொருந�ொ�்�த ்�ரநத�டு.

கி்லொகிரொம், மில்லிமீட்டர, தசனடி மீட்டர, 

நொ்னொ மீட்டர

4. நி்றயின SI அலகு எனன?

5. ஒரு அளவீட்டில் இருககும் இரு பகுதிகள் 

யொ்வ?

VIII. சுருக்கைநாக விலடயளி:

1. அளவீடு - வ்ரயறு.

2. நி்ற - வ்ரயறு.

3. இரு இடங்களுககி்ட்ய உள்ள 

த�ொ்லவு 43.65 கி.மீ. இ�ன மதிப்்ப 

மீட்டரிலும், தசனடிமீட்டரிலும் மொறறுக.
4. அளவு்கொ்ளகதகொண்டு அளவிடும்்பொது, 

துல்லியமொன அளவீட்்டப் தபறுவ�றகு 

பினபறறப்படும் விதிமு்றகள் யொ்வ?
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IX.  கீழக்கணட வினநாக்களுக்கநான விலடலய 

கடடத்திறகுள் நதடுக.

1. 10
-3

 எனபது 

2. கொலததின அலகு 

3. சொய்வொக அளவிடுவ�ொல் ஏறபடுவது 

4. கடிகொரம் கொட்டுவது 

5. ஒரு தபொருளில் உள்ள பருப்தபொருளின அளவு 

6. பல மொணவரகள் அளவிட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட 

அளவீட்டின இறுதியொன மதிப்்பப் 

தபறுவ�றகு எடுககப்படுவது.

7. ஒரு அடிப்ப்ட அளவு

8. வொகனங்கள் கடககும் த�ொ்ல்வக 

கொட்டுவது 

9. ்�யல்கொரர துணி்ய அளவிடப் 

பயனபடுததுவது

10. நீரமங்க்ள அளவிட உ�வும் அளவீடு.

X. கீழக்கநாணபவறலைத் தீர்க்க.

1. உனது வீட்டிறகும் உனது பள்ளிககும் 

இ்ட்ய உள்ள த�ொ்லவு 2250மீ. 

இந�த த�ொ்லவி்ன கி்லொமீட்டரில் 

குறிப்பிடுக.

2. கூர்மயொன ஒரு தபனசிலின நீளத்� 

அளவிடும்்பொது ஒரு மு்னயின அளவு 

2.0 தச.மீ எனவும், மறு மு்னயின அளவு 

12.1 தச.மீ எனவும் கொட்டினொல் தபனசிலின 

நீளம் எனன?

XI. விரிவநாக விலடயளி 

1. வ்ள்கொடுகளின நீளத்� அளகக 

நீ பயனபடுததும் இரண்டு மு்றக்ள 

விளககுக.

ஆ ்ந ர ம் ்ம க ஈ ர த� மீ டி கு நீ ங் ஏ

ட ள

அ இ ந ற ன ட் க ப ம தி ம் ணு ஒ உ தச

மீ

கு ங் ற லி ளி சி கொ டொ நொ தீ ப நி ்ற த டி

ல் ஓ

மி ்டொ

ச லொ ள ்� ய் மீ ்கொ நி ரி ரொ ரி ச ரொ ச ்�

ட்

ட

சொ ஆ லி ட் ட ர பொ த டொ பி ங் கொ னொ டி ஜி

கொ ஹி

வி ஷி

நொ ்ை

டி பி
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உரலி:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bodhaguru.AreaNPerimeter

இலையச் வசயல்பநாடு
வழிஅளவுகலள அளத்தல்  

(பரப்பளவு & சுறைளவு)

படிநிலைகள்:
◆ Google நதடு வபநாறியில்/ உைநாவியில் வசன்று BODHAGURU என்று PLAY STORE – ல் தடடச்சு வசய்யவும்.  

(அலை நபசி ைறறும் கணினி இரணடிலும் உணடு). வசயலிலய தரவிைக்கம் வசய்து INSTALL வசய்து 

வகநாள்ளவும். பின் அலைநபசியில் அலத OPEN எனும் பச்லசநிை வபநாத்தநாலன அழுத்தி வசயல் 

முலைலயத் வதநாடங்கவும். 

◆ START & HELP என்று திலரயில் நதநான்றும். அதில் START ஐக்கநாலனத் வதநாடடு அலதத் நதர்வு 

வசய்யவும்.

◆ பரப்பளவு கநாை நவணடிய இடம் திலரயில் நதநான்றும்.  வகநாடுக்கப் படடுள்ள 1 சதுரடி  ஓடுகலள 

இழுத்துக் வகநாணடு வந்து அருகில் வகநாடுக்கப் படடு உள்ள வலரபடத்தில் லவக்க நவணடும்.

◆ அதன் பிைகு அதறகநான ைதிப்லப + வசநாடுக்கி கணடு பிடிக்க நவணடும். சரியநான ைதிப்பு வந்த உடன் 

CHECK வபநாத்தநாலன அழுத்த நவணடும்.

படி 1 படி 2 படி 3 படி 4

*படங்கள் அ்டயொளததிறகொக மட்டு்ம.

பணபு வலரயலை அடிப்பலட அைகு அளவிடப் பயன்படும் கருவி 

நீளம்

நி்ற

பருமன

கொலம்

2. கீழ்ககொணும் அட்டவ்ண்ய நிரப்புக.

வி்ளயொடி பொரப்்பொமொ.
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2 விசையும் இயக்கமும்

 இயக்கம் நடைபெறும்்ெோது தள்ளுதல், இழுததல் அல்்லது அடை இரண்டும் 

நடைபெறுகின்றன எனெடதக ்கண்ைறிதல்.

 சி்ல விடை்கள் பதோடு விடை்கள் எனெடதயும், சி்ல விடை்கள் பதோைோ விடை்கள் எனெடதயும் 

புரிந்து ப்கோள்்ளல்.

 விடையோனது பைலுததபெடும்்ெோது, அது பெோருளின இயக்கம், இயங்கககூடிய திடை, 

ைடிைம் மற்றும் அ்ளவு ஆகியைற்ட்ற மோற்றுகி்றது எனெதடன அறிதல்.

 ஓய்வு மற்றும் இயக்கம் ஆகியைற்ட்றப பிரிததறிதல் மற்றும் அடை இரண்டும் 

ைோர்புடையடை எனறு அறிதல்.

 இயக்கமோனது விடையினோல் ஏற்ெடுகி்றது எனெதடன அறிதல்.

 இயக்கங்கட்ள ைட்கபெடுததுதல்.

 ்ை்கததிற்்கோன ைடரயட்றடய அளிததல்.

 ்ை்கததின அ்லகிடனப புரிதல் மற்றும் ெயனெடுததுதல்.

 சீரோன இயக்கததிடனயும் சீரற்்ற இயக்கததிடனயும் ்ைறுெடுததுதல்.

 ்ை்கம், பதோட்லவு மற்றும் ்கோ்லம் ஆகியைற்ட்றக ்கணககிடுதல்.

 ்கற்றல் ந�ோக்கங்கள் 

அலகு
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அறிமு்கம்

தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் ஆகிய 

பையல்்கள் பெோருள்்கட்ள இயங்கச் பைய்கின்றன. 

எனெதடன நோம் முந்டதய ைகுபபு்களில் 

அறிந்திருககி்்றோம். நோம் ்கதடை மூடும்்ெோதும், 

்கோல்ெந்டத உடதககும்்ெோதும், புதத்கப 

டெடயத தூககும்்ெோதும் இயக்கம் 

நடைபெறுகி்றது. ்மலும் அங்்க தள்ளுதல் 

அல்்லது இழுததல் பையல் நடைபெறுகி்றது.

2.1 ஓய்வும் இயக்கமும்

ஓய்வு என்றோல் எனன? இயக்கம் என்றோல் 

எனன?

புதத்கம் ஒனறு ஒரு ் மடையின டமயததில் 

டைக்கபெட்டிருபெதோ்கக ்கருது்ைோம். புதத்கம் 

இயக்கததில் உள்்ளதோ?  “இல்ட்ல, அது ஓய்வு 

நிட்லயில் உள்்ளது” எனெ்த உங்களின 

ெதி்லோ்க இருககும். இப்ெோது உங்களின 

குறிப்ெட்டை டைபெதற்்கோ்க அபபுதத்கதடத 

நீங்கள் ் மடையின ஒரு ஓரமோ்க ந்கர்ததும்்ெோது 

புதத்கம் இயக்கததில் இருபெதோ்கக கூறுவீர்்கள். 

என்ை, புதத்கமோனது ்மடையில் ஒ்ர 

இைததில் இருந்தோல் அது ஓய்வு நிட்லயில் 

இருபெதோ்கவும், ஒரு இைததிலிருந்து மற்்்றோர் 

இைததிற்கு ந்கரும்்ெோது அது இயக்கநிட்லயில் 

இருபெதோ்கவும் ்கருதபெடுகி்றது. 

தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் இைற்றில் எதனோல் கீழக்கண்ை இயக்கங்கள் நடைபெறுகின்றன, 

என உங்க்ளோல் கூ்றமுடியுமோ? 

பையல்ெோடு 1

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்

இழுததல் / தள்ளுதல்
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ந�ோ்கன் இயக்கத்தில் உள்்ோனோ?

கீ்ே உள்்ள ெைக்கடதடயப ெோர்தது, ் மோ்கன இயக்கததில் உள்்ளோனோ அல்்லது ஓய்வு நிட்லயில் 

உள்்ளோனோ எனக கூறுங்கள். 

்கோ்லதடதப பெோருதது ஒரு பெோருளின நிட்ல மோறும் எனில் அது இயக்கம் எனபெடும், 

அபபெோருள் ஒ்ர இைததில் இருககும் எனில் அது ஓய்வு நிட்ல எனபெடும்.

அனிதோவும், ெோபுவும் ஒரு ்ெருந்து நிட்லயததில் 

உள்்ள மரததடியில் மதுடர பைல்லும் ்ெருந்திற்்கோ்கக 

்கோததிருககி்றோர்்கள். ்மலும் அைர்்களின இரண்டு நண்ெர்்கள் 

்ர்கோ மற்றும் ்மோ்கன இருைரும் தஞடை பைல்ைதற்்கோ்கப 

்ெருந்தினுள் ஏறி அமர்ந்திருககி்றோர்்கள். ்ெருந்தோனது 

பு்றபெட்ைது.

ெோபு , ்மோ்கன 

இயக்கததில் 

இருககி்றோனோ? 

நீ எவைோறு கூறுகி்றோய்? நோன அைன 

்ெருந்தினுள் உட்்கோர்ந்து இருபெடத 

அல்்லைோ ெோர்ததுகப்கோண்டிருககி்்றன.

ஆமோம். 

நிச்ையமோ்க!

இல்ட்ல. ்மோ்கன ஒ்ர 

இைததில்தோன அமர்ந்து 

இருககி்றோன.

்ர்கோ! ்மோ்கன இயக்கததில் 

இருபெதோ்க நீ நிடனககி்றோயோ?

ஆமோம். ஆனோல் 

்ெருந்து 

இயக்கததில் 

இருககி்றது 

அல்்லைோ?

அதனோல் எனன?

ைரி. நீ எனடன 

நம்ெவில்ட்ல. 

்ர்கோவிைம் 

்்கட்டுபெோர்.

்ெருந்து ந்கர்ந்து 

ப்கோண்டிருபெடத நீ 

ெோர்ககி்றோய் அல்்லைோ? 

்மோ்கன ்ெருந்தினுள் 

உள்்ளோன. என்ை 

்ெருந்துைன ்ைர்ந்து 

்மோ்கனும் இயக்கதில்தோன  

உள்்ளோன.

.

ஆனோல், நோனும்தோன ்ெருந்தினுள் உள்்்ளன எனடனப 

பெோருததைடர அைன ஒ்ர இைததில்தோன அமர்ந்துள்்ளோன. 

என்ை, அைன ஓய்வு நிட்லயில்தோன உள்்ளோன 
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விவோதி: யோர் கூறுைது ைரி? ்மோ்கன 

உண்டமயில் இயக்கததில் உள்்ளோனோ? 

ெோபு, ் ர்கோ இருைர் கூறுைதும் ைரி என நோம் 

கூ்ற்லோம். ெோபுடைப பெோருததைடர ்மோ்கன 

்ெருந்தினுள் உள்்ளோன. என்ை, ்ெருந்துைன 

்ைர்ந்து அைனும் இயக்கததில் உள்்ளோன. 

ஆனோல், அருகில் அமர்ந்திருககும் ்ர்கோடைப 

பெோருதது அைன ஒ்ர இைததில் அமர்ந்து 

இருபெதோல் அைன ஓய்வுநிட்லயில் இருபெதோ்க 

அைள் ்கருதுகி்றோள். ஆ்க, ெோபுடைப பெோருதது 

்மோ்கன இயக்க நிட்லயிலும், ்ர்கோடைப 

பெோருதது அைன ஓய்வுநிட்லயிலும் உள்்ளோன. 

உங்க்ளோல் ்ைறு ஏ்தனும் உதோரணம் 

கூ்றமுடியுமோ?

கீழக்கோணும் ெைங்கட்ளப ெோர்தது ெதில் கூறுங்கள்.

நி்கழ்வு 1  இயஙகும் ெைகில் உள்்ள மனிதன 

ஆற்றின ்கடரடயப பெோருதது இயக்க 

நிட்லயில் உள்்ளோன. ெைகிடனப பெோருதது 

அைன ஓய்வு நிட்லயில் உள்்ளோன.

 

நி்கழ்வு 2  ஊஞைலில் 

ஆடிகப்கோண்டிருககும் 

ரம்யோ ஊஞைட்லப 

பெோருதது ________                     

நிட்லயில் உள்்ளோள். 

் த ோ ட் ை த தி ட ன ப 

பெோருதது ________                     

நிட்லயில் உள்்ளோள்.

நி்கழ்வு 3 நிஷோ மிதிைண்டியில் அைள் ெோட்டி 

வீட்டிற்குச் பைனறுப்கோண்டிருககி்றோள். 

மிதிைண்டிடயப பெோருதது 

அைள் _____________ 

நிட்லயில் உள்்ளோள். 

ைோட்லடயப பெோருதது 

அைள் _____________ 

நிட்லயில் உள்்ளோள்.

ஒரு புதத்கம் ந்கர்ததபெைோமல் ்மடை 

மீது ஓய்வுநிட்லயில் இருந்த நி்கழடை 

எடுததுகப்கோள்்ைோம். அபபுதத்கம் உண்டமயில் 

ஓய்வுநிட்லயில்தோன இருந்ததோ? பூமியோனது 

தனது அச்டைபெற்றி சுேனறு ப்கோண்டுள்்ளது 

எனெதடன நோம் அறி்ைோம். அபெடிபயனில் 

பூமியில் உள்்ள ்மடையும், அதன்மல் உள்்ள 

புதத்கமும் இயஙகிக ப்கோண்டிருககின்றன 

இல்ட்லயோ? நோமும் பூமி்யோடு இடணந்து 

இயக்கநிட்லயில் இருககி்்றோம். என்ை, நோம் 

நிற்கும் இைதடதப பெோருதது புதத்கமோனது 

ஓய்வுநிட்லயில் உள்்ளதோ்கத பதரிகி்றது. 

இ்த்ெோல்தோன ்ெருந்தினுள் நோம் ெயணம் 

பைய்யும்்ெோது நமககு அருகில் உள்்ள பெோருள்்கள் 

ஓய்வு நிட்லயில் இருபெதோ்கவும், பைளியில் 

உள்்ள மரங்கள் மற்றும் ்கம்ெங்கள் பின்னோககி 

ந்கர்ைதோ்கவும் நோம் உணர்கி்்றோம்.

நோன இயக்கததில் 

உள்்்ளனோ? ஓய்வில் 

உள்்்ளனோ?

ஒரு பெோரு்ளோனது ஒருைருககு 

ஓய்வுநிட்லயில் இருபெது்ெோ்லவும், 

மற்ப்றோருைருககு இயக்கததில் இருபெது 

்ெோ்லவும் ்தோனறும். அது சி்ல பெோருள்்கட்ளப 

பெோருதது ஓய்வு நிட்லயிலும், சி்ல 

பெோருள்்கட்ளப பெோருதது இயக்கநிட்லயிலும் 

இருககும். என்ை, ஓய்வுநிட்ல அல்்லது 

இயக்கநிட்ல ஆகிய இரண்டும் ைோர்புடையடை 

ஆகும்.
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பையல்ெோடு 2

்ம்கமூட்ைததுைன கூடிய இரவு 

ைோனில் நி்லவிடன உற்றுபெோருங்கள். 

்ம்கககூட்ைம் ்கைந்து பைல்லும்்ெோது 

நி்லவு ்ை்கமோ்க ந்கர்ைதோ்க நீங்கள் 

நிடனக்கககூடும். அ்த்ைட்ள ஒரு 

மரதடத உற்று்நோககும்்ெோது நீங்கள் 

எனன நிடனபபீர்்கள்?

ப�ோருள்்கள் எவவோறு இயஙகுகின்்றன ?

நோம் ெந்திடன உடதககும்்ெோது அது 

ந்கர்கி்றது. புதத்கததிடன இழுககும்்ெோது 

புதத்கமோனது ந்கர்கி்றது. ்கோட்ள 

ஒனறு ைண்டியிடன இழுககும்்ெோது 

ைண்டி ந்கர்கி்றது.   ஒரு பெோருளினமீது 

பையல்ெடுததபெடும் தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் 

நி்கழவு்களின ்கோரணமோ்க இயக்கமோனது 

ஏற்ெடுகி்றது. 

அன்றோை ைோழவில் நோம் ைோளிடயக 

ப்கோண்டு கிணற்றிலிருந்து நீரிடன 

இட்றககி்்றோம். வி்லஙகு்கள் ைண்டிடய 

இழுககின்றன. இஙகு இழுததல் அல்்லது 

தள்ளுதல் என்ற நி்கழைோனது மனிதர்்கள் 

அல்்லது வி்லஙகு்கள் ்ெோன்ற உயிருள்்ள 

்கோரணி்க்ளோல் ஏற்ெடுகின்றது.

்கடினமோ இருக்்க! 

ஏ்தனும் உயிரற்்ற 

்கோரணிககு 

முயற்சிப்ெோ்ம?

சி்ல ்நரங்களில் புல்பைளியில் 

ை்ளர்ந்துள்்ள உயரமோன புற்்கள் ்கோற்றில் 

ஆடுைடதயும், ஆற்றுநீரில் மரததுண்ைோனது 

அடிததுச் பைல்்லபெடுைடதயும் நீங்கள் 

ெோர்ததிருபபீர்்கள். எடை அைற்ட்றத 

தள்ளுகின்றன அல்்லது இழுககின்றன? இஙகு 

தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் ஆகிய நி்கழவு்கள் 

உயிரற்்ற ்கோரணி்க்ளோல் ஏற்ெடுகின்றன. 

ப�ோடுவிசை, ப�ோடோவிசை

விடை்கள் பெோதுைோ்க இரண்ைோ்க 

ைட்கபெடுததபெடுகின்றன. அடை: பதோடுவிடை 

மற்றும் பதோைோவிடை. ்கோற்றினோல் ப்கோடி 

பெோருள்்களின மீது உயிருள்்ள அல்்லது 

உயிரற்்ற ்கோரணி்க்ளோல்  பையல்ெடுததபெடும் 

தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் பையல்்க்்ள 

விடை என அடேக்கபெடுகி்றது.

இந்தியோவின ெேங்கோ்ல 

ைோனிய்லோ்ளர் ஆரிய 

ெட்ைோ , “நீங்கள் ஆற்றில் 

ஒரு ெைகில் பைல்லும்்ெோது 

எவைோறு ஆற்றின 

்க ட ர ய ோ ன து 

உ ங ்க ளு க கு ப 

பி ன பு ்ற ம் 

எதிர்ததிடையில் 

பைல்ைது்ெோ்லத 

்தோனறுகி்ற்தோ,  

அ ட த ப ் ெ ோ ்ல , 

ைோனில் உள்்ள 

நட்ைததிரங்கட்ள நோம் ்கோணும்்ெோது அடை 

கிேககிலிருந்து ்மற்்கோ்கச் பைல்ைதோ்கத 

்தோனறுைதோல், நிச்ையம் நமது பூமியோனது 

்மற்கிலிருந்து கிேக்கோ்கததோன சுற்்ற 

்ைண்டும்” எனறு அனுமோனிததோர். 
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அடைந்தோடுைதும், மோடு ைண்டிடய இழுபெதும் 

பதோடுவிடை்க்ளோகும். ்கோந்தவிடை மற்றும் புவி 

ஈர்பபு விடை ஆகியடை பதோைோவிடை்க்ளோகும்.

்மற்கூறிய நி்கழவு்களில் பெோருளிடனத 

பதோடுைதன மூ்லம் விடையோனது 

பையல்ெடுததபெடுகி்றது.  இததட்கய விடை்கள் 

பதோடுவிடை்கள் என அடேக்கபெடுகின்றன.

சி்ல ்நரங்களில் முதிர்ந்த ்தங்கோயோனது 

கீ்ே விழுைடதப  ெோர்ததிருபபீர்்கள்.  அது 

ஏன கீ்ே விழுகி்றது? புவியீர்பபு விடைடய 

நீங்கள்  ்்கள்விபெட்டிருபபீர்்கள். புவியீர்பபு 

விடை ்தங்கோடயக கீழ்நோககி இழுபெதன 

்கோரணமோ்க்ை அது கீ்ே விழுகி்றது.

ஏய்! யோருபெோ 

எனடனப பிடிச்சு 

இழுககு்றது?

இ்த்ெோல் ்கோந்தததின அருகில் 

இரும்பு ஆணி்கட்ளக ப்கோண்டுைரும்்ெோது 

்கோந்தமோனது இரும்பு ஆணி்கட்ள ஈர்ககி்றது. 

இஙகு ்கோந்தமும் இரும்பு ஆணி்களும் ஒனட்ற 

ஒனறு பதோைவில்ட்ல. இருபபினும் ஒரு 

இழுவிடை அைற்ட்ற இழுக்கச்பைய்கி்றது. 

்மற்்கண்ை இருநி்கழவு்களிலும்  

விடையோனது பெோருளிடனத பதோைோமல்  

பையல்ெடுததபெடுகி்றது. இததட்கய விடை்கள் 

பதோைோ விடை்கள் என அடேக்கபெடுகின்றன.

விசை ஏற�டுத்தும் �ோற்றங்கள்

நோம் ஒரு பெோருளின மீது விடைடயச் 

பையல்ெடுததும்்ெோது எனன மோற்்றம் 

ஏற்ெடுகி்றது? ்மடையின மீதுள்்ள ஒரு 

புதத்கதடதத தள்ளும்்ெோது புதத்கம் 

ந்கர்கி்றது. விடையோனது ஒரு பெோருளின 

மீது பையல்ெடும்்ெோது அபபெோருட்ள ஓய்வு 

நிட்லயிலிருந்து இயக்க நிட்லககுக ப்கோண்டு 

ைருகி்றது. 

மட்டைவீச்ைோ்ளர் அைடர ்நோககி ைரும் 

ெந்திடன மட்டையோல் அடிககும்்ெோது எனன 

நடைபெறுகி்றது?  ெந்திடன அடிககும்்ெோது 

ெந்தின ்ை்கமோனது அதி்கரிககி்றது. 

அ்த்ெோல் ெந்தின திடையும் மோற்்றமடைகி்றது.  

ஒரு பெோருளினமீது விடையோனது 

பையல்ெடுததபெடும்்ெோது பெோருளின ்ை்கமும் 

அதன திடையும் மோற்்றமடைகின்றன. 

ஒரு ெந்திடன அழுததும்்ெோதும், ைபெோததி 

மோவிடனப பிடையும் ்ெோதும், ஒரு பநகிழிப 

ெட்டைடய இழுககும்்ெோதும் அைற்றின மீது 

விடையோனது பையல்ெடுததபெட்டு அைற்றின 

ைடிைம் மோறுகின்றது. என்ை, ஒரு பெோருளின 

மீது விடை பையல்ெடும்்ெோது அபபெோருள் 

விரிைடைகி்றது அல்்லது சுருஙகுகி்றது.

விசை

்கோரணி்கள்

பதோடுதலின 

அடிபெடையில் 

ைட்கபெடுததுதல்

உயிருள்்ள 

்கோரணி்கள்

பதோடு விடை

உயிரற்்ற 

்கோரணி்கள்

பதோைோ விடை
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கீ்ே ப்கோடுக்கபெட்டுள்்ள ெைததில் 

ஒருைர் மோட்டுைண்டிடய நிறுததுைதற்கு 

விடைடயச் பையல்ெடுததுகி்றோர். விடையோனது 

பெோருள் ந்கரும் திடைககு எதிர்ததிடையில் 

பையல்ெடுததபெடும்்ெோது அது பெோருளின 

்ை்கததிடனக குட்றககி்றது அல்்லது 

பெோருளின இயக்கததிடன நிறுததுகி்றது. 

்ை்கமோ்க ந்கரும் மிதிைண்டியில் நோம் 

்ை்கததடைடயச் பையல்ெடுததும்்ெோது எனன 

நி்கழகி்றது?

ஒரு பெோருளின இயக்க நிட்லடய்யோ 

அல்்லது ஓய்வு நிட்லடய்யோ மோற்்றககூடியதும், 

பெோருளின ்ை்கததிடன அதி்கரிக்க்ைோ 

அல்்லது குட்றக்க்ைோ பைய்யககூடியதும் 

இயக்கததிடன நிறுததவும், திடைடய மோற்்றவும் 

மற்றும் பெோருளின ைடிைதடத அதி்கரிக்க்ைோ 

அல்்லது குட்றக்க்ைோ பைய்யககூடியதுமோகிய  

்கோரணி்ய விடை என அடேக்கபெடுகி்றது.

பெோருளின மீது பையல்ெடுததபெடும் 

விடையோனது,

• பெோருட்ள ஓய்வு நிட்லயிலிருந்து இயக்க 

நிட்லக்்கோ அல்்லது இயக்க நிட்லயிலிருந்து 

ஓய்வு நிட்லக்்கோ மோற்றும்.

• இயஙகும் பெோருளின ் ை்கம் அல்்லது திடை 

அல்்லது இரண்டையும் மோற்றும்.

• பெோருளின ைடிைததில் மோற்்றதடத 

ஏற்ெடுததும்.

பையல்�ோடு 3

விடுெட்ை இைங்கட்ள நிரபபு்க. 

ப�ோடுவிசை ப�ோடோவிசை

்கோல்ெந்டத உடதததல்

எடுததுக்கோட்டு

்கோந்தம் இரும்டெக ்கைர்தல்

எடுததுக்கோட்டு

விசை

பெோருட்ள ஓய்வு நிட்லயில் இருந்து 

இயக்கநிட்லககுக ப்கோண்டுைருகி்றது.

்ை்கதடத மோற்றுகி்றது

விசையோனது

பெோருளின ைடிைததில் மோற்்றதடத 

ஏற்ெடுததுகி்றது.

உங்க்ளோல் பதோடு விடைககும் பதோைோ விடைககும் உதோரணம் அளிக்க இயலுமோ?
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2.2. இயக்கத்தின் வச்க்கள்

பையல்ெோடு 4

ைோந்திடயப ்ெோல் நோமும் பைய்்ைோமோ?

1. ைோந்தி ஒரு பெனசிட்ல எடுததுகப்கோண்டு அடத கூரோககியோல் கூர்டமயோககிக ப்கோண்ைோள்.

2. ்கைரோயதடதயும் பெனசிட்லயும் ெயனெடுததி ஒரு பைள்ட்ளததோளில் ஒரு ைட்ைம் 

ைடரந்தோள்.

3. பி்றகு அ்ளவு்்கோட்லப ெயனெடுததி ்ைப்றோரு தோளில் ்நர்்்கோடு ைடரந்தோள்.

4. தனது விரல்்களுககிடை்ய பெனசிட்ல டைதது முனனும் பினனும் அடைததோள். 

இந்த நோனகு பையல்்களிலும் பெனசிலின இயக்கதடதக ்கைனி. அது எவைோறு உள்்ளது?

(i) முதல் பையலில் பெனசில் அதன அசசைபப�ோருத்துச சுழல்கி்றது.

(ii) இரண்ைோைது பையலில் பெனசில் வடடப�ோச�யில் இயஙகுகி்றது.

(iii) மூன்றோைது பையலில் பெனசில் ந�ரந்கோடடில் இயஙகுகி்றது.

(iv) நோன்கோைது பையலில் பெனசில் அசலவு இயக்கதடத ்மற்ப்கோள்கி்றது.

என்ை, சுேற்சி இயக்கம், ைட்ைபெோடத 

இயக்கம், ்நர்்்கோட்டு இயக்கம் மற்றும் 

அட்லவு இயக்கம் ஆகிய நோனகு 

இயக்கங்கட்ள பெனசில் ்மற்ப்கோள்கி்றது 

என நோம்  கூ்ற்லோம்.

்கோகிதததினோல் பைய்யபெட்ை 

விமோனம் அல்்லது ஏவு்கடணடய ஒரு 

குறிபபிட்ை ்்கோணததில் வீசுங்கள். அதன 

ெோடதடய உற்று ்நோககுங்கள். அது ஒரு 

ைட்ளவுபெோடதயோ்க இருககும். ்கோகிதம் 

முன்னோககி ந்கரும் அ்த ்ைட்ளயில், 

அதன திடையும் பதோைர்ந்து மோற்்றததிற்கு 

உட்ெடுததபெடுகி்றது.  இந்தப ெோடத ைட்ளவுப 

ெோடத என அடேக்கபெடுகி்றது.

ஓர் அட்றயில் இஙகும் அஙகுமோ்க 

ந்கரும் ‘ஈ’ ஒனறின இயக்கதடதப 

ெோருங்கள். அதனுடைய ெோடத அடனதது 

இயக்கங்கட்ளயும் உள்்ளைககிய சீரற்்ற 

ெோடதயோ்க இருககி்றது அல்்லைோ? 

ஒரு பெோருளின ெோடதடயப பெோருதது 

அதன இயக்கதடத கீழக்கோணுமோறு நோம் 

ைட்கபெடுதத்லோம்.

அ.  ் நர்்்கோட்டு இயக்கம் – ்நர்்்கோட்டுப 

ெோடதயில் நடைபெறும் இயக்கம்.

எ.்கோ: ்நர்்்கோட்டுப ெோடதயில் நைந்து 

பைனறு ப்கோண்டிருககும் மனிதன.
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ஆ.  ைட்ளவுபெோடத இயக்கம் – முன்னோககிச் 

பைனறுப்கோண்டு, தனது ெோடதயின 

திடைடயத பதோைர்ந்து மோற்றிக ப்கோண்்ை 

இருககும் பெோருளின இயக்கம். எ.்கோ. வீசி 

எறியபெட்ை ெந்து.

இ.  ைட்ைபெோடத இயக்கம் – ைட்ைபெோடதயில் 

நடைபெறும் இயக்கம். எ.்கோ. ்கயிற்றின 

முடனயில் ்கட்ைபெட்டு சுேற்்றபெடும் 

்கல்லின இயக்கம்.

ஈ.  தற்சுேற்சி இயக்கம்  - ஒரு அச்சிடன 

டமயமோ்கக ப்கோண்டிருககும் பெோருளின 

இயக்கம். எ.்கோ. ெம்ெரததின இயக்கம்.

உ.  அட்லவு இயக்கம் – ஒரு புள்ளிடய 

டமயமோ்கக  ப்கோண்டு ஒரு குறிபபிட்ை 

்கோ்லஇடைபைளியில் முனனும் 

பினனுமோ்க்ைோ அல்்லது இைம் ை்லமோ்க்ைோ 

மோறி மோறி ந்கரும் பெோருளின இயக்கம். 

எ.்கோ. தனிஊைல்.

நண்ெர்்க்்ள! நோன இயஙகும் ெோடதடய உற்று்நோககி 

நோன எந்த இயக்கததில் இருககி்்றன எனறு கூறுங்கள் 

ெோர்ப்ெோம்.

்நர்்்கோட்டு இயக்கம்

பையல்ெோடு 5

அதிநவ்கத்தில் இயஙகும் 

அசலவு இயக்கம்

உங்கள் நண்ெடன ஒரு 

பநகிழிப ெட்டையின 

இரு முடன்கட்ளயும் நன்றோ்க இழுததுப 

பிடிததுகப்கோள்ளுமோறு பைோல்்லவும். 

இப்ெோது அதன டமயபெகுதிடய 

இழுததுவிடுங்கள். அதன அட்லைோனது 

அதி்க ்ை்கததில் நடைபெறுைடதக 

்கோண்கிறீர்்க்ளோ? 

அட்லைோனது அதி்ை்கமோ்க 

நடைபெறும்்ெோது நோம் அந்த 

இயக்கததிடன அதிர்வுறுதல் என 

அடேககி்்றோம்.

ஊ.  ஒழுங்கற்்ற இயக்கம் – பைவ்ைறு 

திடையில் ந்கரும் பெோருளின இயக்கம். 

எ.்கோ. மக்கள் பநருக்கம் மிகுந்த பதருவில் 

நைந்து பைல்லும் மனிதர்்களின இயக்கம்.
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ைட்ைைடிை தை்க்ளப  ெோடதயில் ஓட்ைபெந்தய வீரரின இயக்கம்

பூமிடயச் சுற்றி ைரும் நி்லவின இயக்கம்

்கோல்ெந்தோட்ை டமதோனததில் உடதக்கபெடும் ெந்தின இயக்கம்

ெம்ெரததின இயக்கம்

சூரியடனக சுற்றும் பூமியின இயக்கம்

தனிஊைலின இயக்கம்

ைறுககுபெோடதயில் ைறுககிைரும் குேந்டதயின இயக்கம்

நோய் தனது ைோலிடன ஆட்டுதல்

்கோற்றில் ஆடும் ப்கோடியின இயக்கம்

ைட்ளவுபெோடதயில் பைல்லும் ைோ்கனததின இயக்கம்

மரம் பைட்டுெைர் ரம்ெததோல் மரதடத அறுததல்

நீர் அட்ல்களின இயக்கம்

மருததுைர் ெயனெடுததும் ஊசியில் உள்்ள பிஸைனின இயக்கம்

ெந்தின இயக்கம்

(நீங்கள் ்கோணும் ந�லும் ஐந்து இயக்கங்கச் இத்துடன் இசைத்துப �டடியலிடு்க.)

பையல்ெோடு 6

கீழக்கோணும் இயக்கங்கட்ள அடை ்மற்ப்கோள்ளும் ெோடதயின அடிபெடையில் ைட்கபெடுதது்க. 

(்நர்்்கோட்டு இயக்கம், ைட்ளவுபெோடத இயக்கம், ைட்ைபெோடத இயக்கம், தற்சுேற்சி இயக்கம், 

அட்லவு இயக்கம், ஒழுங்கற்்ற இயக்கம்) 

100 மீ ஓட்ைபெந்தயததில் ஓடுெைர்

மரததிலிருந்து தோனோ்க கீ்ே விழும் ்தங்கோய்

்்கரம் விட்ளயோட்டில் ்கோய்்களின இயக்கம்

ப்கோசுக்கள் அல்்லது ஈக்களின இயக்கம்

இதயததுடிபபு

ஊஞைலில் ஆடும் குேந்டதயின இயக்கம்

்கடி்கோர முட்்களின இயக்கம்

யோடன தனது ்கோது்கட்ள அடைததல்

குறிபபிட்ை ்்கோணததில் வீைபெடும் ்கல்

கூட்ைம் மிகுந்த ்கடைதபதருவில் மக்களின இயக்கம்
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்கோல ஒழுஙகு �றறும் ்கோல ஒழுங்கற்ற இயக்கம்

்கடி்கோரததில் மணிடயக ்கோட்டும் 

முள்ளிடன எடுததுகப்கோள்ளுங்கள். அது 

ஒரு நோளில் இரண்டுமுட்ற சுற்றிைருகி்றது. 

்மப்லழும்பும் ெந்டதக ்கைனியுங்கள். அது 

ஒரு குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் குதிதது எழுகி்றது. நீரில் ்தோனறும் 

அட்ல்கட்ளக ்கைனி. குறிபபிட்ை ்கோ்ல 

இடைபைளியில் மீண்டும் மீண்டும் அட்ல்கள் 

்கடரயில் ்மோதுகின்றன. இவைோறு ஒரு 

குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் நடைபெறும் இயக்கதடத ்கோ்ல 

ஒழுஙகு இயக்கம் எனகி்்றோம்.

்கோற்றில் அடைந்தோடும் ப்கோடியிடன 

எடுததுக ப்கோள்்ைோம். அவவியக்கம் ஒரு 

குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் சீரோ்க 

நடைபெ்றோது. இவைட்க இயக்கம் ்கோ்ல 

ஒழுங்கற்்ற இயக்கம் எனபெடும்.

புவிடயச் சுற்றிைரும் நி்லவின இயக்கம் 

்கோ்ல ஒழுஙகு இயக்கமோகும்; அது அட்லவு 

இயக்கம் அல்்ல. ஆனோல் ஊஞைலில் ஆடிக 

ப்கோண்டிருககும் ஒரு குேந்டதயின இயக்கம் 

்கோ்ல ஒழுஙகு மற்றும் அட்லவு இயக்கமோகும்.

அட்லவு இயக்கம் 

அடனதது்ம ்கோ்ல ஒழுஙகு 

இயக்கமோ்க அடமயும். 

ஆனோல் ்கோ்ல ஒழுஙகு 

இயக்கங்கள் அடனததும் 

அட்லவு இயக்கமோ்கக ்கோணபெைோது. 

நவ்க�ோ்கவோ? ப�துவோ்கவோ?

உயரமோன ஒரு மரததிடனப ெோருங்கள். 

்கோற்று பமதுைோ்க வீசும்்ெோது மரததின 

கிட்ள்கள் பமதுைோ்கக ்கோற்றில் ஆடுகின்றன. 

்கோற்று ்ை்கமோ்க வீசும்்ெோது மரககிட்ள்கள் 

ஆடும் ்ை்கம் அதி்கரிககி்றது. அ்த ்கோற்று 

சூ்றோைளியோ்க மோறும்்ெோது மரககிட்ள்கள் 

ஆடும் ்ை்கம் அதி்கரிதது அது ஒடிந்து கீ்ே 

விழுகி்றது. ஒரு இயக்கததிடன ்ை்கமோனது 

அல்்லது பமதுைோனது எனறு எதனுைனும் ஒபபு 

்நோக்கோமல் நம்மோல் கூ்றமுடியுமோ?

 

நைபெடதவிை மிதிைண்டியில் பைல்ைது 

்ை்கமோ்க இருககும். மிதிைண்டிடயவிை 

்ெருந்து ்ை்கமோ்க இயஙகுகி்றது, அ்த்ைட்ள, 

்ெருந்தின ்ை்கதடதவிை ஆ்கோய விமோனததின 

்ை்கம் அதி்கமோ்க இருககும். என்ை, ்ை்கமோன 

இயக்கம், பமதுைோன இயக்கம் இடையிரண்டும் 

ஒனறுைன ஒனறு பதோைர்புடையடை. அது 

நோம் ஒபபிடும் இயக்கங்கட்ளப பெோருததது. 

அபெடிபயனில், ஒரு பெோருள் எவை்ளவு 

்ை்கமோ்கச் பைல்கி்றது எனறு நோம் எவைோறு 

கூறுைது?

நவ்கம்

நோன 160 கி.மீ பதோட்லடை இரண்டு மணி 

்நரததில் ்கைந்்தன.

நோன 200 கி.மீ பதோட்லடை  

நோனகு மணி ்நரததில் ்கைந்்தன.

நோன 300 கி.மீ பதோட்லடை  

ஐந்து மணி ்நரததில் ்கைந்்தன.

இைர்்களில் யோர் ்ை்கமோ்கச் பைன்றோர்்கள் 

எனறு நம்மோல் கூ்ற முடியுமோ? 

�கிழுந்து (்கோர) 

ஓடடு�ர

ந�ருந்து 

ஓடடு�ர
 ைரககுந்து 

(டிரக) ஓடடு�ர
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ஒருமணி ்நரததில் அடை ்கைந்த  தூரதடதக 

்கணககிடு்ைோமோ?

lமகிழுந்து  ஒரு மணி ்நரததில் ்கைந்த  

தூரம் =   80    கி.மீ (160/2)

l்ெருந்து  ஒரு மணி ்நரததில் ்கைந்த  

தூரம் =        கி.மீ. 

lடிரக ஒரு மணி ்நரததில் ்கைந்த  

தூரம் =       கி.மீ

்கண்டுபிடித்து விடடீர்க்ோ?

்ை்கமோ்கச் பைன்ற ைோ்கனம்    , 
பமதுைோ்கச் பைன்ற ைோ்கனம்    

ஒரு மணி ்நரததில்  யோர் எவை்ளவு 

தூரம் ெயணம் பைய்தோர்்கள் எனக ்கணககிட்ை 

பின யோர் ்ை்கமோ்கச் பைன்றது, யோர் பமதுைோ்கச் 

பைன்றது எனறு கூறுைது எளிதோ்க இருககி்றது 

அல்்லைோ? ்ைறுவிதமோ்கக கூறினோல் பெோருள் 

்கைந்த பதோட்லவிடன அது எடுததுகப்கோண்ை 

்கோ்லததோல் ைகுக்க நமககுக கிடைபெது 

்ை்கமோகும்.

ஓர்லகு ்கோ்லததில் ஒரு பெோருள் ்கைந்த 

தூர்ம அதன ்ை்கமோகும்.

ஒரு பெோரு்ளோனது ’d’ பதோட்லவிடன ’t’ 

்கோ்ல இடைபைளியில் ்கைந்தோல்:

்ை்கம் (s)  = 
்கைந்த பதோட்லவு (d)

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் (t)
 = 

d 

t

ஒரு ைோ்கனம் ஒரு மணி ்நரததில் 

300 கி.மீ பதோட்லடைக ்கைககும்்ெோது 

அதனுடைய ்ை்கதடத 300 கி.மீ / மணி 

எனறு கூறுகி்்றோம் (அதோைது மணிககு 

300 கி.மீ பதோட்லவு).

எடுததுக்கோட்ைோ்க, ஒரு பெோரு்ளோனது 10 

மீட்ைர் பதோட்லவிடன 2 பநோடியில் ்கைந்தோல்,

அதன ்ை்கம் (s)     =     ்கைந்த பதோட்லவு (d) /

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் (t) 

 = 10 மீட்ைர் / 2 வினோடி

 = 5 மீட்ைர் / வினோடி

ஒரு ்ெருந்து 

180 கி்்லோமீட்ைர் 

பதோட்லவிடன 3 மணி 

்நரததில் ்கைந்தோல், அதன 

்ை்கம் எவை்ளவு?

்ை்கம் (s) =  ்கைந்த பதோட்லவு (d) /

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் (t) 

 =  180 கி்்லோமீட்ைர் / 3 மணி 

 = 60  கி்்லோமீட்ைர்/ மணி

இஙகு, பெ்றபெட்ை விடைககுப பினனர் 

மீட்ைர் /  வினோடி என்்றோ கி்்லோமீட்ைர் / மணி 

என்்றோ ைருகி்ற்த, அது எனன?

்ை்கததிற்்கோன சூததிரதடதக 

்கைனியுங்கள்.  ்கைந்த பதோட்லடை மீட்ைரிலும், 

அதற்்கோன ்கோ்லதடத வினோடியிலும் 

்கணககிட்ைோல் ்ை்கததின அ்லகு  

மீட்ைர்/வினோடி. ஒரு்ைட்ள ்கைந்த 

பதோட்லடை கி்்லோமீட்ைரிலும், அதற்்கோன 

்கோ்லதடத மணியிலும் ்கணககிட்ைோல் 

்ை்கததின அ்லகு கி்்லோமீட்ைர்/மணி. சி்ல 

்நரங்களில் பைனடிமீட்ைர்/வினோடி  ்ெோன்ற 

அ்லகு்கட்ளயும் நோம் ெயனெடுததுகி்்றோம். 

பெோதுைோ்க, நோம் அறிவியலில் 

SI அ்லகு்கட்ள்ய ெயனெடுததுகி்்றோம். 

பதோட்லவின SI அ்லகு மீட்ைர் (m). ்கோ்லததின 

அ்லகு வினோடி (s). என்ை, மீட்ைர்/வினோடி (m/s) 

எனெது ்ை்கததிற்்கோன SI அ்ல்கோகும். 

்கைககிடுநவோம்…

1.  ஒரு ைோ்கனம் 150 மீட்ைர் பதோட்லவிடன  

10 வினோடியில் ்கைந்தோல் அதன ்ை்கம் 

எவை்ளவு?

2.  பிரியோ தனது மிதிைண்டியில் 2 மணி 

்நரததில் 40கி.மீ தூரம் ெயணம் பைய்கி்றோள். 

அைளுடைய ்ை்கம் எனன?
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��து நவ்கம்

சிறியதோ்க ஒரு விட்ளயோட்டு விட்ளயோை்லோமோ? உங்கள் நண்ெர்்கட்ள அடேததுகப்கோண்டு 

விட்ளயோட்டு டமதோனததிற்குச் பைல்லுங்கள். 100 மீட்ைர் தூரததிடனக குறிததுக ப்கோள்ளுங்கள். 

நட்புரீதியோ்க ஒரு ஓட்ைபெந்டதயததிடன நைததி ஒவபைோருைரும் 100 மீட்ைர் தூரததிடன எவை்ளவு 

்நரததில் ்கைககின்றனர் எனக குறிததுக ப்கோள்ளுங்கள். இப்ெோது அைர்்களின ்ை்கததிடன 

அட்ைைடணயில் குறியுங்கள்.

ை. எண்
மோணைர் 

பெயர்

்கைந்த 

பதோட்லவு

எடுததுக 

ப்கோண்ை 

்கோ்லம்

்ை்கம்  = 
்கைந்த பதோட்லவு

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் 
்ை்கம்  

(மீ/வி)

1 முரு்்கைன  100 மீ 12 வி 100 மீ / 12 வி 8.3 மீ / வி

2  100 மீ

3  100 மீ

4  100 மீ

5  100 மீ

ஒரு பெோருள் ெயணம் பைய்த ்ை்கமும், 

அபபெோருள்  அபெயணததிற்்கோ்க எடுததுக 

ப்கோண்ை ்கோ்லமும் நமககுத பதரியுமோனோல், 

நம்மோல் அபபெோருள் ்கைந்த பதோட்லவிடனக 

்கணககிை இயலும்.

்ை்கம் (s)  = 
்கைந்த பதோட்லவு (d)

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் (t)
 = 

d 

t

அல்்லது,

்கைந்த பதோட்லவு (d) = ்ை்கம் (s) x ்கோ்லம் (t)

 d = s x  t 

உடைன ்ெோல்ட் 100மீ தூரததிடன 9.58 

வினோடி்களில் ்கைந்து உ்ல்கைோதடன 

ெடைததோர். இடதவிை ்ை்கமோ்க 

உங்க்ளோல் ஓை முடியும் என்றோல் 

ஒலிம்பிக தங்கபெதக்கம் உங்களுக்கோ்க 

்கோததிருககி்றது.

ஒரு ்கபெல் மணிககு 50 கிமீ ்ை்கததில் 

5 மணி ்நரம் ெயணம் பைய்தது எனில் 

அக்கபெல் ்கைந்த பமோததத பதோட்லவு யோது ?

்கைந்த பதோட்லவு, d = s x t

 = 50 கிமீ / மணி x 5 மணி 

 = 250 கிமீ.

அ்த்ெோல் ஒரு பெோருளின ்ை்கமும், அது 

்கைந்த பதோட்லவும் பதரியுமோனோல் அது ெயணம் 

பைய்த ் நரததிடன நம்மோல் ்கணககிை இயலும்.

s = d / t   அல்்லது   t = d / s

்கோ்லம் (t) = ்கைந்த பதோட்லவு (d) / ்ை்கம் (s) 

ஒரு ்ெருந்து மணிககு 50 கிமீ ்ை்கததில் 

ெயணம் பைய்து, 300 கிமீ பதோட்ல விடனக 

்கைந்தோல், அப்ெருந்து ெயணம் பைய்ய 

எடுததுகப்கோண்ை ்நரம் எவை்ளவு ?

t = d / s = 300 / 50 = 6 மணி

பின்வரும் ந்கள்வி்களுககு விசடயளி

1. நீங்கள் ெதது கி.மீ பதோட்லவிடன இரண்டு 

மணி ்நரததில் ்கைந்தோல் , உங்களுடைய  

்ை்கம் மணிககு __________ கி.மீ.

2. நீங்கள் 15 கிமீ பதோட்லவிடன 1/2 

மணி ்நரததில் ்கைக்க முடியுமோனோல், 

உங்க்ளோல் ஒரு மணி ்நரததில் ________

பதோட்லவிடனக ்கைக்க முடியும். அப்ெோது 

உங்களின ்ை்கம் மணிககு ________கிமீ 

ஆ்க இருககும்.
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3. நீங்கள் மணிககு 20 கிமீ ்ை்கததில்  

2 மணி ்நரம் ஓடினோல் நீங்கள் ்கைந்த 

பதோட்லவு __________ கிமீ ஆகும்.

�்கவல் அறிநவோம்

தடரைோழ வி்லஙகு்களில் சிறுதடதயோனது 

112 கிமீ/மணி ்ை்கததில் ஓைககூடிய 

வி்லங்கோகும்.

சீரோன இயக்கம் �றறும் சீரற்ற இயக்கம் 

ஒரு பதோைர்ைண்டி திருச்சியில் இருந்து 

பு்றபெட்டு மதுடரடய அடைகி்றது என 

டைததுகப்கோள்்ைோம். அது சீரோ்க ஒ்ர 

்ை்கததில்தோன பைல்லுமோ?  ஆரம்ெததில் அது 

ஓய்வு நிட்லயில் இருககும். பதோைர்ைண்டி 

நிட்லயததிலிருந்து பு்றபெடும்்ெோது அதன 

இயக்கம் பமதுைோ்க இருந்து, சிறிது தூரம் 

பைன்றபி்றகு அதி்கரிககும். ெோ்லங்கள் 

்ெோன்றைற்ட்றக ்கைககும்்ெோது ்ை்கதடதக 

குட்றதது, இடைபெட்ை பதோைர்ைண்டி 

நிட்லயங்களில் நினறு ெயணி்கட்ள ஏற்றிக 

ப்கோண்டு மதுடரடய அடையும். இறுதியோ்க 

மதுடரடய அடையும்்ெோது அதன ்ை்கம் 

குட்றந்து ஓய்வு நிட்லககு ைரும். ெயணம் 

முழுைதும் அதன ்ை்கம் சீரோனதோ்க இருக்கோது. 

இவைோறு மோறுெட்ை ்ை்கங்களில் பைல்ைதோல் 

இதன இயக்கததிடன நோம் சீரற்்ற இயக்கம் 

எனறு கூறுகி்்றோம். இருபபினும் ஏ்தனும் 

ஒரு குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் அது 

ஒ்ர ்ை்கததில் பைனறிருககும். அந்தக 

்கோ்லஇடைபைளியில் பதோைர்ைண்டியின ் ை்கம் 

சீரோனதோ்க  இருககும். இது்ை, சீரோன இயக்கம் 

எனபெடுகி்றது. சுருக்கமோ்க, நோம் இயக்கததிடன 

அ) ெயணம் பைய்யும் ெோடத ஆ) ்கோ்ல ஒழுஙகு 

முட்ற ப்கோண்ைதோ அல்்லது இல்ட்லயோ? 

இ) சீரோன இயக்கமோ, சீரற்்ற இயக்கமோ? 

என்ற அடிபெடையில் பிரிக்க இயலும்.  

இயஙகும் 

ெோடதயின 

அடிபெடையில்

்கோ்ல 

இடைபைளி 

அடிபெடையில்

சீரோன 

்ை்கததின 

அடிபெடையில்

்நர்்்கோட்டு 

இயக்கம்

்கோ்ல ஒழுஙகு 

இயக்கம்

சீரோன இயக்கம்

ைட்ளவுப ெோடத 

இயக்கம்

்கோ்ல ஒழுங்கற்்ற 

இயக்கம்

சீரற்்ற இயக்கம்

ைட்ைபெோடத 

இயக்கம்

தற்சுேற்சி  

இயக்கம்

அட்லவு  

இயக்கம்

ஒழுங்கற்்ற  

இயக்கம்

இயக்கம்

எனது இயந்திரததில் 

்ம்்ல குறிபபிைபெட்டுள்்ள 

சி்ல இயக்கங்கள் உள்்ளன. 

்கண்டுபிடியுங்க்்ளன!
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கீழக்கோணும் ைழிமுட்ற்கட்ளப பினெற்றி நோம் ஒரு எளிய ்கோற்்றோடிடய உருைோககு்ைோம்.

• உங்க்ளது ெடேய ெந்துமுடனப ்ெனோவிலிருந்து 

2 பை.மீ. நீ்ளம் ப்கோண்ை டமககுேோடய பைட்டி 

எடுததுகப்கோள்்ளவும். அதன டமயததில் ெைம் 1ல் 

்கோட்டியெடி துட்ளயிட்டுகப்கோள்்ளவும்.

• ஒரு பமல்லிய ்கம்பிடய 9 பை.மீ அ்ளவில் 

எடுததுகப்கோண்டு, அதடனப ெைம் 2ல் ்கோட்டியெடி U  

ைடிவில் ைட்ளததுகப்கோள்்ளவும்.

• துட்ளயிட்ை டமககுேோடய ெைம் 3ல் ்கோட்டியைோறு U 

ைடிைக ்கம்பியில் பைருகிக ப்கோள்்ளவும்.

• அ்த ்ெனோவின  பெரிய டமககுேோயில் ்கம்பியின 

இருமுடன்கட்ளயும் ெைம் 4ல் ்கோட்டியைோறு U  ைடிைக 

்கம்பியின முடனயில் ்கட்ைவும். 

• இப்ெோது ெைம் 5ல் ்கோட்டியைோறு, டமககுேோயின ைழியோ்கக ்கோற்றிடன ஊதவும்.

• ்ை்கதடத அதி்கரி்கரிபெதற்கு ்கம்பியின முடன்களின நீ்ளததிடன 

மோற்றியடமதது ்கோற்்றோனது  டமககுேோயின முடன்கட்ள அடையுமோறு பைய்யவும். 

எளிய ்கோற்்றோடிடய டைதது விட்ளயோடினீர்்க்ளோ? அதில் ஏற்ெடும் இயக்கங்கட்ளக ்கைனிதது 

இருபபீர்்கள். இப்ெோது கீ்ே உள்்ள ்்கள்வி்களுககு விடையளியுங்கள்.

1. குேோயின ைழியோ்கச் பைல்லும் ்கோற்்றோனது _________ இயக்கததிடன ்மற்ப்கோள்கி்றது.

2. டமககுேோய்த துண்ைோனது _________ இயக்கததிடன ்மற்ப்கோள்கி்றது. 

3. ்கோற்்றோடியோனது _________ இயக்கததிடன _________ இயக்கமோ்க மோற்றுகி்றது.

சிந்திக்க... 

எளிய ்கோற்்றோடியில் ் நர்்்கோட்டு இயக்கம் சுேற்சி இயக்கமோ்க மோற்்றபெடுகி்றது. அது ் ெோ்ல சுேற்சி 

இயக்கததிடன ்நர்்்கோட்டு இயக்கமோ்க மோற்்றககூடிய ஏ்தனும் விட்ளயோட்டு பெோம்டமடய 

உங்க்ளோல் பைய்ய முடியுமோ? 

பையல்�ோடு 7   எளிய ்கோற்றோடி

நம் அன்றோை ைோழவில் நோம் ்கோணும் 

இயக்கங்கள் ்ைறுெட்ை ெல்்ைறு இயக்கங்கள் 

இடணந்ததோகும்.

குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் 

சீரோன ்ை்கததில் இயஙகும் பெோருளின 

இயக்கததிடன நோம் சீரோன இயக்கம் எனறும், 

மோறுெட்ை ்ை்கததில் இயஙகும் பெோருளின 

இயக்கததிடன சீரற்்ற இயக்கம் எனறும் 

கூறுகி்்றோம்.

அன்றோை ைோழவில் நோம் ்கோணும் 

இயக்கங்கள் யோவும் சீரற்்ற இயக்கங்க்்ள. 

சீரோன மற்றும் சீரற்்ற இயக்கங்கள் ெற்றி உயர் 

ைகுபபு்களில் நோம் ்மலும் ்கோண்்ெோம்.

கூடடு இயக்கம்

ெைததிலுள்்ள மிதிைண்டிடயப ெோருங்கள். 

ைண்டியின ைக்கரமோனது எவைட்கயோன 

இயக்கததிடன ்மற்ப்கோள்கி்றது? 

முழுடமயோன மிதிைண்டிடய  நோம் 

எடுததுகப்கோண்ைோல், அது எவைட்கயோன 

இயக்கததிடன ்மற்ப்கோள்கி்றது?
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மனிதடனப ்ெோன்ற உருைமுடைய 

இரு்கோல்்கட்ள உடைய ்ரோெோட்

ந�ரந்கோடடு இயக்கம்

சு
ழ

ற
சி

 இ
ய

க
்க

ம்

மிதிைண்டியின ைக்கரமோனது 

சுேல்ைதோல் அது தற்சுேற்சி இயக்கததிடன 

்மற்ப்கோள்கின்றது. மிதிைண்டியோனது 

முன்னோககிச் பைல்ைதோல் அது ்நர்்்கோட்டு 

இயக்கததிடன ்மற்ப்கோள்கின்றது.

ச�யல் இயந்திரத்திலுள்் �லவி� 

இயக்கங்கள்

•  டதயல் ஊசியின இயக்கம்

 _______________________
•  ைக்கரததின இயக்கம்

 _______________________
•  மிதிபெோனின இயக்கம்

 _______________________

2.3. இன்ச்றய அறிவியல் – நரோ�ோட

்ரோெோட்டு்கள் எனெடை தோனியஙகி 

இயந்திரமோகும். சி்ல ்ரோெோட்டு்கள் 

இயந்திர ்ைட்ல்கள் மற்றும் ெணி்கட்ள 

மனிதர்்கட்ளவிை சி்றபெோ்கவும், துல்லியமோ்கவும் 

பைய்ய ைல்்லடை. ஆெததோன பெோருள்்கட்ளக 

ட்கயோ்ளவும், மி்கத பதோட்லவில் உள்்ள 

்்கோள்்கட்ள ஆரோயவும் ்ரோெோட்டு்க்ளோல் 

முடியும்.  'உததரவுககுப ெடிந்த ஊழியர்' 

எனப பெோருள்ெடும் '்ரோெோட்ைோ' என்ற 

பைக்்கோஸ்்லோைோககியோ ைோர்தடதயிலிருந்து 

்ரோெோட் என்ற ைோர்தடதயோனது 

உருைோக்கபெட்ைது. ்ரோெோட்டிகஸ எனெது 

்ரோெோட்டு்கட்ளப ெற்றி அறியும் அறிவியல் 

பிரிவு ஆகும்.

நரோ�ோடடு்க்ோல் என்ன பைய்ய இயலும்?

்ரோெோட்டு்க்ளோல் தங்கள் சுற்றுபபு்றதடத 

உணரவும், சூேலுககு ஏற்ெ எதிர்விடன 

புரியவும் இயலும். அைற்்றோல் மி்க நுட்ெமோன 

ெணி்கட்ளச் பைய்யமுடியும். அ்த்ைட்ள 

அதி்க அ்ளவு விடைடயயும் பைலுதத 

முடியும். உதோரணமோ்க, ஒரு மருததுைரின 

ைழி்கோட்டுதலினெடி அைற்்றோல் ்கண் அறுடைச் 

சிகிச்டைடய ்மற்ப்கோள்்ள இயலும். அ்த்ெோல் 

அைற்்றோல் ஒரு மகிழுந்திடன ைடிைடமக்கவும் 

இயலும். பையற்ட்க நுண்ணறிவிடனப 

ெயனெடுததி ்ரோெோட்டு்கள் தோங்கள் அடுதது 

எனன பைய்ய ்ைண்டும் என்ற முடிவிடனயும் 

தோங்க்்ள எடுக்க இயலும்.

நரோ�ோடடு்களின் உைரதி்றன் 

மினனணு உணர்வி்கள் ்ரோெோட்டு்களின 

்கண்்க்ளோ்கவும், ்கோது்க்ளோ்கவும் உள்்ளன. 

இரட்டைக ்்கமரோைோனது அதற்கு இந்த 

உ்ல்கம் ெற்றிய முபெரிமோணப பிம்ெததிடன 

அளிககி்றது. டமக்ரோஃ்ெோன்கள் ஒலிடய 

உணர உதவுகின்றன. அழுதத உணர்வி்கள் 

அைற்றிற்கு பதோடுதலுக்கோன நுட்ெததிடன 

அளிதது ஒரு முட்டைடய அல்்லது ெோரமோன 

பெோருள் ஒனட்றத தூககும்்ெோது எவைோறு 
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பிடிக்க ்ைண்டும் என உணர்ததுகின்றன. 

அதனுைன இடணக்கபெட்டுள்்ள ்கணிபபெோறி 

்ரடி்யோ அட்ல்கள் ெரிமோற்்றம் மூ்லம் 

பைய்தி்கட்ள அனுபெவும், பெ்றவும் 

உதவுகின்றது.

இரோணுைப ெயனெோட்டிற்்கோன 

நோனகு ்கோல் ்ரோ்ெோ

பையறச்க நுண்ைறிவு

பையற்ட்க நுண்ணறிவு எனெது மனித 

மூட்ள ்ெோனறு சிந்திக்கததக்க ைட்கயில் 

்கணினி பையல்ெோடு்கட்ள உருைோககுைதோகும். 

இனட்றய நிட்லயில் நோம் அதடன 

அடையவில்ட்லபயனினும், கூட்ைததிற்கு 

நடுவிலுள்்ள மு்கங்கட்ள அடையோ்ளம் ்கண்டு 

ப்கோள்ளும் ைட்கயில் சி்ல ்கணினி்கட்ள 

ைடிைடமக்க முடியும்.

நரோ�ோடடு்க்ோல் சிந்திக்க இயலு�ோ ?

்ரோெோட்டு்க்ளோல் சிந்திக்க இயலும். 

ைதுரங்கம் ்ெோன்ற மிகுந்த சிக்க்லோன 

விட்ளயோட்டு்கட்ள மனிதடனவிை இடை 

சி்றபெோ்க விட்ளயோடுகின்றன. ஆனோல் ஒரு 

்ரோெோட்ைோல் சிந்திபெடத உணரமுடியுமோ? 

மனிதர்்கள் அ்க உணர்வுநிட்ல உள்்ளைர்்கள். 

நோம் சிந்திககி்்றோம் எனெதடன நம்மோல் 

உணரமுடியும். ஆனோல், அந்த அ்க உணர்வு 

நிட்ல எபெடி இயஙகுகி்றது எனெடதப புரிந்து 

ப்கோள்்ளமுடியோது. ்ரோெோட்டு்கள் எப்ெோதும் 

அ்க உணர்வு நிட்லயில் இருககுமோ எனெடத 

நம்மோல் கூ்றமுடியோது.

�ோநனோநரோ�ோடடு்கள்

நோ்னோ்ரோெோட்டு்கள் நுண்ணிய 

இைங்களில் தங்கள் ெணி்கட்ளச் பைய்ைதற்்கோ்க 

உருைோக்கபெட்ை மி்கச் சிறிய ்ரோெோட்டுக்கள்  

ஆகும். ைருங்கோ்லங்களில் நம்மோல் இரதத 

ஓட்ைததில் நோ்னோ்ெோட்டு்கட்ளச் பைலுததுைதன 

மூ்லம், நடைமுட்றயில் ைோததியமில்்லோத 

நுண்ணிய, ்கடினமோன அறுடை சிகிச்டை்கட்ள 

்மற்ப்கோள்்ள இயலும். ஒரு நோ்னோ்ரோெோட்டை 

இரதத ஓட்ைததில் பைலுததி அதன மூ்லம்  

நல்்ல பைல்்கட்ள அழிக்கோமல் புற்று்நோயோல் 

ெோதிக்கபெட்ை பைல்்கட்ள மட்டும் அழிததோல் 

எவை்ளவு சி்றபெோ்க இருககும் எனறு உங்க்ளோல் 

்கற்ெடன பைய்து ெோர்க்கமுடிகி்றதோ?

எதிர்்கோ்லததில் நோ்னோ ்ரோெோட்டு்கள்

நிசனவில் ப்கோள்்க.

•  இயக்கம் மற்றும் ஓய்வு ஆகியடை 

ஒனறுகப்கோனறு ைோர்புள்்ளடை.

•  ் ைப்றோரு நிட்லயில் இருந்து ெோர்ககும் 

்ெோது, ஓய்வு நிட்லயில் உள்்ள அடனததுப 

பெோருள்்களும் இயக்கநிட்லயில் உள்்ளது 

்ெோலும், இயக்க நிட்லயில் உள்்ள 

பெோருள்்கள் ஓய்வு நிட்லயில் உள்்ளது 

்ெோலும் ்தோனறும்.

•  தள்ளுதல் அல்்லது இழுததல் பையல்்கள் 

மூ்லம் ஒரு பெோருளின மீது விடையோனது 

பையல்ெடுததபெடுகி்றது. இவவிடையோனது 

உயிருள்்ள மற்றும் உயிரற்்ற 

பு்றக்கோரணி்க்ளோல் பையல்ெடுததபெை்லோம்.

பதோழிற்ைோட்லப ெயனெோட்டிற்்கோன ்ரோெோட்
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•  பெோருளினமீது பையல்ெடுததபெடும் 

விடையோனது, பெோருட்ள ஓய்வு 

நிட்லயிலிருந்து இயக்க நிட்லககு 

மோற்்ற்லோம்; இயஙகும் பெோருளின 

்ை்கதடத்யோ அல்்லது திடைடய்யோ 

அல்்லது இரண்டையு்மோ மோற்்ற்லோம்; 

பெோருளின ைடிைததில் மோற்்றதடத 

ஏற்ெடுதத்லோம்.

•  சி்ல விடை்கள் பதோடு விடை்க்ளோ்கவும், 

சி்ல விடை்கள் பதோைோ விடை்க்ளோ்கவும் 

பையல்ெைககூடியடை.

•  ைரோைரி ்ை்கம் = ்கைந்த பதோட்லவு / 

எடுததுகப்கோண்ை ்கோ்லம் (s = d/t)

• ்ை்கததின அ்லகு மீ/விநோடி

•  இயக்கததிடன அதன ெோடதடயப 

பெோருததும் (்கோ்ல ஒழுஙகு உடையடை 

மற்றும் ்கோ்ல ஒழுஙகு அற்்றடை), ் ை்கதடதப 

பெோருததும் (சீரோன இயக்கம் மற்றும் சீரற்்ற 

இயக்கம்) ைட்கபெடுதத்லோம்.

4.  கீதோ தன தந்டதயுைன ஒரு ைண்டியில் 

அைளுடைய வீட்டிலிருந்து 40 கி.மீ 

பதோட்லவிலுள்்ள அை்ளது மோமோ வீட்டிற்குச் 

பைல்கி்றோள். அஙகு  பைல்ைதற்கு 40 

நிமிைங்கள் எடுததுக ப்கோண்ைோள்.

 கூற்று 1: கீதோவின ்ை்கம் 1 கி.மீ / நிமிைம்

 கூற்று 2: கீதோவின ்ை்கம் 1 கி.மீ / மணி

 அ) கூற்று 1 மட்டும் ைரி

 ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ைரி

 இ) இரண்டு கூற்று்களும் ைரி

 ஈ) இரண்டு கூற்று்களும் தைறு

II. ந்கோடிடட இடங்கச் நிரபபு்க.

1. ைோட்லயில் ்நரோ்கச் பைல்லும் ஒரு 

ைண்டியின இயக்கம் ____________ 

இயக்கததிற்கு ஒரு உதோரணமோகும்.

2. புவிஈர்பபு விடை __________ விடையோகும்.

3. மண்ெோண்ைம் பைய்ெைரின ைக்கரததின 

இயக்கம் ______________ இயக்கமோகும்.

4. ஒரு பெோருள் ைம்கோ்ல இடைபைளியில் 

ைம பதோட்லடைக ்கைககுமோனோல்,  

அபபெோருளின  இயக்கம் ______________

III. ைரியோ அல்லது �வ்றோ என எழுது்க. �வ்றோ்க 

இருபபின் ைரியோன கூறச்ற எழுது்க.

1.  டமயப புள்ளிடயப பெோருதது முனனும் 

பினனும் இயஙகும் இயக்கம் அட்லவு 

இயக்கம் ஆகும்.

2.  அதிர்வு இயக்கமும், சுேற்சி இயக்கமும் ்கோ்ல 

ஒழுஙகு இயக்கமோகும்.

3. மோறுெட்ை ்ை்கததுைன இயஙகும் 

ைோ்கனங்கள் சீரோன இயக்கததில் உள்்ளன.

4. ைருங்கோ்லததில் மனிதர்்களுககுப ெதி்லோ்க 

்ரோெோட்டு்கள் பையல்ெடும்.

IV. ஒபபுச�யின் அடிப�சடயில் நிரபபு்க.

1. ெந்டத உடதததல் : பதோடு விடை :: இட்ல 

கீ்ே விழுதல் :  __________ ?

2. பதோட்லவு : மீட்ைர் ::  ்ை்கம் : __________ ?

3. சுேற்சி இயக்கம் : ெம்ெரம் சுற்றுதல் :: அட்லவு 

இயக்கம் : __________ ?

�திபபீடு

I. ைரியோன விசடசயத் ந�ரந்ப�டுத்து எழுது்க. 

1. ்ை்கததின அ்லகு ______________

 அ) மீ   ஆ) விநோடி

 இ) கி்்லோகிரோம்   ஈ) மீ/வி

2.  கீழக்கண்ைைற்றுள் எது அட்லவுறு 

இயக்கம் ?

 அ)  பூமி தன அச்டைப ெற்றிச் சுேல்தல்

 ஆ)  நி்லவு பூமிடயச் சுற்றி ைருதல்

 இ)  அதிர்வுறும் ்கம்பியின முனபின இயக்கம்

 ஈ) ்மற்்கண்ை அடனததும்

3. கீழக்கண்ைைற்றுள் ைரியோன 

 பதோைர்பிடனத ்தர்ந்பதடு.

  அ) ்ை்கம் = பதோட்லவு x ்கோ்லம்

 ஆ) ் ை்கம் = பதோட்லவு / ்கோ்லம்

 இ) ்ை்கம் = ்கோ்லம் / பதோட்லவு

    ஈ) ்ை்கம் = 1 / (பதோட்லவு x ்கோ்லம்)
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V. ப�ோருத்து்க.

1. அ) 
ைட்ை 

இயக்கம்

2. ஆ)
அட்லவு 

இயக்கம்

3. இ)
்நர்்்கோட்டு

 இயக்கம்

4. ஈ) சுேற்சி இயக்கம்

5. உ)

்நர்்்கோட்டு

இயக்கமும், சுேற்சி

இயக்கமும்

VI.  சீரோன நவ்கத்தில் ்கோடடினுள் பைல்லும் ஒரு 

யோசன ்கடககும் ப�ோசலவு, ்கோலத்துடன் 

ப்கோடுக்கப�டடுள்்து. சீரோன நவ்கத்தின் 

அடிப�சடயில் கீழ்்கண்ட அடடவசைசயப 

பூரத்தி பைய்்க.

பதோட்லவு (மீ) 0 4 12 20

்கோ்லம் (வி) 0 2 4 8 10

VII. அடடவசைசயப பூரத்தி பைய்்க.

்கோ்ல ஒழுங்கற்்ற 

இயக்கம்

குறிபபிட்ை ்கோ்ல 

இடைபைளியில் 

நடைபெறும் 

இயக்கம்

குறிபபிட்ை 

அச்டைப 

ெற்றிச் சுேலும்

 இயக்கம்

VIII. ஓரிரு வோரத்ச�யில் விசட எழுது்க.

1. பதோடுதல் நி்கழவினறி ஒரு பெோருள் மீது 

பையல்ெடும் விடை ______________

2. ்கோ்லதடதப பெோருதது ஒரு பெோருளின 

நிட்ல மோறுெடுைது ______________.

3. ஒரு குறிபபிட்ை ்கோ்ல இடைபைளியில் மீண்டும் 

மீண்டும் நி்கழும் இயக்கம்______________.

4. ைம்கோ்ல இடைபைளியில், ைமபதோட்லடைக 

்கைககும் பெோருளின இயக்கம் __________.

5. நுணுக்கமோன அல்்லது ்கடினமோன 

்ைட்ல்கட்ளச் பைய்யுமோறு ்கணினி  

நிரல்்க்ளோல் ைடிைடமக்கபெட்ை இயந்திரம் 

___________.

IX. சுருக்க�ோ்க விசடயளி.

1. விடை – ைடரயறு.

2. பெோருள் ந்கரும் ெோடதயின 

அடிபெடையி்லோன  இயக்கங்கட்ளக கூறு்க.

3. இயஙகும் மகிழுந்தினுள் நீ அமர்ந்திருககும் 

்ெோது உன நண்ெடனப பெோருதது ஓய்வு 

நிட்லயில் இருககி்றோயோ அல்்லது இயக்க 

நிட்லயி்ல இருககி்றோயோ? 

4. பூமியின சுேற்சி ்கோ்ல ஒழுஙகு இயக்கமோகும் 

– ்கோரணம் கூறு.

5. சுேற்சி இயக்கம், ைட்ளவுபெோடத இயக்கம் 

்ைறுெடுதது்க.

X. ்கைககீடு.

1. ஒரு ைண்டியோனது 5 மணி ்நரததில் 

400 கி.மீ தூரதடதக ்கைந்தோல் ைண்டியின 

்ை்கம் எனன?

XI. விரிவோ்க விசடயளி.

1. இயக்கம் என்றோல் எனன?

2. ெல்்ைறு இயக்கங்கட்ள உதோரணததுைன 

ைட்கபெடுதது்க.

XII. எடுத்துக்கோடடு்கச்க ப்கோண்டு பூரத்தி 

பைய்்க.

ைண்டிச்ைக்கரததின 

இயக்கம்

்நர்்்கோட்டு இயக்கம்

ைட்ளவுபெோடத  

இயக்கம்

தற்சுேற்சி இயக்கம்

ைட்ை இயக்கம்

அட்லவு இயக்கம்

ஒழுங்கற்்ற இயக்கம்
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விசை �றறும் இயக்கம் 

விட்ளயோடி ெோர்்ெோமோ  

விடை மற்றும் இயக்கம்.

இசையச பையல்�ோடு

�டி 1 �டி 2 �டி 3

�டிநிசல்கள்:

◆ Google ந�டுப�ோறி / உலோவிககுள் பைன்று விசை �றறி அறிந்து ப்கோள்் “FORCE AND MOTION” 

PhET என்று �டடசசு பைய்யவும். ஒரு ்கயிச்ற இரு வண்ை ஆசட அணிந்� �னி�ர்கள் 

இரு�க்கம் இழுப�து ந�ோல் திசரயில் ந�ோன்றும். அச�த் �ரவி்றக்கம் பைய்து 

நிறுவிகப்கோள்்வும் ஒரு �க்க �னி�சன அழுத்தி, GO  என்கி்ற  ப�ோத்�ோசன அழுத்�வும்.

◆ வலது �க்கத்தில் �னி�ன் இருப��ோல் ப�ோருள் வலது �க்கம் ந�ோககி �்கரும். 

◆ இபப�ோழுது நீல நி்ற �னி�சன இடது �க்கத்தில் சவககும்ப�ோழுது இரு�க்க விசை ை��ோ்க 

இருப��ோல் ப�ோருள் �்கரவதில்சல.

◆ இச�ப ந�ோல இரு�க்கமும் �னி�ர்கச்ச ை��ோ்கவும் அதி்க�ோ்கவும் சவத்து விசையின் 

தி்றசனக குறித்து அறிந்து ப்கோள்்லோம்.

உரலி: 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/forces-and-motion-basics

*ெைங்கள் அடையோ்ளததிற்்கோ்க மட்டு்ம.
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3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள 
பருப்பொருள்கள

அலகு

திண்மம்

நீர்மம் 

வாயு

 பருப்பாருள்களை வளையறுத்து, அவற்றின் பணபு்கள பற்றிய புரிதளை ம்மம்படுத்துதல்.

 சிை பணபு்களின் அடிபபளையில் ்பாருள்களை வள்கபபடுத்துதல்.

  திணம், திைவம் ்மற்றும் வாயுக்களை அவற்றின் து்கள அள்மபபின் அடிபபளையில் மவறுபடுத்துதல்.

 தூய ்பாருள்களையும், ்கைளவ்களையும் மவறுபடுத்துதல்.

 ்கைளவ்களைப பிரித்தலின் அவசியத்ளதக ்கணைறிதல்.

  ்்காடுக்கபபட்டுளை ்மாதிரிக ்கைளவ்களைப பிரிபபதற்கு, தகுநத முளை்களைப பரிநதுளைத்தல்.

 உணவுக ்கைபபைம் குறித்தும், அது ஏற்படுத்தும் தீய விளைவு்கள குறித்தும் விழிபபுணரவு ்பறுதல்.

 ்கற்ைல் ம�ாக்கங்கள
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அறிமுகம்

�ம்ள்மச் சுற்றிலும் பருப்பாருள்கள 

உளைன.  �ாம்  சுவாசிககும் ்காற்று, பருகும் 

நீர ்மற்றும் அன்ைாை வாழ்வில் பயன்படுத்தும் 

்பாருள்கள அளனத்தும் பருப்பாருைால் 

ஆனளவ. நிளைளய உளைய  ்மற்றும்  இைத்ளத 

அளைத்துக ்்காளைககூடிய ்பாருள்கள 

அளனத்தும் பருப்பாருள்கள எனபபடுகின்ைன. 

பருப்பாருள்கள மூன்று நிளை்களில் 

்காணபபடுகின்ைன. அளவ, திண்மம், நீர்மம் 

்மற்றும் வாயு ஆகும்.  பருப்பாருள்கள எவற்ைால் 

ஆனளவ ்தரியு்மா? 

பருப்பாருள்கள அணுக்கைால் 

ஆனளவ. அணுக்கள மி்கச் சிறிய 

து்கள்கள ஆகும். �ம்முளைய ்கண்கள 

்மற்றும் உருப்பருககியினால்கூை 

பாரக்கமுடியாத அைவிற்கு அணுக்கள 

மி்கச்சிறியளவ. ஒரு ்காகிதத்தாளின் தடி்மன் 

இைட்்சக்கணக்கான அணுக்களின் தடி்மளனக 

்்காணைது. அணுக்களின் அள்மபளபக 

்கணைறிய அறிவியல் ்தாழில்நுட்பங்கள 

பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. ஸம்கனிங 

எைகட்ைான் நுணமணாககி  (Scanning Electron 

Microscope) ்மற்றும் ஊடுபுளை எைகட்ைான் 

நுணமணாககி (Tunnelling Electron Microscope) 

மபான்ைளவ அணுக்களின் அள்மபளபக 

்கணைறியப பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 

அணுக்களைப பற்றி உயரவகுபபு்களில் ம்மலும் 

பாரக்கைாம். இபமபாது பருப்பாருளின் மூன்று 

நிளை்களைப பற்றி �ாம் ்தரிநது்்காளமவாம். 

3.1  பருப்பொருளின் இயற்பியல் தன்்மை

பருப்பாருள்கள இைத்ளத அளைத்துக 

்்காளளும் ்மற்றும் அவற்றிற்கு நிளை உணடு. 

பருப்பாருள்கள எத்தள்கய 

தன்ள்மயுளையளவ என்ை ம்களவிககு 

தத்துவம்மளத்கள பதில் ்காண முற்பட்ைனர. 

அவர்கள சிை ்கருத்துக்களையும் கூறினர. 

இநதிய தத்துவம்மளத கனடொ ்மற்றும் கிமைக்க 

தத்துவம்மளத ்டமைொக்ரட்டிஸ் ஆகிய இருவரும் 

அணுளவககுறித்து ஒத்த சிநதளனயுைன் 

இருநதனர என்று அறியபபடுகிைது. ்கனைா 

பருப்பாருள்களில் உளை சிறிய து்களை 

’ப்ரமைொனு’ என அளைத்தார கிமைக்க 

தத்துவம்மளத ்ை்மாகைட்டிஸ இதளன 

’அட்டொமைஸ்’ (அணு) என்கிைார. 

ஒரு சிறிய நூல் (்கயிறு) ஒன்று 

துணடு துணைா்க ்தாைரநது ்கத்தியால் 

்வட்ைபபடுவதா்கக ்கருதுமவாம். அது ஒரு 

தருணத்தில் முடிவற்ை நிளைளய அளையும்.  

்ெயல்பொடு 1

சிறிதைவு ்சரக்களைப படி்கங்களை எடுத்துக ்்காளைவும். ஒரு உருப்பருககும் ்ைன்சின் 

வழியா்க ்கவன்மா்க அவற்ளை உற்றும�ாக்கவும்.

அ ஆ இ ஈ உ ஊ

்்காடுக்கபபட்டுளை எநத உருவத்துைன் ்சரக்களைப படி்கத்தின் 

உருவம் ஒத்துபமபாகின்ைது என்று கூைவும். 

அ ஆ இ ஈ உ ஊ

சிை ்சரக்களைப படி்கங்களை நீரில் இைவும். 

்சரக்களைப படி்கங்களில் என்ன ்மாற்ைம் நி்கழ்கிைது?

்சரக்களைப படி்கங்களும் மூைககூறு்கைால் ஆனளவமய. ்சரக்களை நீரில் ்களையும்்பாழுது, 

்சரக்களைப படி்கங்கள உளைக்கபபடுவதால் ்சரக்களை மூைககூறு்கள நீர முழுவதும் பைவுகின்ைன. 

இநநி்கழ்வு அநநீரிளன இனிபபுச் சுளவ ்்காணைதா்க ்மாற்றுகிைது. அநத ்சரக்களை 

மூைககூறு்கள ்கண்கைால் ்காண இயைாத அைவு சிறியதா்க உளைதால் �ம்்மால் அவற்ளைப 

பாரக்க முடிவதில்ளை. ஒரு சிறிய அைவுளை எநத ஒரு பருப்பாருளிலும் மில்லியன் 

எணணிகள்கயிைான மூைககூறு்கள இருககும் (ஒரு மில்லியன் = 10 இைட்்சம்).
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அதளன �ம்்மால் ்வட்ை முடியாது. இநத 

சிறிய துணடும் இைட்்சக்கணக்கான 

மூைககூறு்களைக ்்காணடிருககும். 

இம்மூைககூறு்கள மி்கச் சிறிய அணுக்கைால் 

ஆனளவ. பருப்பாருள்கள அத்தள்கய சிறிய 

து்கள்கைால் ஆனளவ. இவற்ளை ்சகதிவாயநத 

நுணமணாககியால் கூை பாரக்க முடியாது.

பருப்பொருளின் சிறபபுப பண்புகள்

1. பருப்பாருளின் து்கள்களுககு இளைமய 

அதி்க இளை்வளி உளைது. அது ஒவ்வாரு 

பருப்பாருளிலும் மவறுபட்டிருககும்.

ஒரு மதக்கைணடி ்சரக்களைளய ஒரு 

குவளை நீரில் ம்சரக்கவும். �ன்ைா்கக ்கைக்கவும். 

இபமபாது ்சரக்களை முழுவதும் ்மளைகிைது. 

்சரக்களை எஙம்க ்்சன்ைது? அநதக குவளை 

நீர இபமபாது இனிபபா்க இருககு்மா? நீரின் 

து்கள்களுககு இளையில் இளை்வளி உளைது. 

்சரக்களைத் து்கள்கள அநத இளை்வளி்களை 

நிைபபுகின்ைன.

2. பருப்பாருளின் து்கள்களுககு இளைமய 

ஈரபபு விள்ச உளைது. 

இவவிள்சமய து்கள்களைப பிளணககிைது. 

இநத விள்ச ஒவ்வாறு பருப்பாருளிலும் 

்மாறுபடுகிைது. 

பருப்பொருள்க்ை வ்கபபடுததல்

ம்மற்்கணை பணபு்களின் அடிபபளையில் 

பருப்பாருள்களை திண்மம், திைவம் ்மற்றும் 

வாயு என மூன்று வள்கயா்கப பிரிக்கைாம். 

இளவமய ் பாருள்களின் இயற்பியல் நிளை்கள 

என அளைக்கபபடுகின்ைன. 

3.2   திண்மைம், தி்ரவம் மைற்றும் வொயுககளின் 

நி்ற, வடிவம் மைற்றும் பருமைன்

�ாம் ஒரு சிறிய ்கல்ளை எடுத்துக 

்்காளமவாம் கீழ்க்கணை வினாக்களுககு 

விளையளி.

 ்கல் ஒன்றின் வடிவத்ளத அறிய 

்்காள்கைன் மதளவயா? ஆம் / இல்ளை

திண்மத்திற்கு ்்காள்கைன் மதளவ 

இல்ளை. அது எஙகிருநதாலும் நிளையானது. 

ஏ்னனில், அதன் து்கள்கள ்�ருக்க்மா்க 

அள்மநது குறிபபிட்ை வடிவத்ளதத் தருகின்ைன. 

எனமவ, ்சாதாைண்மா்க அதன் வடிவம் ்மாைாது.

 ள்மதானத்தில் இருநது ஒரு ்கல்ளை 

எடுத்துவநது ம்மள்சயின் மீமதா அல்ைது 

அை்மாரியிமைா ளவககும்மபாது அதன் 

வடிவம் ்மற்றும் பரு்மன் ்மாறுகிைதா? ஆம்/

இல்ளை

ள்மதானத்திலிருநது ஒரு ்கல்ளை எடுத்து 

வநது ஒரு ம்மள்சமீது அல்ைது அை்மாரி 

மீது ளவககும்மபாது அதன் வடிவம் ்மற்றும் 

பரு்மன் ்மாைாது.

்ெயல்பொடு 2

மூன்று மபர ்்காணை குழுக்கைா்க அ்மைவும். 

கீமை உளை ்பாருள்களை உற்றும�ாககு்க. 

அளனத்தும் உனககு �ன்கு ்தரிநதளவயா? 

அளவயாவும் ஒமை ்மாதிரியானளவயா 

அல்ைது ்வவமவைானளவயா? எநத 

அடிபபளையில் அவற்ளை வள்கபபடுத்துவாய? 

ஒமை வள்கயிைா அல்ைது பை வள்கயிைா? 

உனது குழு �பர்களுைன் விவாதித்து அளதக 

குறித்துக்்காள. 

�ேரா�டா�

�ேரா�டா�

�ேரா�டா�
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்பன்சில் ்மற்றும் புத்த்கம் ஆகியளவ 

படிபபதற்குப பயன்படுபளவ. வாளி ்மற்றும் 

சீபபு ஆகியளவ ்�கிழியாைானளவ. ம்மள்ச 

்மற்றும் ்கைணடி ஆகியளவ ்மைத்தாைானளவ. 

மதயககும் �ார ்மற்றும் துளைபபம் 

ஆகியளவ ்கடின்மானளவ. ஆனால், �ாய 

்பாம்ள்ம மிருதுவானது. ஒளியானது 

்கணணாடிக குவளையில் உளை நீர ்மற்றும் 

மூககுக்கணணாடி ஆகியவற்றின் வழிமய 

ஊடுருவும். ஆனால், ஆபபிள அல்ைது இரும்புப 

்பட்டியின் வழிமய ஒளி ஊடுருவாது. ்மாடு 

்மற்றும் பைளவ மபான்ைளவ உயிருளைளவ, 

்மற்ைளவ உயிைற்ைளவ. குவளையில் உளை 

நீர திைவம். ஆனால் பலூனில் உளை ்காற்று 

வாயு. ்மற்ைளவ திண்மங்கள ஆகும். இைகு 

்மற்றும் ்காகிதக குவளை மிதககும். ஆனால், 

ஆபபிள ்மற்றும் சிறு ்கல் மபான்ைளவ மிதக்காது. 

்�கிழிப பட்ளைளய இழுக்கமுடியும். ஆனால், 

சீபளப இழுக்க முடியாது. இப்பாருள்கள 

அளனத்தின் பணபு்களும் மவறுபட்ைாலும் 

இளவ அளனத்தும் பருப்பொருள்கள் ஆகும்.

கீழககொணும் அட்டவ்ை்ய நி்ரபபுக.

நீ அவற்றின் பயன்்கள, அளவ உணைான 

விதம் அல்ைது ்மற்ை சிை பணபு்கள ்்காணடு 

அவற்ளை வள்கபபடுத்தைாம்.

வரி்ெ 

எண்

மிதககும் 

்பொருள்கள்

மூழகும் 

்பொருள்கள்

1.

2.

3.

ம்மமை விவரிக்கபபட்ை பணபு்களின் 

அடிபபளையில் ம்மலும் பை அட்ைவளண்களை 

அள்மக்க முயற்சி ்்சயயவும். நீ எத்தளன 

அட்ைவளண்களை அள்மபபாய? 

ம்மமை ்்காடுக்கபபட்டுளை 

பருப்பாருள்களை திண்மம், திைவம் ்மற்றும் 

வாயுக்கைா்க எவவாறு வள்கபபடுத்தினாய? 

்்சங்கல் ்மற்றும் ்கதவு மபான்ை வலுவான 

்பாருள்கள திண்மங்கள; பாயும் 

தன்ள்மயுளைளவ திைவங்கள; ்மற்றும் எளிதில் 
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பாயும் தன்ள்மயுளை ்பாருள்கள வாயுக்கள 

ஆகிய சிை பணபு்களின் அடிபளையில் நீ 

அவற்ளை வள்கபபடுத்தி இருபபாய. �ன்று, 

அது ்சரிமய.

்ெயல்பொடு 3

இயற்பியல் நிளையின் அடிபபளையில் சிை 

்பாருள்களை வள்கபபடுத்தும்படி ்மைரிைம் 

ம்கட்்கபபட்ைது. அவள அவற்ளை 

அட்ைவளணபபடுத்தினாள. நீங்கள அளத 

ஒபபுக்்காளகிறீர்கைா? நீங்கள ஒபபுக 

்்காளைாதவற்ளை மீணடும் 

அட்ைவளணபபடுத்தி, உங்கனது 

ஆசிரியரிைம் ்காணபிக்கவும். (இரு 

குழுக்கைா்கச் ்்சயல்பைவும்).

சுணணக்கட்டி ்காற்று நீைாவி

நீர ்மளை எலுமிச்ள்ச

பலூனில் உளை ்காற்று ்கல் எலுமிச்ள்சச் ்சாறு

ஆறு ்காற்று புள்க

்்சங்கல் ம்மள்ச ்கதவு

3.3.  வி்ரவுதல்

ம்மள்சயின் மீது ஒரு புத்த்கத்ளத 

ளவக்கவும். அளத �்கரத்தா்மல் ஐநது நிமிைம் 

்கவனி. ஒரு குவளை நீளை எடுத்துக்்காணடு 

அதில்  எழுதும்காளைப பயன்படுத்தி ஒரு துளி 

ள்மளயச் ம்சரக்கவும். அதளன அள்சக்கா்மல் 

அல்ைது ்கைக்கா்மல் ளவத்திருக்கவும். 

இப்பாழுது அளையின் ஒரு மூளையில் 

ஊதுவத்திளய ஏற்றி ளவக்கவும்.

கீழ்க்காணும் ம்களவி்களுககு விளையளி.

 புத்த்கம் �்கரகிைதா?

 நீை ள்மயின் து்கள்கள �்கரநது 

தன்னிச்ள்சயா்க நீரில் பைவுகின்ைனவா? 

அது ்கைபபதற்கு எவவைவு ம�ைம் 

எடுத்துக்்காளகிைது?

 அளையின் எநதப பகுதியில் நீ 

நின்ைாலும் ஊதுவத்தியின் ்மணத்ளத 

நு்கைமுடிகிைதா? 

 எவவைவு விளைவா்க ்மணம் பைவுகிைது? 

அது எபபடிப பைவுகிைது?

வாயுக்கள ்மற்றும் திைவங்களின் து்கள்கள 

எளிதா்கவும் மவ்க்மா்கவும் �்கரகின்ைன 

என்று �ாம் கூைைாம். ஒரு குறிபபிட்ை இைத்ளத 

அளைத்துக்்காளளும் வள்கயில் து்கள்கள 

பைவும் பணளபமய விைவுதல் என்கிமைாம். 

திண்மங்களில் உளை து்கள்கள ்�ருக்க்மா்க 

அள்மநதுளைதால் அளவ திைவம் ்மற்றும் 

வாயுக்களின் து்கள்களைபமபாை பைவாது.

எனமவ ள்ம து்கள்கள ்மற்றும் புள்கத் 

து்கள்கள அஙகுமிஙகும் விைவுகின்ைன. 

ஆனால், புத்த்கம் ம்மள்சமீது அபபடிமய 

இருககிைது.

திண்மத்தில் உளை 

து்கள்கள
திைவத்தில் உளை  து்கள்கள

வாயுக்களில் உளை 

து்கள்கள

 

மி்கவும் குளைநத 

இளை்வளியுைன் திண்மத்தில் 

து்கள்கள ்�ருக்க்மா்கப 

்பாதிநதுளைன. எ.்கா. ்கல்

திண்மத்ளதவிை திைவத்தில் குளைநத 

இளை்வளியுைன் தாறு்மாைா்க அல்ைது 

ஒழுங்கற்ை நிளையில் து்கள்கள 

அள்மநதுளைன. எ.்கா. நீர

அதி்க இளை்வளியுைன் 

எளிதில் �்கைககூடிய 

வள்கயில் வாயுவில் து்கள்கள 

அள்மநதுளைன. எ.்கா. ்காற்று
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்காற்று இைத்ளத அளைத்துக ்்காளளும்; 

அதற்கு நிளையும் உணடு ஆ்கமவ, �ம்்மால் 

்காணமுடியாத ்காற்றும் ஒரு பருப்பாருமை. 

பருப்பாருள்களைப பற்றி ம்மலும் 

்தரிநது்்காளை முயற்சி ்்சயமவாம்.

செொதிததுப பொருஙகள்.

1. ்�ாறுஙகும் ்மற்றும் ஒளி ஊடுறுவும் 

தன்ள்மயுளை ்பாருள்களைக கூறு்க 

____________.

2. நீளும் தன்ள்மயுளை ்பாருள ஒன்ளைக 

கூறு்க ____________.

3. வளையும் தன்ள்மயுளை இைணடு 

்பாருள்களைக கூறு்க ____________.

3.4.   திண்மைம் மைற்றும் தி்ரவததின் அழுததப 

பண்்ப வொயுககளின் அழுதததசதொடு 

ஒபபிடுதல்.

ஒமை ்மாதிரியான 

மூன்று நீர உறிஞ்சும் 

கு ை ா ய ்க ள ை 

எடுத்துக்்காள. அதன் 

முளன்களை ஒரு 

மூடியினால் �ன்கு 

மூைவும். பிஸைளன 

்வளிமய எடுத்து, குைாயிளன சுணணக்கட்டித் 

தூைால் நிைபபு. பின்பு பிஸைளன ளவத்து அழுத்த 

முயற்சி ்்சய. நீ என்ன உற்றும�ாககுகிைாய?

இைணைாவது உறிஞ்சு குைாயில் நீளை 

நிைபபு. பின்பு பிஸைளன அழுத்த முயற்சி ்்சய. 

இதிலிருநது என்ன அறிகிைாய? மூன்ைாவது 

உறிஞ்சு குைாயில் பிஸைளன இழுத்து 

்காற்ளை உறிஞ்சி பின்பு பிஸைளன அழுத்து. 

என்ன ்காணகிைாய? அழுத்துவது எளிதா்க 

உளைதா அல்ைது ்கடின்மா்க உளைதா? நீ 

உற்று ம�ாககியவற்ளை ்மற்ை குழுக்களுைன் 

பகிரநது்்காள.

்காற்று உளை உறிஞ்சு குைாயில் 

பிஸைளன எளிதில் அழுத்த இயலும் என்பளத 

நீ ்கவனித்திருபபாய. நீளை அழுத்துவது 

்கடினம் ஆனால் சுணணக்கட்டித் தூள உளை 

பிஸைளன �்கரத்தமவ இயைாது. திண்மம் 

்மற்றும் திைவங்களை ஒபபிடும்மபாது வாயுக்கள 

அதி்க அழுத்தத்திற்கு உட்படும் என இதன் 

மூைம் �ாம் கூைைாம். 

்ெயல்பொடு 4

பைச்்சாறு மபான்ை திைவத்ளத இைணடு 

பாக்்கட்டு்கள எடுத்துக்்காள. இைணடு 

பாக்்கட்டு்களிலும் 100 மிலி என 

எழுதபபட்டுளைது. பாக்்கட்டு்களில் உளை 

பைச்்சாறு மபான்ை திைவத்ளத  ்வவமவறு 

வடிவமுளை (A ்மற்றும் B) குவளை்களில் 

ஊற்ைவும்.

• பழசெொறின்  வடிவம்  மைொறுகிறதொ?  

ஆம்/இல்்ல

ஒரு திைவத்ளத நிைபப ்்காள்கைன் 

மதளவபபடுகிைது. ம்மலும், திைவம் 

்்காள்கைனின் வடிவத்ளதப 

்பறுகிைது. ஏ்னனில், திைவத் 

து்கள்கள ஒன்ைன்மீது ஒன்று �ழுவி 

�்கரகின்ைன.

• ஒரு  ்பரிய  கலன்  அல்லது  சிறிய 

கலனில்  ஊற்றபபடும்சபொது  அவற்றின் 

பருமைன் மைொறுகிறதொ? ஆம்/இல்்ல

இைணடு ்கைன்்களிலும் பைச்்சாறின் 

அைவு ்ச்ம்மா்க உளைது.

• பருமைன்  மைொறியுள்ைொதொ  இல்்லயொ 

என்ப்த நீ எவவொறு அறிவொய்?

்பரிய ்கைனில் இருநதாலும் 

அல்ைது சிறிய ்கைனில் இருநதாலும் 

திைவத்தின் பரு்மன் ஒன்ைா்க இருககும். 

ஆனால், அதன் வடிவம் ்மாறுகிைது.

்ெயல்பொடு 5

்காற்று நிைபபபபைாத ள்சககிள டியூபிளன 

எடுத்துக்்காள. அதில் ்காற்ளை நிைபபி 

பின்பு அளதத் தூககிபபார. அதன் நிளையில் 

ஏமதனும் ்மாற்ைம் ்தரிகிைதா? ்காற்றுககு 

நிளை உணடு என அறிகிைாயா?
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வ. எண் திண்மைம் தி்ரவம் வொயு

1 குறிபபிட்ை வடிவம் ்மற்றும் 

பரு்மன் ்்காணைது.
குறிபபிட்ை வடிவம் 

கிளையாது. திைவம் அது 

உளை ்்காள்கைனின் 

வடிவத்ளதப ்பறுகிைது.

குறிபபிட்ை வடிவம்மா 

பரு்மமனா கிளையாது.

2 அழுத்தத்திற்கு உட்பைாது. சிறிதைவு அழுத்தத்திற்கு 

உட்படும்.
அதி்க அைவு அழுத்தத்திற்கு 

உட்படும்.

3 து்கள்களுககு இளைமய 

உளை இளை்வளி 

மி்கவும் குளைவு. து்கள்கள 

மி்க ்�ருக்க்மா்க 

அள்மநதிருககும்.

து்கள்களுககு இளைமய 

உளை இளை்வளி அதி்கம். 
து்கள்கள ்�ருக்க்மா்க 

அள்மநதிருக்காது. எனமவ, 

அளவ எளிதில் �்கரும்.

து்கள்களுககு இளைமய 

உளை இளை்வளி 

மி்க அதி்கம். து்கள்கள 

மி்கவும் தைரவா்க 

அள்மநதிருககும்.

4 து்கள்கள ஒன்ளை்யான்று 

அதி்க அைவில் 

ஈரககின்ைன.

திைவத்தின் து்கள்களுககு 

இளைமய உளை ஈரபபு 

விள்ச திண்மப ்பாருளில் 

உளைளதவிை குளைவு.

வாயுவின் து்கள்களுககு 

இளைமய உளை ஈரபபு 

விள்ச மி்கவும் குளைவு.

5 திண்மத்தின் து்கள்கள 

எளிதில் �்கைாது.
திைவத்தின் து்கள்கள 

எளிதில் �்கரும்.
வாயுவின் து்கள்கள 

அஙகும் இஙகும் ்தாைரநது 

இயஙகும்.

சுருககத தி்ரட்டு 

சிந்திகக

திண்மைம்       தி்ரவம்     வொயு

வாயு நிளையிலுளை ்பாருள்களை திைவ நிளைககு ்மாற்றும் நி்கழ்ளவமய திைவ்மாக்கல் 

என்கிமைாம். வாயுவிள அழுத்தத்ளத அதி்கரிககும்மபாது மூைககூறு்கள ்�ருஙகி வநது அதன் 

்வபபநிளை குளைகிைது. எனமவ மூைககூறு்களின் ஆற்ைல் குளைநது அளவ வாயுநிளையிருநது 

திைவநிளைககு ்மாறுகின்ைன.
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3.5.  தூய ்பொருள்கள் மைற்றும் கல்வகள்

சிை ்பாருள்களை, அளவ 100% 

தூயள்மயானளவ என்று கூறி ்களை்களில் 

விற்பளன ்்சயவளதக ்காணகிமைாம். 

்பாது்மக்களைப ்பாருத்தவளை தூயள்ம 

என்ைால் ்கைபபை்மற்ைது. அதாவது, எநத்வாரு 

தைம் குளைநத ்பாருளைமயா அல்ைது தீய 

விளைவு்களை ஏற்படுத்தும் ்பாருள்களைமயா 

்கைக்கவில்ளை என்பது ்பாருள. 100% 

தூயள்ம எனக கூைபபடும் ்பாருள்கள 

உணள்மயிமைமய தூயள்மயானளவயா?

ஒரு மவதியியைாைளைப ்பாருத்தவளை 

‘தூயள்ம’ என்ை ்்சால்லின் ்பாருமை மவறு!

 ஒரு தூய ்பாருள என்பது ஒமை 

தன்ள்மயான து்கள்கைால் ்மட்டும்ம 

ஆனது. 

 தூய ்பாருள்கள தனி்மங்கைா்கமவா 

அல்ைது ம்சர்மங்கைா்கமவா இருக்கைாம்.

 ஒரு தனி்மம் என்பது சிறிய து்கள்கைாைான 

ஒமை வள்க அணுக்கைால் ஆனது. 

 ஒரு மூைககூறு என்பது இைணடு 

அல்ைது அதற்கு ம்மற்பட்ை அணுக்களின் 

ம்சரகள்கயாகும். 

 ஒரு ம்சர்மம் என்பது இைணடு 

அல்ைது அதற்கு ம்மற்பட்ை தனி்மங்கள 

மவதியியல் ம்சரகள்க மூைம் இளணநது 

உருவா்கககூடிய ஒரு ்பாருைாகும். 

 ்கைளவ என்பது இைணடு அல்ைது 

அதற்கு ம்மற்பட்ை பகுதிப ்பாருள்களைக 

்்காணைதாகும்.
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�ாம் கீழ்க்காணும் உதாைணங்களைப 

பாரபமபாம். �ாம் பைவித தின்பணைங்களை 

உணகிமைாம்.

பைக்கைளவ ்மற்றும் மிக்சர 

மபான்ைவற்றில் உளை சிை ்பாருள்களை 

உங்கைால் கூை முடியு்மா? இக்கைளவ்களில் 

உளை பகுதிப ்பாருள்களை அவற்றின் நிைம், 

மதாற்ைம் ்மற்றும் சுளவயின் அடிபபளையில் 

்கணைறியைாம்.

�ாம் ்பாங்கல் தயாரிக்க அரிசி, பருபபு, 

உபபு, மிைகு, ் �ய மபான்ை பை ் பாருள்களைச் 

ம்சரககிமைாம். ்பாங்கல் என்ை உணவும் ஒரு 

்கைளவமய.

�ாம் ஏன் இவற்ளைக ்கைளவ்கள 

என்கிமைாம்? ஏ்னனில் இளவ எளிதில் 

பிரிக்கககூடிய இைணமைா அல்ைது அதற்கு 

ம்மற்பட்ை பகுதிப ்பாருள்களைக ்்காணைளவ.

ஆ்ரொய்க…

ஒரு ்கைளவயில் அைஙகியுளை பகுதிப 

்பாருள்களை �ாம் எப்பாழுதும் ்வறும் 

்கண்கைால் பாரக்க இயலு்மா?

�ாம் ்காய்கறிக ்கைளவ ்மற்றும் ம்சாைாளவ 

ஒபபிடுமவாம். ்காய்கறிக ்கைளவயில் 

அைஙகியுளை பகுதிப ்பாருள்களை 

எளிள்மயான முளையில் பிரிக்கமுடியும். 

ம்சாைாவில் அைஙகியுளை ்பாருள்களை 

�ாம் ்காணமவா அல்ைது தனித்தனிமய 

எளிள்மயான முளையில் பிரிக்கமவா முடியாது. 

ம்சாைா்காய்கறிக ்கைளவ

நீஙகசை முயற்சிககவும்

கீமை ்்காடுக்கபபட்டுளை அட்ைவளணயில் 

உளை ்கைளவளயக ்கணைறிய. அளவ ்கைளவ 

எனில் ‘ஆம்’ எனவும், ்கைளவ இல்ளை எனில் 

‘இல்ளை’ எனவும் அட்ைவளணயில் குறிபபிைவும். 

உன்னால் தீர்மானிக்க இயைாத நிளையில் 

‘எனககுத் ்தரியாது’ எனக குறிபபிட்டு, பின்னர 

அத்தள்கய ்பாருள்களைப பற்றி உனது 

ஆசிரியருைன் ஆமைாசித்து அறியவும்.

்பொருள்கள் ஆம்/இல்்ல

ஆழ்துளைக கிணற்று நீர

தாமிைக ்கம்பி

்சரக்களைக ்கட்டி

உபபுக ்களை்சல்

ஆகஸிஜன், ள�ட்ைஜன், ்காரபன் ளை 

ஆகளஸைடு, நீைாவி, ்மநத வாயுக்கள ்மற்றும் 

பிைவற்ளை தன்னுள ்்காணைதால் ்காற்று 

என்பது ஒரு ்கைளவயாகும். நீர, புைதம், 

்்காழுபபு ்மற்றும் பிை ்பாருள்கள பாலில் 

்காணபபடுகின்ைன. பாலும் ஒரு ்கைளவயாகும்.

�ாம் பருகும் எலுமிச்ள்சச் ்சாறும் ஒரு 

்கைளவயாகும். �ம்மில் சிைர எலுமிச்ள்சச் 

்சாளை குளைநதைவு ்சரக்களையுைன் பரு்க 

விரும்புகிமைாம். சிைர அதி்கைவு ்சரக்களையுைன் 
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பரு்க விரும்புகிமைாம். ம்சரக்கபபடும் 

்சரக்களையின் அைவு ்வவமவைா்க இருபபினும், 

அதிலுளை பகுதிப ்பாருள்கைான எலுமிச்ள்சச் 

்சாறு, நீர ்மற்றும் ்சரக்களை ஆகியளவ 

ஒன்ைா்க இருககும் பட்்சத்தில் அது எலுமிச்ள்சச் 

்சாறு என்மை அளைக்கபபடும். ம்சரக்கபபடும் 

நீரின் அைமவா அல்ைது எலுமிச்ள்சச் ்சாறின் 

அைமவா ்மாறினாலும் அது ்கைளவயா்கமவ 

இருககும். எனமவ, ்கைளவயில் அைஙகியுளை 

பகுதிப்பாருள்களின் அைவு நிளையான 

விகிதத்தில் இருக்க மவணடும் என்கிை 

அவசியமில்ளை. 

• ஒரு ்கைளவ என்பது ஒன்றுககு ம்மற்பட்ை 

ஒமை தன்ள்மயுளைய து்கள்களைக 

்்காணை தூயள்மயற்ை ்பாருைாகும்.

• ்கைளவயின் பகுதிப ்பாருள்கள எநத 

விகிதத்திலும் ்கைநதிருககும்.

இைணடு அல்ைது இைணடிற்கு ம்மற்பட்ை 

தனி்மங்கள இளணநது ஒரு ்கைளவயா்க 

்மாைைாம். எ.்கா: 22 ம்கைட் தங்கத்தில் உளை 

தங்கம் ்மற்றும் தாமிைம் அல்ைது தங்கம் ்மற்றும் 

்காட்மியம் ்கைளவ்கள.

இைணடு அல்ைது இைணடிற்கு ம்மற்பட்ை 

ம்சர்மங்கள இளணநது ஒரு ்கைளவயா்க 

்மாைைாம். எ.்கா: நீர, ்காரபன் ளைஆகளஸைடு, 

இனிபபு ்மற்றும் நிைமூட்டி ஆகியவற்ளைக 

்்காணை ம்சாைா.

ஒரு தனி்மம் அல்ைது ம்சர்மம் இளணநது 

ஒரு ்கைளவயா்க ்மாைைாம். எ.்கா: டிஞ்்சரில் 

அமயாடின் ஆல்்கஹாலுைன் ்கைநதுளைது. 

3.6.  கல்வக்ைப பிரிததல்

அளனத்துக ்கைளவ்களையும் அளவ 

அள்மநதுளைவாறு அபபடிமய பயன்படுத்த 

இயலு்மா? அல்ைது ்கைளவ்களின் பகுதிப 

்பாருள்களைப பிரிக்கமவணடியது அவசிய்மா? 

�ாம் அன்ைாைம் பயன்படுத்தும் ்பாருள்களில் 

பை ்பாருள்கள, பல்மவறு மூைங்களிலிருநது 

்பைபபடுகின்ைன. அளவ, ்பரும்பாலும் பிை 

்பாருள்களுைன் ்கைநமத ்காணபபடுகின்ைன. 

்காபி ்மற்றும் ஐஸகிரீம் மபான்ை 

்கைளவ்களை அபபடிமய உணகிமைாம். 

அவற்றின் பகுதிப ்பாருள்களைப பிரிக்க 

மவணடியதில்ளை. உமைா்கங்கள பூமியின் 

ம்மல் ஓட்டிற்கு அடியில் தாதுக்கைா்க 

அள்மநதுளைன. தூய உமைா்கத்திளன 

�ாம் ்பை மவணடு்்மனில், பை படி்களை 

உளைைககிய ்்சயல்முளை்களைப பின்பற்றி 

தாதுக்களிலிருநது அவற்ளைப பிரித்்தடுக்க 

மவணடும். 

பிரித்்தடுத்தல் என்ைால் என்ன? ஒரு 

்கைளவயில் இருநது அவற்றின் பை பகுதிப 

்பாருள்களைத் தனித்தனிமய பிரிககும் 

முளைககு பிரித்்தடுத்தல் என்று ்பயர. பகுதிப 

்பாருள்களின் உணள்மயான பணபு்கள 

்மற்றும் பயன்பாட்டிளன அறிய ்பாருள்களைப 

பிரித்தல் அவசியம். 

்கைளவ்களை எப்பாழுது, ஏன் பிரிக்க 

மவணடும்?

 ்கைளவ்களில் உளை ்மாசுக்களையும், தீஙகு 

விளைவிககும் பகுதிப ்பாருள்களையும் 

நீககுவதற்கு. எ.்கா: அரிசியில் உளை 

்கற்்களை நீககுதல்.

 பயனளிககும் ஒரு பகுதிப ்பாருளிளன 

்மற்ை பகுதிப ் பாருள்களில் இருநது தனிமய 

பிரிபபதற்கு. எ.்கா: ்பட்மைாலியத்தில் 

இருநது ்பட்மைால் ்பறுதல்.

 ஒரு ்பாருளை மிகுநத தூய நிளையில் 

்பறுவதற்கு. எ.்கா: தங்கச் சுைங்கத்தில் 

இருநது தங்கம் ்பறுதல்.

நொம்  ்ெல்வியின்  குடும்பத்தப  பற்றி 

அறிந்து்கொள்சவொமைொ? 

ஒரு �ாள ்காளை ஏழு ்மணியைவில் 

்்சல்வியின் குடும்பம் முழுவதும் சுறுசுறுபபா்க 

இயஙகிக ்்காணடிருநதது. ்்சல்வியின் 

தாயார ்சள்மயைளையில் மதநீர தயாரித்துக 

்்காணடிருநதார. ்்சல்வியின் பாட்டி 

தயிரிலிருநது ்வண்ணய எடுத்துக 

்்காணடிருநதார. அவளுளைய தநளதயும், 

்மா்மாவும் அறுவளைககுபபின் ்கைத்தில் 

்�ல்்மணி்களைச் ம்ச்கரித்துக ்்காணடிருநதனர. 

்்சல்வி அவளுளைய தாயாருககு உதவிபுரியும் 

வள்கயில் அரிசியில் இருநது ்கல்ளை நீககிக 

்்காணடிருநதாள. ்்சல்வியின் தம்பி பாலு 

அவனுளைய �ணபன் ் ்காடுத்த ்காநதத்திளனக 

்்காணடு ்மணலில் ஆரவமுைன் உருட்டி 

விளையாடிக ்்காணடிருநதான். 
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்்சல்வியின் குடும்ப உறுபபினர்கள 

ஈடுபட்டிருநத பல்மவறு ்்சயல்பாடு்களை 

உனது குறிபமபட்டில் பட்டியலிை முடியு்மா?

ம்மற்்கணை ்்சயல்பாடு்களில் 

அைஙகியுளை பிரித்்தடுத்தல் முளை்களை 

ஆைாயமவாம். ம்மலும், மவறு சிை பிரித்்தடுத்தல் 

முளை்களைப பற்றியும் அறிநதுக்்காளமவாம்.

்கைளவயில் அைஙகியுளை பகுதிப 

்பாருள்களின் பணபு்களைப ்பாருத்மத, 

்கைளவ்களைப பிரித்்தடுககும் முளை மதரவு 

்்சயயபபடுகிைது. ்பாருள்களின் அைவு, 

வடிவம், இயற்பியல் தன்ள்ம (திை, திைவ, வாயு) 

ஆகியவற்ளைப ்பாருத்து பிரித்்தடுககும் 

முளை மதரவு ்்சயயபபைைாம்.

வடிகட்டுதல்

்்சல்வியின் தாயார மதநீரில் இருநது 

மதயிளைத்தூளைப பிரிபபதற்்்கன 

வடி்கட்டிளயப பயன்படுத்தினார. ்பரிய 

அைவிைான மதயிளைத்தூள்கள வடி்கட்டியில் 

தக்களவக்கபபட்டு ்தளிநத மதநீர ்களை்சல் மி்கச் 

சிறிய துளை வழிமய ்வளிமயற்ைபபடுகிைது. 

இதற்கு வடி்கட்டுதல் என்று ்பயர. 

வடி்கட்டிய பிைகு, மதயிளைத்தூளை என்ன 

்்சயவீர? தூககி எறிவீர்கைா? அவற்ளை 

மீணடும் பயன்படுத்தும் முளை ஒன்றிளன 

உங்கைால் பரிநதுளைக்க முடியு்மா?

ெலிததல்

ஒரு ்சல்ைளை என்பது வடி்கட்டிளயப 

மபான்ைதாகும். ்வவமவறு அைவுளைய திைப 

்பாருள்களைப பிரித்்தடுககும் முளைககு 

்சலித்தல் என்று ்பயர. எ.்கா: ்மாவில் இருநது 

தவிளை நீககுதல், ்மணலில் இருநது ்சைளைக 

்கற்்களை நீககுதல். ்கட்டு்மானப பணி்களில், 

்மணலிலிருநது ்சைளைக ்கற்்களை 

நீககுவதற்கு ்கம்பியாைான ்சல்ைளை 

பயன்படுத்தபபடுகிைது.

்ெயல்பொடு 6

சிநதித்து அறி்க! ்மாவிலிருநது தவிளை 

நீககுதல் ்சரியா? உனது விளையிளன 

குறிபமபட்டில் எழுதவும்.

க்டதல்

மி்கச் சிறிய அைவிைான ்களையாத 

திைப்பாருள்களை திைவத்திலிருநது 

பிரித்்தடுபபதற்கு ்களைதல் முளையிளனக 

ள்கயாைைாம். எ.்கா:  தயிரிலிருநது 

்வண்ணய எடுத்தல்.

மவ்க்மா்கக ்களையபபடும்மபாது திண்ம 

்வண்ணயானது பாத்திைத்தின் பக்கங்களில் 

ம்சரகிைது. ்களைநதபின் கிளைககும் ் வண்ணய 

்மற்றும் ம்மார ஆகிய இரு ்பாருள்களும்ம 

உணபதற்கு உ்கநதளவயாகும்.

துணி துளவககும் 

இயநதிைம் மூைம் ஈைம் 

நிளைநத துணி்களிலிருநது  

நீர ்வளிமயற்ைபபட்டு அளவ 

உ ை ர த் த ப ப டு கி ன் ை ன . 

இம்முளைககு ள்மய விைக்கல் என்று ் பயர.

கதி்ரடிததல்

�ாம் ்்சடி்களில் இருநது பூக்களைப 

பறிககும்மபாது தணடு்களில் இருநது 

அவற்ளைப பிரிககிமைாம். தாவைத் தணடு்களில் 
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இருநது ்பைபபடும் ்�ல் ்மற்றும் ம்காதுள்ம 

மபான்ை தானியங்களையும் அமதமபால் 

பிரிககின்மைா்மா? அது இயைாது. ஏ்னனில், 

தானியங்கள சிறிய அைவிைானளவ; 

ம்மலும், அவற்றின் எணணிகள்க அதி்கம். 

தானியங்களை அவற்றின் தாவைத் தணடு்களில் 

இருநது பிரிபபதற்்கா்க விவ்சாயி்கள தணடு்களை 

்கடின்மான பைபபில் அடிககின்ைனர. 

இம்முளைககு ்கதிைடித்தல் என்று ்பயர.

தூற்றுதல்

அரிசி, ம்காதுள்ம ்மற்றும் பிை உணவு 

தானியங்கள உமியால் மூைபபட்டிருககும். 

உமிளய �ம்்மால் உணண முடியாது. 

உமி மி்கவும் ்்மன்ள்மயா்க இருபபதால் 

்காற்றினால் எளிதா்க அடித்துச் ்்சல்ைபபடும். 

தானியங்களிலிருநது உமிளய அ்கற்றுவதற்குப 

பயன்படும் முளைககு தூற்றுதல் என்று ்பயர.

்கைளவயிளன குறிபபிட்ை உயைத்தில் 

இருநது ்காற்ைடிககும் திள்சயில் விைச் 

்்சயயமவணடும். உமி மபான்ை மை்சான 

திைப்பாருள்கள ்காற்றினால் அடித்துச் 

்்சல்ைபபட்டு தனிமய ஒரு குவியைா்கச்  

ம்சரநதிருககும். எளை அதி்கமுளை 

திைப்பாருள்கள அதாவது தானியங்கள 

தூற்றுபவரின் அரும்க சிறு குவியைா்கச்  ம்சரும்.

்ககைொல் ்தரிந்்தடுததல்

அரிசியிலிருநது ்கற்்களை எவவாறு 

பிரிககிமைாம்? ்கற்்கள தானியங்களிலிருநது 

்மாறுபட்ை உருவத்ளதப ்பற்றிருககு்மானால் 

அவற்ளை �ாம் எளிதா்க அளையாைம் ்கணடு 

ள்க்கைால் நீககுகிமைாம். இம்முளைககு 

ள்க்கைால் ்தரிந்தடுத்தல் என்று ்பயர. 

ஒருமவளை ்கற்்கள அரிசிளயப மபான்ை உருவ 

அள்மபளபமய ்பற்றிருநதால் அவற்ளை 

நீககுவது ்கடினம்.

கொந்தப பிரிபபு மு்ற 

இரும்புத் து்கள்கள ்கைநதிருககும் 

ஒரு ்கைளவயில் இரும்பானது ்காநதத்தால் 

்கவைபபடும் என்ை பணபிளனப பயன்படுத்தி 

்காநதத் தன்ள்மயுளைய  ்பாருள்களை 

உமி என்பது விளத 

அல்ைது தானியத்ளதச் 

சுற்றிக ்காணபபடும் 

்கடின்மான அல்ைது 

பாது்காபபான உளையாகும். அரிசியின் 

வைரநிளைக ்காைங்களில் இது அரிசிளயப 

பாது்காககிைது. ்கட்டு்மானப ்பாருைா்கவும், 

உை்மா்கவும், மின்்காபபுப ்பாருைா்கவும் 

எரி்பாருைா்கவும் இது பயன்படுகின்ைது.
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்காநதத்தன்ள்மயற்ை ்பாருள்களில் இருநது 

பிரிக்கைாம். ்காநதத்தால் ்கவைபபடும் ் பாருள்கள 

்காநதத்தன்ள்மயுளைய ் பாருள்கள எனபபடும். 

்காநதத்திளனப பயன்படுத்தி திண்மங்களைப 

பிரிககும் முளைககு ்காநதபபிரிபபு முளை 

என்று ்பயர. 

படிய ்வததல் (அ) வண்டல் படிவொககல் 

அரிசி ்மற்றும் பருபபு வள்க்களில் சிறிய 

ளவகம்கால் து்கள்கள, உமி, தூசு மபான்ைளவ 

்கைநதிருககும். ்சள்மககும் முன் அவற்ளை 

நீககுதல் மவணடும். உங்கள வீட்டில் அவற்ளை 

நீககுவதற்குப பின்பற்ைபபடும் முளை்கள 

பற்றி உங்களுககுத் ்தரியு்மா? இத்தள்கய 

்பாருள்களை நீக்க அரிசிளயமயா பருபளபமயா 

நீரில் ்கழுவ மவணடும். அவவாறு ்கழுவும்மபாது 

மை்சான ்மாசுக்கள நீரில் மிதககும்; எளை 

அதி்கமுளை அரிசி மபான்ை தானியங்கள நீரில் 

மூழ்கி அடியில் தஙகும். இம்முளைககு படிய 

ளவத்தல் (அ) வணைல் படிவாக்கல் என்று ் பயர. 

தூயள்மயான அரிசி நீருக்கடியில் தஙகியபின், 

நீரில் உளை ்மாசுக்கள அளனத்ளதயும் ்கவன்மா்க 

்வளிமயற்ை மவணடும். இம்முளைககு ்தளிய 

ளவத்து இறுத்தல் என்று ்பயர. 

கலஙகலொன நீரிலிருந்து செ்ற நீககுதல்

்கைங்கைான நீர மி்க நுணணிய ்களி்மண 

து்கள்களைத் தன்ன்கத்மத ்்காணடிருககும்.  

ஒரு ்கணணாடிக குவளையில் உளை 

்கைஙகிய நீரிளன சிறிது ம�ைத்திற்கு 

அள்சக்கா்மல் ளவககும்மபாது என்ன நி்கழும்? 

்களி்மண து்கள்கள ்கன்மா்க இருபபதால் அளவ 

குவளையின் அடியில் வணைைா்கத் தஙகும். 

நீைானது ம்மல் அடுக்கா்க ்தளிநத நிளையில் 

இருககும்.

ஒரு ்கைளவயில் ்கன்மான ்பாருள்கள 

இருபபின் அவற்ளைச் சிறிது ம�ைம்  அள்சக்கா்மல் 

ளவககும்்பாழுது எளை அதி்க்மான ் பாருள்கள 

வணைைா்க தஙகி விடும். ம்மைடுககில் ்தளிநத 

நீர்மம் கிளைககும். இம்முளைககு படியளவத்தல் 

என்று ்பயர.

்தளிய ்வதது இறுததல்

இச்்்சயல் படிய ளவத்தளைத் ்தாைரநது 

நி்கழ்த்தபபடுகிைது. அடியில் தஙகிய 

வணைளைப பாதிக்காத வணணம் ம்மல் 

அடுககில் உளை நீர ்மற்்ைாரு ்கைனிற்கு 

்மாற்ைபபடுகிைது. வணைலில் இருநது 

நீர்மத்ளதப பிரிககும் முளைககு ் தளிய ளவத்து 

இறுத்தல் என்று ்பயர. அடியில் தஙகும் பகுதி 

வணைல் என்றும், ்தளிநத நிளையில் உளை 

பகுதி ்தளிநத நீர என்றும் அளைக்கபபடும். 

்தளிய ளவத்து இறுத்த பிைகும் நீரில் 

நுணணிய ்களி்மண து்கள்கள இருபபதற்கு 

வாயபபு உணடு. அவற்ளை எவவாறு நீக்கைாம்? 

வடி்கட்டி மூைம் அவற்ளை �ாம் நீக்கைாம். ஒரு  

வடி்கட்டிமயா அல்ைது துணிமயா இத்தள்கய 

நுணணிய ்களி்மண து்கள்களை நீககுவதற்கு 

உதவும் என்று ்கருதுகிறீர்கைா? இச்்்சயளைச் 

்்சயதுபாரத்து, ்கணடுபிடியுங்கள.

வடிகட்டுதல் 

நுணணிய ்மாசுக்களை நீககுவதற்்கா்க 

�ாம் வடிதாளைப பயன்படுத்துகிமைாம். ஒரு 

வடிதாளில் ்களி்மண து்கள்களைக ்காட்டிலும் 

அைவில் சிறிய நுணதுளை்கள உளைன. ஒரு 

வடிதாளிளன எவவாறு பயன்படுத்துவது என 

இப்பாழுது பாரக்கைாம். 

ஒரு வடிதாளை எடுத்துக ்்காணடு 

அதளனக கூம்பு வடிவில் ்மடிக்கவும் 

(பைத்ளதப பாரக்கவும்). ்கைஙகிய நீரிளன 

வடிதாளில் ்்மதுவா்க, ்கவனமுைன் ஊற்ைவும். 

வடி்கட்டுதலின் மபாது  ்தளிநத நீர புனல் 
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வழிமய கீமையுளை ்கைளன அளையும், 

எஞ்சியுளை ்களி்மண து்கள்கள (வீழ்படிவு) 

வடிதாளிமைமய தஙகி விடும். 

ஒரு ்கைளவயில் உளை ்களி்மண, ்மணல் 

மபான்ை ்களையாத ்பாருள்களை வடிதாளைப 

பயன்படுத்தி பிரித்்தடுககும் முளைககு 

வடி்கட்டுதல் என்று ்பயர.. வடி்கட்டிளயக 

சமைலும் அறிசவொம்

பிரித்்தடுத்தளை முழுள்மயாககுவதற்கு, 

பை பிரித்தல் முளை்களை ஒன்ைா்க 

இளணத்தும் ்்சயல்படுத்தைாம். 

உதாைண்மா்க, நீரில் ்கைநதுளை ்மணலும் 

உபபும் ்கைநத ்கைளவயிளனப பிரிபபதற்கு 

படிய ளவத்தல், ்தளியளவத்து இறுத்தல், 

வடி்கட்டுதல், ஆவியாககுதல் ்மற்றும் 

குளிைளவத்தல் மபான்ை பை முளை்களை 

்வவமவறு படிநிளை்களில் நி்கழ்த்த 

மவணடும். 

்கைநது கீமை இைஙகும் திைவத்திற்கு வடிநீர 

என்றும், வடிதாளில் தஙகும் ்களையாத பகுதிககு 

வணைல் என்றும் ்பயர. 

்ெயல்பொடு 7

குழுச  ்ெயல்: வகுபபில் உளை ்மாணவர்களை �ான்கு குழுக்கைா்கப பிரிக்கவும். ஒவ்வாரு 

குழுவும் ்கைளவ்களைப பிரிபபதற்குத் தகுநத முளை்களைப பரிநதுளைக்க மவணடும். அககுழுவில் 

உளை ்மாணவர்கள தங்களுககு வைங்கபபட்ை ்கைளவ்களில் உளை பகுதிப ்பாருள்களை 

எநதப பணபின் அடிபபளையில், எநதச் ்்சயல்முளையின் மூைம் பிரித்தார்கள என்பளதயும் 

கூைமவணடும். ்கைளவ்களுக்கான எடுத்துக்காட்டு்களை ்மாணவர்கைது அன்ைாை வாழ்வில் 

இருநது எடுத்துளைக்க மவணடும். ஒரு குழு தான் பரிநதுளைககும் முளை்களை வகுபபிலுளை 

்மற்ை ்மாணவர்களிைம் பகிரநதவுைன், முழு வகுபபும் ்கைநதாமைாசித்து பரிநதுளைக்கபபட்ை 

முளை்கள ்பாருத்த்மா்க உளைனவா என்று முடிவு ்்சயது கீழ்க்காணும் அட்ைவளணயில் பூரத்தி 

்்சயய மவணடும். 

பிரித்தடுததல் மு்ற உதொ்ரைம் பிரித்தடுததல் மு்றயின் அடிபப்ட

நீரும்  

்மணணும்  

்கைநத ்கைளவ

வடி்கட்டும் 

புனல்

வடிநீர

வணைல்
வடிதாள
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3.7.  உைவுக கலபபடம்

சிை மவளை்களில், 

்களை்களில் �ாம் வாஙகும் 

உ ண வு ப ் ப ா ரு ள ்க ளி ல் 

மதளவயற்ை ்பாருள்கமைா 

அல்ைது தீஙகு விளைவிககும் ்பாருள்கமைா 

்காணபபடும். இதற்கு உணவுக ்கைபபைம் 

என்று ்பயர. ்கவனமின்ள்மயாலும், ்சரியா்கக 

ள்கயாைாத ்காைணங்கைாலும் உணவுக 

்கைபபைம் ஏற்பைைாம்.

�ாம் வாஙகும் ்பாருள்களில், குறிபபா்க 

உணவுப ்பாருள்களில் உளை ்கைபபைப 

்பாருள்களைப பற்றி �ாம் அவசியம் ்தரிநது 

ளவத்திருக்க மவணடும். ்கைபபைப ்பாருள்கள 

்கைநத உணளவ உட்்்காளவது உைல் 

�ைத்திற்குத் தீஙகு விளைவிககும். 

்கைபபைம் ்்சயயபபட்ை ்பாருள்கள தூய 

்பாருள்களின் உணள்மப பணபு்களைப 

்பற்றிருக்காது. உதாைண்மா்க, பயன்படுத்தபபட்ை 

மதயிளைத்தூள ்காயளவக்கபபட்டு மீணடும் 

புதிய மதயிளைத்தூளில் ்கைக்கபபடுகிைது. 

்மஞ்்சள தூளில் பிை்கா்ச்மான வணணம் 

தைககூடிய மவதிப்பாருள ்கைக்கபபடுகிைது. 

நி்னவில் ்கொள்க

 நிளைளய உளையதும் இைத்ளத 

அளைத்துக ்்காளவது்மாகிய ்பாருள்கள 

பருப்பாருள்கைாகும்.

 அளனத்துப பருப்பாருள்களும் மி்கச் சிறிய 

து்கள்கைால் ஆனளவ.

 இைணடு முககியப பணபு்களின் 

அடிபபளையில் திண்மம், திைவம் ்மற்றும் வாயு 

என பருப்பாருள்களை வள்கபபடுத்தைாம். 

அ)  து்கள்களின் அள்மபளபப ்பாருத்து.

ஆ)  து்கள்கள ஒன்ளை்யான்று ஈரககும் 

தன்ள்மளயப ்பாருத்து.

 து்கள்களின் அள்மபபு ்மற்றும் 

து்கள்களுககிளைமய உளை ஈரபபு 

விள்சயின் அடிபபளையில் திை, திைவ 

்மற்றும் வாயுக்கள அவற்றின் பணபு்களில் 

மவறுபடுகின்ைன.

 ஒரு தூய ் பாருள என்பது ஒமை ்மாதிரியான 

து்கள்களைக ்்காணை தனி்மம் அல்ைது 

ம்சர்மம் ஆகும்.

 ஒரு ்கைளவ என்பது இைணடு அல்ைது 

அதற்கு ம்மற்பட்ை பகுதிப ்பாருள்களை 

ஏதாவது ஒரு  விகிதத்தில் ்கைநது 

உருவாக்கபபட்ை தூயள்மயற்ை 

்பாருைாகும்.

 ள்க்கைால் ்தரிந்தடுத்தல் – 

எளிதில் ்கணணால் ்காணககூடிய 

பகுதிப ்பாருள்களை ள்க்கைால் 

பிரித்்தடுககும் முளை.

்ெயல்பொடு 8

்பாதுவான ்கைபபைப ்பாருள்கள 

்மற்றும் அளவ ்கைபபைம் ்்சயயபபடும் 

உணவுப ்பாருள்கள பற்றிய 

த்கவல்்களைச் ம்ச்கரித்து அவற்ளை 

வகுபபளையில் பகிரநது ்்காளைவும்.

youtube இல் பதிமவற்ைம் 

்்சயயபபட்டுளை பின்வரும் ்கா்ணாளிக 

்காட்சிளயக ்காணவும். உணவில் ்கைபபைம் 

உளைதா என்பளதப பரிம்சாதிககும் 10 

எளிய வழி்கள https://www.youtube.com/

watch?v=xLiWunnudY

் ப ரு ம் ப ா ை ா ன 

இல்ைங்களில் நீரில் 

உளை ்மாசுக்களை 

நீ க கு வ த ற் ்க ா ்க வு ம் , 

நுணகிருமி்களை புைஊதா 

்கதிர்களைக ்்காணடு அழிபபதற்்கா்கவும் 

வணி்கரீதியிைான நீர வடி்கட்டி்கள 

பயன்படுத்தபபடுகின்ைன. 

எதிர ்சவவூடு பைவல் (RO) என்ை முளையில், 

நீரில் உளை ்மாசுக்கள நீக்கபபட்டு, நீர 

சுத்தி்கரிக்கபபடுகிைது.
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 ்கைளவளயப பிரித்தல் கீழ்க்காணும் 

்காைணங்களுக்கா்க நி்கழ்த்தபபடுகிைது. 

1.  தீஙகு விளைவிககும் பகுதிப 

்பாருள்களை நீக்க.

2.  மதளவயான பகுதிப ்பாருளைப ்பை.

3.  ஒரு ் பாருளிளன மி்கத் தூய நிளையில் 

்பை.

 ஒரு ்கைளவயில் உளை பகுதிப 

்பாருள்களின் பணபு்களைப ்பாருத்மத 

அக்கைளவயிளனப பிரித்்தடுககும் 

முளை நிரணயிக்கபபடுகிைது. 

 தூற்ைல் – ்கன்மான ்பாருள்களில் 

்கைநதுளை மை்சான ்பாருள்களை 

நீககும் முளை.

 ்தளியளவத்து இறுத்தல் – வணைளைப 

பாதிக்காத வணணம் ்தளிநத நீளை 

படியளவத்து ்வளிமயற்றுதல்.

 ்காநதப பிரிபபு முளை – ்காநதத் தன்ள்ம 

்்காணை ்பாருள்களை ்காநதத் 

தன்ள்மயற்ை ்பாருள்களிலிருநது பிரிககும் 

முளை. 

 வணைைாககுதல் – ்கன்மான, ்களையாத, 

திைப ்பாருள்களை வணைைா்கப படிய 

ளவத்து பிரிககும் முளை (திண்ம – 

திைவக ்கைளவ்களைப பிரிபபதற்குப 

பயன்படுகிைது.)

 வடி்கட்டுதல் – ்களையாத மி்க நுணணிய 

திைப ்பாருள்களை (வீழ்படிவு)  அவற்றின் 

நீர்மத்திலிருநது வடிதாளைப பயன்படுத்தி 

பிரித்்தடுககும் முளை

 ்கைபபைம் – ஒத்த வடிவம் உளைய, 

தைம் குளைநத ்பாருளைக ்கைநது 

ஒரு  முதன்ள்மப ்பாருளிளனத் 

தூயள்மயற்ைதா்க ்மாற்றுதல்.  

மைதிபபீடு

I.  ெரியொன வி்ட்யத சதரந்்தடுதது எழுதுக.

1.  பருப்பாருைால் ஆனதல்ை.

 அ) தங்க ம்மாதிைம் ஆ) இரும்பு ஆணி 

 இ) ஒளி                  ஈ)  எண்ணயத் துளி 

2. 400 மி.லி ்்காளைைவு ்்காணை 

ஒரு கிணணத்தில் 200 மிலி நீர 

ஊற்ைபபடுகிைது. இபமபாது நீரின் பரு்மன் 

 அ)  400 மி.லி  ஆ) 600 மி.லி  

 இ) 200 மி.லி   ஈ) 800 மி.லி

3. தரபூ்சணிப பைத்தில் உளை விளத்களை 

 முளையில் நீக்கைாம். 

 அ) ள்க்கைால் ்தரிந்தடுத்தல் 

 ஆ) வடி்கட்டுதல்  இ) ்காநதப பிரிபபு 

 ஈ) ்தளிய ளவத்து இறுத்தல்

4. அரிசி ்மற்றும் பருபபில் ்கைநதுளை மை்சான 

்மாசுக்களை  முளையில் நீக்கைாம்.

 அ) வடி்கட்டுதல்        ஆ) படியளவத்தல்

 இ) ்தளிய ளவத்து இறுத்தல்

 ஈ) புளைத்தல்

5. தூற்றுதல் என்ை ்்சயளை நி்கழ்த்த 

பின்வருவனவற்றுள  

அவசியம் மதளவபபடுகிைது.

 அ) ்மளை  ஆ) ்மண

 இ) நீர  ஈ) ்காற்று

6.  வள்கயான ்கைளவயிளன 

வடி்கட்டுதல் முளையினால் 

பிரித்்தடுக்கைாம்.

 அ) திைப்பாருள – திைப்பாருள 

 ஆ) திைப்பாருள – நீர்மம்

 இ) நீர்மம் – நீர்மம் 

 ஈ) நீர்மம் – வாயு

7. பின்வருவனவற்றுள எது ்கைளவ 

அல்ை?

 அ) பாலுைன் ்கைநத ்காபி

 ஆ) எலுமிச்ள்சச் ்சாறு

 இ) நீர

 ஈ) ்்காட்ளை்கள புளதத்த ஐஸகிரீம்
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II.  சகொடிட்ட இடத்த நி்ரபபுக.

1. பருப்பாருள என்பது _______ ஆல் ஆனது.

2. திண்மத்தில் து்கள்களுககு இளைமய 

உளை இளை்வளி __________ ஐ விைக 

குளைவு.

3. ்�ற்பயிரிலிருநது ்�ல்ளை ___________ 

முளை மூைம் பிரித்்தடுக்கைாம்.

4. ‘உபபு்மா’ வில் இருநது _____________

முளையில் மிை்காயிளன நீக்கைாம்.

5. நீரில் இருநது ்களி்மண து்கள்களை நீக்க 

__________ முளை பயன்படுத்தபபடுகிைது.

6. குைாயக கிணறு்களில் இருநது ் பைபபடும் நீர 

்பாதுவா்க ____________  நீைா்க அள்மயும்.

7. ஊசி, ்பன்சில் ்மற்றும் இைபபர வளையம் 

இவற்றுள ___________ ்காநதத்தால்  

்கவைபபடும்.

III.  ்பொருததுக. 

அ)

பண்புகள் உதொ்ரைம்

எளிதில் உளையககூடியது 

(்�ாறுஙகும் தன்ள்ம)
உமைா்கத் தட்டு

எளிதில் வளையககூடியது ைபபர வளையம்

எளிதில் இழுக்கைாம் பருத்தி, ்கம்பளி

எளிதில் அழுத்தைாம் ்மண பாளன

எளிதில் ்வபப்மளையும் ்�கிழி ஒயர (wire)

ஆ)

அ ஆ இ

்கண்கைால் பாரக்ககூடிய மதளவயற்ை பகுதிப 

்பாருளை நீககுதல்.

சுணணாம்புக ்கட்டி (்சாகபீஸ 

தூள) நீருைன் ்கைநதிருத்தல்

்காநதப பிரிபபு 

முளை

மை்சான ்மற்றும் ்கன்மான பகுதிப 

்பாருள்களைப பிரித்தல்.

்மணல் ்மற்றும் நீர ்தளிய ளவத்து 

இறுத்தல்

்களையாத ்மாசுப்பாருள்களை நீககுதல். இரும்பு ்சாரநத ்மாசுக்கள வடி்கட்டுதல்

்காநதத்தன்ள்ம ்்காணை பகுதிப்பாருள்களை 

்காநதத்தன்ள்ம அற்ை பகுதிப்பாருள்களில் 

இருநது பிரித்தல்.

அரிசி ்மற்றும் ்கல் ள்க்கைால் 

மதரவு ்்சயதல்

நீர்மங்களில் இருநது திண்மங்களைப பிரித்தல். உமி ்மற்றும் ்�ல் தூற்றுதல்

IV.  ெரியொ அல்லது தவறொ என எழுதுக. தவறொக 

இருபபின் ெரியொன கூற்்ற எழுதுக.

அ) ்காற்று அழுத்தத்திற்கு உட்பைாது.

ஆ)  திைவங்களுககு குறிபபிட்ை பரு்மன் இல்ளை. 

ஆனால் குறிபபிட்ை வடிவம் உணடு.

இ)  திண்மத்தில் உளை து்கள்கள எளிதில் 

�்கரகின்ைன.

ஈ)  ்சள்மககும் முன் பருபபு வள்க்களை நீரில் 

்கழுவும்மபாது, வடி்கட்டுதல் மூைம் நீளைப 

பிரித்்தடுக்கைாம்.

உ)  திைப ்பாருள்களில் இருநது நீர்மப 

்பாருள்களைப பிரிபபதற்்்கன 

பயன்படுத்தபபடும் வடி்கட்டி என்பது ஒரு 

வள்கயான ்சல்ைளைமய.

ஊ) தானியத்ளதயும், உமிளயயும் தூற்றுதல் 

முளை மூைம் பிரிக்கைாம்.

எ) ்காற்று ஒரு தூய ்பாருைாகும்.

ஏ) வணைைாககுதல் முளை மூைம் 

தயிரிலிருநது ்வண்ணளயப 

பிரித்்தடுக்கைாம். 

V.  பின்வரும் ஒபபு்மை்யப பூரததி ்ெய்க 

1. திண்மம் : ்கடினத்தன்ள்ம :: வாயு :  ______

2. து்கள்களுககு இளைமய அதி்க இளை்வளி 

உளையது : வாயு :: ______ : திண்மம்

3. திண்மம் : குறிபபிட்ை வடிவம் :: ______: 

்்காள்கைனின் வடிவம்
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4. உமி தானியங்கள : தூற்றுதல் :: ்மைத்தூள  

சுணணக்கட்டி : ______.

5. சூைான எண்ணயிலிருநது முறுககிளன 

எடுத்தல் :  :: ்காபிளய 

வடி்கட்டியபின் அடியில் தஙகும் ்காபித்தூள : 

______.

6. இரும்பு – ்கநத்கம் ்கைளவ : ______ :: 

உளுத்தம் பருபபு - ்கடுகு ்கைளவ : 

உருட்டுதல்.

VI.  மிகசசுருககமைொக வி்டயளி.

1. பருப்பாருள – வளையறு.

2. ்சள்மககும் முன் அரிசியில் உளை உமி, தூசு 

மபான்ை நுணணிய ்மாசுப ்பாருள்கள 

எவவாறு நீக்கபபடுகின்ைன?

3. ்கைளவ்களை �ாம் ஏன் பிரித்்தடுக்க 

மவணடும்?

4. ்கைளவககு ஒரு எடுத்துக்காட்டிளனக 

கூறி அது ்கைளவமய, என்பளத 

நியாயபபடுத்தவும். 

5. படிய ளவத்தல் - வளையறு.

6. தூய ்பாருளுககும் தூயள்மயற்ை 

்பாருளுககும் இளைமய உளை முககிய 

மவறுபாடு்களைக கூறு்க.

VII.  சுருககமைொக வி்டயளி.

1. இைபபர பநளத அழுத்தும்மபாது வடிவம் 

்மாறுகிைது. அளத திண்மம் என 

அளைக்கைா்மா?

2. வாயுக்களுககு குறிபபிட்ை வடிவம் இல்ளை. 

ஏன்?

3. பாலில் இருநது பாைாளைக ்கட்டிளய 

எம்முளையில் ்பறுவாய? விைக்கவும்.

4. கீமை ்்காடுக்கபபட்டுளை பைத்ளதப பாரத்து 

அதில் பின்பற்ைபபடும் பிரித்தல் முளையிளன 

விவரிக்கவும்.

5. பருபபுைன் அதி்க அைவில் சிறு ்காகிதத் 

துணடு்கள ்கைநதிருபபின் அவற்ளை 

எவவாறு நீககுவாய?

6. உணவுக ்கைபபைம் என்ைால் என்ன?

7. ஒரு ்வபப்மான ம்காளை �ாளில் வீட்டிற்கு 

திரும்பிய திரு.ைகு ம்மார பரு்க விரும்பினார. 

திரு்மதி. ைகுவிைம் தயிர ்மட்டும்ம இருநதது. 

அவர எவவாறு தயிரிலிருநது ம்மாளைப 

்பறுவார? விைக்கவும். 

VIII.  உயர சிந்த்னததிறன் வினொககள்.

1. திை, திைவ ்மற்றும் வாயுப்பாருள்களின் 

பணபு்களை மவறுபடுத்து்க.

2. சுணணாம்புத் தூள, ்கடுகு எண்ணய, 

நீர ்மற்றும் �ாணயங்கள ்்காணை 

்கைளவளய உனது ஆயவ்கத்தில் உளை 

தகுநத உப்கைணங்களைப பயன்படுத்தி 

எவவாறு பிரிபபாய? பிரித்தல் முளையிளனப 

படிநிளை்களில் விைககும் பைத்திளன 

வளையவும்.

3. மூன்று நிளை்களில் உளை து்கள்களின் 

அள்மபபு கீமை தைபபட்டுளைது. 

பைம் – 1

பைம் – 2 பைம் – 3

அ) பைம் 1  பருப்பாருளின் எநத நிளைளயக 

குறிககிைது?

ஆ) எபபைத்தில் து்கள்களுககு இளையிைான 

ஈரபபு விள்ச அதி்கம்? 

இ) திைநத ்கைனில் ளவக்க முடியாதது எது?

ஈ) ்்காள்கைனின் வடிவத்ளதக ்்காணைது 

எது?
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4. ்மைரின் அம்்மா இைவு உணளவ 

்சள்மக்கத் தயாைாகிைார்கள. தவறுதைா்க 

மவரக்கைளையுைன் உளுத்தம் பருபபிளன 

்கைநதுவிட்ைார. இவவிைணளையும் 

பிரித்்தடுக்க உரிய முளைளயப 

பரிநதுளைத்து, ்மைர உணபதற்கு 

மவரக்கைளை கிளைக்க வழி ்்சய்க. 

5. ஒரு குவளை நீரில் புளிச்  ்சாளையும், 

்சரக்களைளயயும் ம்சரத்து �ன்கு ்கைக்கவும். 

இது ஒரு ்கைளவயா? ஏன் என்று 

உங்கைால் கூை முடியு்மா? இநத ்களை்சல் 

இனிபபானதா, புளிபபானதா அல்ைது 

புளிபபும், இனிபபும் ம்சரநததா?

IX. வொழவியல் திறன்கள் – விவொதம்.

1. உணவுக ்கைபபைமும் அதளனக 

்கணைறிதலும் என்ை தளைபபில் விவாதம் 

ஒன்று �ைத்தவும்.

X. வரி்ெபபடுததுதல்.

1. மதநீர தயாரித்தலின் படிநிளை்களை 

வரிள்சககிை்ம்மா்க எழுதவும். 

 (்கைளவ, ்களைத்தல், வடிநீர ்மற்றும் 

வணைல் ஆகிய ்்சாற்்களைப 

பயன்படுத்தவும்).

XI.  கைபபயைம்.

1. உனககு அருகிலுளை வயல்்வளிககும், 

அரிசி ஆளைககும் ்்சன்று அஙகு 

்்சயல்படுத்தபபடும் பல்மவறு 

பிரித்தல் முளை்களை உற்றும�ாககி, 

குறிப்படுக்கவும். �வீன ்தாழில்நுட்பம் 

எந்தநத பாைம்பரிய பைக்கங்களை 

்மாற்றியுளைது எனப பட்டியலிைவும். 

 பின்வரும் youtube இளணபளபப 

பயன்படுத்தி ்கா்ணாளிக ்காட்சி்களை 

உற்றும�ாக்கவும்.

https://www.youtube.com 
watch?v=9Djc5ZVyUW
https://www.youtube.com/
watch?v=DJGRJ4qL4-A

XII.  ்ெயல்திட்டம்.

1 ஒரு ்காய்கறிக ்கைளவயிளனமயா அல்ைது 

பைக்கைளவயிளனமயா தயார ்்சய்க. அது 

்கைளவ என்பதற்்கான ்காைணங்களைக 

குறிபபிைவும். 

2. விளையாட்டுைன் இளணபபு

்காற்று ஒரு தூய ்பாருைல்ை. 

சுவாசித்தலிலும், விளையாட்டிலும் இது 

அவசிய்மாகிைது.பலூன் விளையாட்டு ஒரு 

பிைபை்மான விளையாட்ைாகும். சூைான 

்காற்று, குளிரநத ்காற்ளைவிை மை்சானது 

என்பதால் சூைான ்காற்று நிைம்பிய 

பலூன்்கள ம்மமை எழும்புகின்ைன. சூைான 

்காற்றிளனக ்்காணை பலூன்்களைப பற்றி 

ம்மலும் அறி்க.
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இ்ையச ்ெயல்பொடு

பருப்பொருள்கள்

விளையாடி பார்பாமா  
Science Kids.

உ்ரலி:

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/gases.html

படிநி்லகள்:

◆ Google தேடு ்பொறியில்/உலவியில் ்ென்று நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்க்்ளக் குறித்து அறிந்து 
்்கொள்ள “Science Kids “ என்று ேட்டச்சு ்ெய்யவும. அதில் ”games” பகுதிக்குள “matter” என்று ேட்டச்சு ்ெயயும 
தபொது தி்ையில் “can you drag” என்று தேொன்்ற அதில் OK என்்ற ்பொத்ேொ்ை அழுத்ேவும.

◆ தி்ையில்   மூன்று ்கொலங்க்ளொ்கப பிரிக்்கப படடுள்ள பகுதி தேொன்றும. முேலில் உள்ளது திணமைப 
்பொருள்களுக்்கொ்க, இைண்டொவது திைவம மைற்றும மூன்்றொவது வொயுவுக்்கொ்க பிரிக்்கப படடுள்ளது. அடியில் 
உள்ள அடுத்து எை அரத்ேங ்்கொளளும. இந்ேக்  குறியீ்்ட அழுத்ே அழுத்ே அதில் தேொன்றும ்பொருள்கள 
மைொறிக் ்்கொணத்ட இருக்கும. இவற்்்ற இழுத்துக் ்்கொணடு தபொய அந்ே அந்ே பத்தியில் வி்டவும. 

◆ ்க்்டசி நி்லயில் ்க்்டசியில் உள்ள ப்டத்்ேப தபொலத் தேொன்றும.  தி்றன் தபசியின்  மூலம தநைடி்யொ்கச் 
்ெல்ல  ்்கொடுக்்கப படடுள்ள QR CODE  அல்லது உைலி மூலம உளத்ள ்ென்றும ேைவி்றக்்கம ்ெயது 
்்கொள்ளலொம.

*பைங்கள அளையாைத்திற்்கா்க ்மட்டும்ம.

படி 1 படி 2 படி 3
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4 தாவர உலகம்

அலகு

	தாவர வகைைகைப் பற்றி ததரிந்துதைாளைல்.

	தாவரஙைளின் பாைஙைள மற்றும் அவற்றின் தெயல்பாடுைள குறித்து அறிந்துதைாளைல்.

	இகைைளின் அகமப்பு, பணிைள மற்றும் தைவகமப்புைகை அறிந்துதைாளைல்.

	விைஙகுைள மற்றும் மனிதரைளுக்குத் ேதகவயான உணகவ, தாவரஙைேை 

தயாரிக்கின்்றன என்பகதப் புரிந்துதைாளைல்.

	பல்ேவறு வாழ்விடஙைகைப் பற்றி அறிதல்.

	வாழ்விடத்திற்கு ஏற்ப தாவரஙைளின் தைவகமப்புைள மற்றும் மாற்றுருக்ைள அகமந்துளைன  

என்பகத அறிந்து தைாளைல்.

	உயிரினஙைள ஒன்க்றதயான்று ொரந்துளைன என்பகதத் ததரிந்து தைாளைல்.

 ைற்்றல் ே�ாக்ைஙைள
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அறிமுகம்:

ராணியும், ரவியும் தஙைள தாயாருடன் 

ைாயைறிக் ைகடக்குச் தென்்றாரைள.  பல்ேவறு 

வணணஙைளில் உளை ைாயைறிைகை அவரைள 

பாரத்தனர. அவரைைது தாயார முடகடேைாஸ், 

ைாலிஃப்ைவர, முளைஙகி ேபான்்ற 

ைாயைறிைகை வாஙகினார. ரவி, தன் தாயிடம் 

“அம்மா, இகவ அகனத்துேம மணணின் 

கீேே விகையும் ைாயைறிைளதாேன?”, என்று 

ேைடடான், அதற்கு ரவியின் தாயார, "இல்கை  

ரவி, இந்தக் ைாயைறிைளில் சிை ேவரைளில் 

இருந்தும், சிை தணடுைளிலருந்தும் 

கிகடப்பகவ, சிை பூக்ைகைக் கூட �ாம் 

ெகமயலுக்குப் பயன்படுத்துகிே்றாம்”, 

என்்றார. ராணிக்கும், ரவிக்கும் ஆச்ெரியம். 

வாஙகிய ைாயைறிைகை வீடடிற்குச் தென்்றதும் 

கபயிலருந்து தவளிேய எடுத்து எது தணடு,  

எது பூ, எது ேவர என்று விவாதித்தாரைள.

அவரைள தாயார கீோத�ல்ல, தைாத்துமல்ல, 

மற்றும் ைறிேவப்பிகை ேபான்்ற இகைைகை 

ேதாடடத்திலருந்து பறித்துவந்து 

இவற்க்றச் ெகமயலல் மருந்திற்ைாைவும், 

�றுமணத்திற்ைாைவும் பயன்படுத்துவதாைக் 

கூறினாரைள. கீேே தைாடுக்ைப்படடுளை 

படஙைளிலுளை தாவரப் பகுதிைகைப் பற்றி 

உஙைள ஆசிரியரிடம் விவாதிக்ைவும். 

உயிரினஙைளின் வாழ்க்கைமுக்ற, 

அகமப்பு, மற்றும் தெயல்ைகைப் பற்றி பயிலும். 

இயற்கை அறிவியல் உயிரியல் ஆகும். 

�ாம் வாழும் உைைம் தாவரஙைள மற்றும் 

விைஙகுைகைக் தைாணடது. தாவரஙைள 

தஙைளுக்குரிய உணகவத் தாஙைேை 

தயாரிக்கின்்றன; உடல் வைரச்சியகடகின்்றன; 

மற்றும் இனப்தபருக்ைம் தெயகின்்றன. 

தாவரத்தின் பல்ேவறு பகுதிைள உணவாை, 

மருந்தாை, மரக்ைடகடைைாை, மற்றும் 

வாழ்விடமாை பயன்படுகின்்றன.

4.1.  தாவரத்தின் அமைப்பு ைற்றும் 

 செயலகள் 

�மது உடல் பல்ேவறு உறுப்புக்ைகைக் 

தைாணடது. அதுேபாை, தாவரஙைளும் 

இமல,  தண்டு,  வவர்  மற்றும்  ைலர்கள் ஆகிய 

பாைஙைகைக் தைாணடுளைன. தாவரஙைள 

அகமப்பிலும், நி்றஙைளிலும் ேவறுபடடாலும், 

அகவ ஒருசிை பணபுைளில் ஒத்துளைன. அதாவது, 

தபரும்பாைான தாவரஙைளின் தணடு மற்றும் 

இகைைள நிைத்திற்கு ேமேையும், அவற்றின் 

ேவரானது நிைத்திற்குக் கீேேயும் உளைது.

படத்தில் ைாணபதுேபாை பூக்கும் 

தாவரஙைள இரணடு முக்கியத் ததாகுப்புைகைக்  

தைாணடுளைன. அகவ: 

1. வவர்த் சதாகுப்பு

2. தண்டுத் சதாகுப்பு

இவற்க்றப் பற்றி விரிவாைப் படிப்ேபாம்.

1.  வவர்த் சதாகுப்பு

ேவர என்பது ஒரு தாவரத்தின் முக்கிய 

அச்சின் கீழ்ப் பகுதியாகும். இது நிைத்திற்குக் 

கீேே ைாணப்படுகி்றது. ேவரைளில்  ைணுக்ைளும், 

ைணுவிகடப் பகுதிைளும் இல்கை. அதன் நுனிப் 

பகுதியில் ேவரமூடி உளைது. ேவர நுனிக்குச் 

ெற்று ேமற்பகுதியில்  ேவரத்தூவிைள ஒரு 

ைற்க்றயாைக் ைாணப்படுகின்்றன. ேவரைள ே�ர 

புவி�ாடடம் உகடயகவ. 
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தாவரஙைளின் ேவரத் ததாகுப்புைள இரணடு 

வகைப்படும், அகவ:

அ.   ஆணிவவர்த் சதாகுப்பு

ஆ.  ெலலிவவர்த் சதாகுப்பு

அ. ஆணிவவர்த் சதாகுப்பு

விகதயிலருந்து முகைேவர ததாடரந்து 

வைரந்து ஆணிவவமர உணடாக்குகின்்றது. 

முகைேவர தடித்த முதல்நிகை ேவராை 

வைரகி்றது. இதிலருந்து துகண ேவரைைான 

இரணடாம்நிகை ேவரைள ேதான்றுகின்்றன. 

தபாதுவாை இரு வித்திகைத் தாவரஙைளில் 

இவவகை ேவர ைாணப்படுகி்றது.

எ.கா. அவகர, மா, ேவம்பு.

ஆணிவவர்த் சதாகுப்பு

ஆ. ெலலிவவர்த் சதாகுப்பு 

முதல்நிகை ேவர, சிறிது ைாைத்தில் அழிந்து, 

தணடின் அடிப்பகுதியில், ெம பருமனுளை 

ேவரைள தைாத்தாைத் ேதான்றி வைரகின்்றன. 

தபரும்பாலும் ஒரு வித்திகைத் தாவரஙைளில் 

இவேவரத்ததாகுப்பு ைாணப்படுகி்றது.

எ.கா. த�ல், புல், மக்ைாச் ேொைம்.

செயல்ாடு 1

வவரின் மூலம் நீமர உறிஞ்சுதல

வ�ாககம் : ேவரைள நீகர உறிஞ்சுவகத 

உற்று ே�ாக்ைல்

வதமவயான  உ்கரணஙகள்: ஒரு 

குவகை நீர, நீை கம, ேைரட

செய்முமை: ஒரு குவகை நீரில் ஒருசிை 

துளிைள நீை கமகய இட ேவணடும். 

�ன்்றாைக் ைைக்கியபின் ேைரடகட அந்த 

நீரில் மூழ்கியவாறு கவக்ைேவணடும். 

இரணடு அல்ைது மூன்று �ாடைளுக்குப் 

பி்றகு ேைரடகட எடுத்து நீைவாக்கில் 

தவடடிப் பாரக்ைவும். 

அறிதல: ேைரட துணடுைளின் கமயப் 

பகுதி நீை நி்றமாை மாறி இருப்பதிலருந்து, 

ேவரைள நீகர உறிஞ்சுகின்்றன என்பகத 

அறிந்து தைாளைைாம்.

ெல்லேவரத் ததாகுப்பு

வவரின் ்ணிகள் 

	ேவரைள தாவரத்கதப் 

பூமியில் நிகை 

நிறுத்துகின்்றன. 

	ம ண ணி ல ரு ந் து  

நீகரயும், ைனிமச் 

ெத்துக்ைகையும் உறிஞ்சுகின்்றன.  

	ேைரட, பீடரூட ேபான்்ற தாவரஙைள, 

தாஙைள  தயாரித்த உணகவத் தஙைளின் 

ேவரைளில் ேெமிக்கின்்றன.

ெற்று ேயாசியுஙைள!

இது தண்்ா? வவரா? 

2. தண்டுத் சதாகுப்பு

நிைத்தின் ேமற்பரப்பில் வைரகின்்ற தாவரப் 

பகுதிக்கு  தண்டுத்  சதாகுப்பு என்று தபயர. 

இதன் கமய அச்சு தண்டு என அகேக்ைப்படும். 

தணடுத்ததாகுப்பானது இகைைள, மைரைள 

மற்றும் ைனிைகைக் தைாணடுளைது.  
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தண்டு

தணடு பூமியின் ேமற்பரப்பில் சூரியகன 

ே�ாக்கி வைரகி்றது. தணடில் ைணுக்ைளும், 

ைணுவிகடப் பகுதிைளும் உளைன. தணடில் 

இகைைள ேதான்றும் பகுதி கணு எனப்படும். 

இரணடு ைணுக்ைளுக்கு இகடேய உளை 

பகுதி கணுவிம்ப் ்குதி எனப்படும். தணடின் 

நுனியில் ேதான்றும் தமாடடு  நுனி  சைாட்டு 

எனப்படும். இகையின் அடிப்பகுதிக்கும், 

தணடிற்கும் இகடேய உளை ேைாணம் 

இகைக்ேைாணம் என்று அகேக்ைப்படுகி்றது. 

இகையின் ேைாணத்தில் ேதான்றும் தமாடடு 

வகாண சைாட்டு எனப்படும். 

கணு

கணு

கணுவிம்ப் 

்குதி

சைாட்டு

செயல்ாடு 2

தண்டின் மூலம் நீர் க்த்துதல

வ�ாககம்: தணடின் மூைம் நீர 

ைடத்தப்படுவகத உற்றுே�ாக்ைல்.

வதமவயான  உ்கரணஙகள்: பால்ெம் 

தாவரத்தின் ஒரு சிறு கிகை, ஒரு குவகை 

நீர, சிவப்பு கம. 

எவவாறு  செய்வது? ஒரு குவகை நீரில் 

சிவப்பு கமகயக் ைைந்து அதனுள பால்ெம் 

தாவரத்தின் சிறு கிகையிகன கவக்ைவும். 

நீ காண்்து என்ன? தணடு சிவப்பாை மாறும். 

அறிதல: சிவப்பு நி்றமுகடய தணடின் மூைம் 

நீர ேமல்ே�ாக்கி ைடத்தப்படுகி்றது.

தண்டின் ்ணிகள் 

 தணடானது கிகைைள, இகைைள, 

மைரைள மற்றும் ைனிைள ஆகியவற்க்றத் 

தாஙகுகின்்றது.

 ேவரினால் உறிஞ்ெப்படட நீர மற்றும் 

ைனிமஙைள தணடின் வழியாை தாவரத்தின் 

மற்்ற பாைஙைளுக்குக் ைடத்தப்படுகின்்றன.

 இகையினால் தயாரிக்ைப்படட உணவு 

தணடின் வழியாை தாவரத்தின் பி்ற 

பாைஙைளுக்குக் ைடத்தப்படுகின்்றது.

 சிை தாவரஙைள உணகவத் தணடில் 

ேெமித்து கவக்கின்்றன. எ.கா. ைரும்பு. 

இமல

தணடின் ைணுவின் ேமல் விரிந்த 

தடகடயான பசுகம நி்றத்தில் ேதான்றும் 

பு்றஅகமப்பு இகை ஆகும்.

 

தணடு மற்றும் இகைகய இகணக்கும் 

ைாம்புப் பகுதிேய இமலக  காம்பு எனப்படும். 

பசுகமயான தடகடயான பகுதிக்கு இமலத் 

தாள் அல்ைது இமலப்  ்ரப்பு என்று  தபயர. 

இகையின் கமயத்தில் உளை �ரம்பிற்கு மைய 

�ரம்பு என்று தபயர. கமய �ரம்பிலருந்து கிகை 

�ரம்புைள ேதான்றுகின்்றன. தணடு அல்ைது 

கிகையுடன் இகணக்ைப்படடுளை இகையின் 

பகுதி இமலயடிப்  ்குதி எனப்படும். ஒருசிை 

இகைைளின் அடிப்பகுதியில் இரணடு சிறிய 

பக்ைவாடடு வைரிைள உளைன. அவற்றிற்கு 

இமலயடிச் செதிலகள் என்று தபயர. 

இகைைள பசுகம நி்றத்தில் உளைன, 

அதற்குக் ைாரணம் அவற்றிலுளை பச்கெ 

நி்றமிைைான ்ச்மெயம் ஆகும்.  இகையின் 

அடிப்பகுதியில் நுணணிய துகைைள 

ைாணப்படுகின்்றன. இகவ இமலத் துமைகள் 

எனப்படுகின்்றன. 

இமலயின் ்ணிகள்

	ஒளிச்ேெரக்கையின் மூைம் உணகவத் 

தயாரிக்கி்றது.

	சுவாசித்தலுக்கு உதவுகி்றது.

	இகைத்துகை வழிேய நீராவிப் ேபாக்கு 

�கடதபறுகி்றது.
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4.2.  வாழி்ம்

வைலும் சதரிந்து சகாள்ளுதல

எதன்  அடிப்்ம்யில  தாவரஙகமை 

வமகப்்டுத்துகிவைாம்?

1. பூவின் அடிப்பகடயில், தாவரஙைகை 

இரு வகைைைாைப் பிரிக்ைைாம். அகவ; 

பூக்கும் தாவரஙைள மற்றும் பூவாத் 

தாவரஙைள ஆகும். 

ரிக்ஸியா 

(பூவாத்தாவரம்)

 சூரியைாந்தி 

(பூக்கும் தாவரம்)

2. விகத அகமந்திருக்கும் 

அடிப்பகடயில் தாவரஙைகை 

இரணடு வகைைைாைப் பிரிக்ைைாம். 

அகவ ஆஞ்சிேயாஸ்தபரம்ைள (மூடிய 

விகதத் தாவரஙைள - விகதைள 

ைனிைளில் புகதந்திருக்கும்) மற்றும் 

ஜிம்ேனாஸ்தபரம்ைள (தி்றந்த விகதத் 

தாவரஙைள - விகதைள ைனிைளில் 

புகதந்திருக்ைாது).

கெைஸ் 

(தி்றந்த விகதத் தாவரம்)

மா 

(மூடிய விகதத் தாவரம்)

செயல்ாடு 3

ஆசிரியர மாணவரைகை �ான்கு 

குழுக்ைைாைப் பிரிக்ை ேவணடும். 

ஒவதவாரு குழுவின் தகைவனாை உளை 

மாணவன்/மாணவி ஆசிரியரிடமிருந்து 

ேவர, தணடு, இகை மற்றும் பூக்ைள 

என எழுதப்படட ஒரு ைாகிதத்துணகடப்  

தபற்றுக்தைாளைேவணடும்.  ஆசிரியர 

மாணவரைகை பளளி வைாைத்திற்கு 

அகேத்துச் தென்று, ஒவதவாரு குழுவும் 

ேதரவு தெயத தாவர பாைத்கதச் ேெைரிக்ை 

தெயயேவணடும். மாணவரைள 

வகுப்பக்றக்கு வந்தபின்னர தன் குழு 

மாணவரைேைாடு ேெரந்து ேெைரித்துவந்த 

ேவர, தணடு மற்றும் இகைைகைப் பற்றி 

ைைந்துகரயாடி ஒரு படத்ததாகுப்கபத் 

தயாரிக்ைேவணடும். உதாரணமாை, 

மைகரத் ேதரவு தெயத குழுவினர மைரின் 

பல்ேவறு பாைஙைகை உற்று ே�ாக்கி 

படத்ததாகுப்கபத் தயாரிக்ைவும். இவவாறு 

ஒவதவாரு குழுவினரும் தாஙைள தயாரித்த 

படஙைகை பி்ற மாணவரைேைாடு 

பகிரேவணடும்.

வி க் ே ட ா ரி ய ா 

அேமேொனிக்ைா என்்ற 

தாவரத்தின் இகைைள 

மூன்று மீடடர விடடம் 

வகர வைரக்கூடியகவ. 

�ன்கு வைரச்சியகடந்த இகையின் 

ேமற்பரப்பு 45 கிேைாகிராம் எகட அல்ைது 

அதற்கு இகணயான ஒருவகரத் தாஙகும் 

தி்றன் தைாணடது.

செயல்ாடு 4

இந்தக  கமதமய  உன்  �ண்்ர்களு்ன் 

வெர்ந்து ்டிககவும்  

�ான் ஒரு குரஙகு. ஒரு அேைான 

அடரத்தியான ைாடடில் என் அம்மா மற்றும் 

இரு ெேைாதரரைளுடன் மகிழ்ச்சியாை 

வாழ்ந்து வந்ேதன். �ாஙைள மரத்திற்கு 

மரம் தாவி, ஓடி விகையாடி மகிழ்ந்ேதாம். 

ஒரு�ாள ஒரு மரத்தின் கீேே �ான் 

ஓ ய த வ டு த் து க் த ை ா ண டி ரு ந் ே த ன் . 

அப்படிேய உ்றஙகி விடேடன். திடீதரன்று 

சூரிய ஒளிபடடு �ான் எழுந்ேதன். �ான் 

ைணவிழித்துப் பாரத்தேபாது �ான் 

பாரத்தகத என்னால் �ம்பமுடியவில்கை. 

எல்ைாேம மாறி இருந்தது. எல்ைாேம 

அழிக்ைப்படடிருந்தன. மரஙைள இருந்த 

இடதமல்ைாம் மரக்ைடகடைைாை 

இருந்தகத �ான் பாரத்ேதன். உைரந்த 
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மடடத்தில் இருந்து, மகையின் உச்சி வகர 

தாவரஙைள மற்றும் விைஙகுைள ைாணப்படும் 

இடம் அவற்றின் வாழிடஙைைாை உளைன. 

வாழி்த்தின் வமககள் 

வாழிடஙைளின் இரணடு முக்கிய 

வகைைகை �ாம் இப்ேபாது படித்தறிேவாம்

I. நீர் வாழி்ம்

�ாம் குைத்திற்குச் 

தென்று பாரகவயிடும்ேபாது 

சிை தாவரஙைள நீரில் 

மிதந்து தைாணடிருப்பகதப் 

பாரக்ைைாம். தாமகர 

அப்படிப்படட ஒரு தாவரம். 

அதன் இகைைள நீரில் மிதந்துதைாணடிருக்கும். 

அதன் மீது ஒரு தவகை அமரந்திருக்கும். அது 

தாமகர மைகரச் சுற்றி அஙகுமிஙகும் ப்றக்கும் 

பூச்சிைகைப் பிடிக்ை தயார நிகையில் இருக்கும். 

தாமகரயின்  தணடானது நீரில் மூழ்கியும் அதன் 

ேவரைள ேெற்றில் புகதந்தும் ைாணப்படும். இது 

நீரில் ைாணப்படுவதால் இதகன நீர்வாழ்த் 

தாவரம் என அகேக்ைைாமா?.

நீரவாழிடம் என்பது நிரந்தரமாை நீர 

சூழ்ந்த  பகுதிகயயும், அவவப்ேபாது நீர சூழ்ந்த 

பகுதிகயயும் உளைடக்கியது.  வாழிடஙைள 

இருவகைப்படும். அகவ �ன்னீர வாழிடம் 

மற்றும் ைடல் நீர வாழிடம்.

தகர, ததருக்ைள மற்றும் ைடடிடஙைள 

தவிர ேவத்றான்றுமில்கை. அப்ேபாது 

அஙகு ேொைமாை நின்றிருந்த ஒரு மாகனப் 

பாரத்ேதன். "இஙகு இருந்த மரஙைள 

மற்றும் விைஙகுைளுக்கு என்ன �டந்தது?", 

என்று ேைடேடன்.

மனிதரைள அகனத்து மரஙைகையும் 

தவடடி விடடகதயும், அவற்றிற்குப் பதிைாை 

ேவறு மரஙைகை �டாதகதயும் மான் 

எனக்கு விைக்கிக் கூறியது. பின்னர, 

தென்று வருகிே்றன் என மானிடம் 

கூறிவிடடு �ான் வந்துவிடேடன். என் 

வீடு ேபாயவிடடது. என் குடும்பம் எஙேை 

எனத் ததரியாது. இரவும், பைலும் பசியிலும் 

தாைத்திலும் இருந்ேதன். உணவு, 

தணணீர மற்றும் இருப்பிடத்திற்ைாை 

அகைந்ேதன். �ான் தென்்ற இடதமல்ைாம் 

மனிதரைள குச்சிகயக் தைாணடும், 

ைடுகமயான வாரத்கதைைாலும் என்கன 

விரடடினாரைள. எனது உடல் ேொரந்து 

ேபானகத என்னால் உணர முடிந்தது. 

ஒரு�ாள எனது �ம்பிக்கைகய இேந்து 

குளிரந்த, இருணட ைாடடிற்குள �ான் 

நுகேந்ேதன். அஙகு வந்தேபாது ஏராைமான 

உணவு மற்றும் நீகரக் ைணேடன். ைாடு 

எனக்கு பாதுைாப்பாை இருந்தது. அஙகு 

மனிதரைள இகடயூறு இல்கை.  

	மான் ஏன் வருத்தமாை இருந்தது?

	மரத்கத தவடடியது யார?

	குரஙகு வசிப்பதற்கு பாதுைாப்பான 

இடம் எது?

வாழிடம் என்்றால் என்ன? ஒவதவாரு 

உயிரினமும் உயிர வாேவும், இனப்தபருக்ைம் 

தெயயவும் அதற்கு ஒரு இடம் ேதகவ. அந்த 

இடேம அதன் வாழிடம் ஆகும். ைடலன் அடி 
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அ. �ன்னீர் வாழி்ம்

ஆறுைள, குைஙைள, குடகடைள, மற்றும் 

ஏரிைள இகவயாவும் �ன்னீர வாழிடஙைள 

ஆகும். ஆைாயத் தாமகர, அல்ல மற்றும் 

தாமகர ஆகியகவ �ன்னீரில் ைாணப்படும் 

தாவரஙைைாகும். நீரத்தாவரஙைளின் ேவரைள 

வைரச்சி குன்றியகவ. தணடிலும், இகைப் 

பகுதிைளிலும் ைாற்்றக்றைள அதிைமாை 

இருப்பதால் இகவ நீரில் எளிதில் மிதக்கின்்றன.

தாமகரயின் இகைக் 

ைாம்பில் உளை ைாற்று 

இகடதவளிைள (Air 

Spaces) அகவ நீரில் மிதக்ை உதவுகின்்றன.

ஆ. க்ல நீர் வாழி்ம்

வானிலருந்து பாரக்கும்ேபாது பூமியானது 

நீைநி்ற பளிஙகு ேபாைத் ேதான்றும். ஏதனனில், 

அதன் ேமற்பரப்பானது 70 ெதவீதம் ைடல் 

நீரினால் சூேப்படடுளைது. தாவரஙைள ைடல் 

நீரிலும் வாழ்கின்்றன. பூமியின் தமாத்த 

ஒளிச்ேெரக்கையில் சுமார 40% ைடல்வாழ் 

தாவரஙைளில் �கடதபறுகி்றது.

உதாரணம்: ைடல் பாசிைள, ைடல் புற்ைள, ெதுப்பு 

நிைப் புற்ைள மற்றும் தாவர மிதகவைள (தனித்து 

நீரில் மிதக்கும் பாசிைள)

உைகில் மிை நீைமான 

�தி  க�ல் �தியாகும். இது 

6,650 கி.மீ. நீைம் உகடயது. 

இந்தியாவின் மிை நீைமான 

�தி ைஙகையாகும். இதன் நீைம் 2,525 கி.மீ.

2. நில வாழி்ம்

ைாடுைள, புல்தவளிைள மற்றும் 

பாகைவனஙைள ஆகிய நிைப்பரப்புைளில் 

ைாணப்படும் வாழிடஙைள நிை வாழிடஙைள  

எனப்படும். பணகணைள, �ைரஙைள, 

மா�ைரஙைள ஆகிய மனிதரைைால் 

உருவாக்ைப்படட வாழிடஙைளும் நிை 

வாழிடஙைைாகும். நிை வாழிடஙைள ஒரு 

ைணடத்தின் அைவிற்கு தபரியதாைேவா அல்ைது 

தீவின் அைவிற்கு சிறியதாைேவா இருக்ைைாம். 

உைகில் 28% நிை வாழிடஙைள உளைன.

உதாரணம்: பசுகமமா்றாக் ைாடுைள, முடபுதர 

ைாடுைள. 

நிைவாழிடஙைள மூன்று வகைப்படும். அகவ: 

அ. ைாடுைள

ஆ. புல்தவளிைள, 

இ. பாகைவனஙைள.

470 மில்லயன் 

ஆணடுைளுக்கு முன் 

உருவான நிைவாழ்த் 

தாவரஙைள, மாஸ்ைள 

மற்றும் லவரேவாரடஸ்ைள ஆகும்.

ததன் அதமரிக்ைாவிலுளை அேமொன் 

மகைக் ைாடுைள உைகிற்ைான ஆக்ஸிஜன் 

ேதகவயில் பாதிகய உற்பத்திதெயகின்்றன.
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அ. காடுகள் 

ைாடுைள மிைப் பரந்த நிைப்பரப்பில் 

அதிைமான மரஙைகைக் தைாணடுளைன. 
இவற்க்ற தவப்ப மணடைக் ைாடுைள,  குளிர 

பிரேதெக் ைாடுைள மற்றும்  மகைக் ைாடுைள 

என வகைப்படுத்தைாம். இஙகு ஆணடு ெராெரி 

மகே அைவு 25 – 200 தெ.மீ ஆை இருக்கும். 

ஆ. புலசவளி வாழி்ம் 

இவவகை வாழிடத்தில் புற்ைள அதிைமாைக் 

ைாணப்படுகின்்றன. இகவ மிைச்சிறியன முதல் 

மிை உயரமான புற்ைகைக் தைாணடுளைன. 

உதாரணம்: ெவானா. 

இ. ்ாமலவன வாழி்ம்

நீரின் அைவு மிைக்குக்றவாை உளை 

வாழிடம் ்ாமலவனம் எனப்படும். இகவ 

பூமியின் மிைவும் வ்றணட பகுதிைள ஆகும். 

இஙகு ஆணடின் ெராெரி மகேப்தபாழிவு   

25 தெ.மீக்கும் குக்றவாை இருக்கும்.  

பூமியின் நிைப்பரப்பில் சுமார 20 ெதவீதம் 

பாகைவனஙைள உளைன. பாகைவனத் 

ஒவதவாரு ஆணடும் 

அக்ேடாபர மாதம் முதல் 

திஙைடகிேகம உைை வாழிட 

�ாைாை அனுெரிக்ைப்படுகி்றது. 

தாவரஙைள நீகரயும், ைனிம உப்புக்ைகையும் 

ேெமித்து கவத்திருக்கும் தடிமனான 

இகைைகைப் தபற்றுளைன.  ைளளித் 

தாவரம் ேபான்்ற தாவரஙைள தணடில் 

நீகரச் ேெமித்து கவத்திருக்கின்்றன. அதன் 

இகைைள முடைைாை மாற்்றமகடந்துளைன. 

இகவ �ன்கு வைரச்சியகடந்த நீைமான 

ேவரைகைக் தைாணடுளைதால்  

மணணில் மிை ஆேத்திற்குச் தென்று நீகர 

உறிஞ்சுகின்்றன. பாகைவன வாழிடஙைளின் 

வகைைள பின்வருமாறு.

1. தவப்பமான வ்றணட பாகைவனஙைள

2. மித தவப்பமான பாகைவனஙைள

3. ைடல் ொரந்த பாகைவனஙைள

4. குளிர பாகைவனஙைள

உதாரணம்: ெப்பாத்திக் ைளளி, அேைவ, ேொற்றுக் 

ைற்்றாகே, பிகரேயாிஃபில்ைம்.

மணல் குன்றுைைால் ஆன 

மிைப் தபரிய பாகைவனமான 

தார பாகைவனம் இந்திய 

துகணக் ைணடத்தில் உளைது. இதன் 

ஒரு பகுதி வடேமற்கு இந்தியாவிலுளை 

ராஜஸ்தானிலும், மற்த்றாரு பகுதி கிேக்கு 

பாகிஸ்தானிலுளை பஞ்ொப் மற்றும் சிந்து 

மாைாணத்திலும் ைாணப்படுகி்றது.

செயல்ாடு 5 

உனக்கு அருகில் உளை �ாற்றுப் 

பணகணக்குச் தென்று ஏேதனும் பத்து 

வகையான தாவரஙைகைத் ேதரவு தெயது 

அவற்க்ற ஏற்்ற வாழிடத்தில் வைரச் 

தெயயவும். 
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2. பின்னு சகாடி

ஒருசிை தாவரஙைள நீணட, தமலந்த 

தணடுைகைக் தைாணடுளைன. அகவ 

தானாைேவ ே�ராை நிகைத்து நிற்கும் 

தன்கமயற்்றகவ. அகவ ஆதாரத்கதப் பற்றிக் 

தைாணடு வைரகின்்றன.

உதாரணம்: ெஙகுப் பூ, மல்லகை.

ெஙகுப் பூ

3. முட்கள்

சிை தாவரஙைளின் இகைைள பாதுைாப்பிற்கு 

உதவும் வகையில் முழுகமயாைேவா அல்ைது 

ஓரைவிற்ேைா கூரிய முடைைாை அல்ைது சிறிய 

முடைைாை மாறுகின்்றன. 

உதாரணம்:

• அேைவ (ரயில் ைற்்றாகே) – இந்த வகைக் 

ைற்்றாகேயில் இகையின் நுனிப்பகுதி 

மற்றும் விளிம்புைள முடைைாை மாறுபாடு 

அகடந்துளைன.
• ெப்பாத்திக் ைளளி – ெப்பாத்திக் ைளளியில் 

இகைைள சிறுமுடைைாை மாறியுளைன. 

• ைாகிதப் பூ (ேபாதையன்வில்ைா) – 

தணடுப் பகுதியில் கூரகமயான முடைள 

ைாணப்படுகின்்றன. 

அேைவ ெப்பாத்திக் ைளளி

4.3.   தாவரஙகளின் தகவமைப்புகளும்  

ைாற்றுருககளும்

தாவரஙைள பை ஆணடுைைாை 

அகவ வாழும் வாழிடஙைளில் ததாடரந்து 

வாழ்வதற்ேைற்்ற வகையில் அவற்றில் 

ைாணப்படும் சி்றப்பம்ெஙைேை தைவகமப்புைள 

ஆகும். ஒரு குறிப்பிடட சூழ்நிகை அல்ைது 

வாழிடஙைளில் வாழும்  தாவரஙைள, அஙகு 

வாழ்வதற்ேைற்்ற   குறிப்பிடட தைவகமப்புைகை 

உருவாக்கிக் தைாளகின்்றன. இந்தப் பாடத்தில் 

பற்றுக் ைம்பி, ஏறு தைாடி, முடைள ேபான்்ற சிை 

தைவகமப்புைள பற்றி   அறிந்து தைாளேவாம். 

1. ்ற்றுக கம்பி (ஏறு சகாடிகள்)

படடாணி, பாைற்ைாய ேபான்்ற தமலந்த 

தணடுகடய தாவரஙைளில் ைாணப்படும் 

பற்றி ஏறும் உறுப்ேப பற்றுக்ைம்பி ஆகும். ஒரு 

ஆதாரத்கதச் சுற்றிக்தைாணடு தாவரஙைள ேமல் 

ஏறுவதற்ேைதுவாை பற்றுக்ைம்பி உளைது.

உதாரணம்:

•  இனிப்புப்  ்ட்்ாணி - சிற்றிகைைள பற்றுக் 

ைம்பிைைாை மாறியுளைன 

• ்ாகற்காய் - ேைாணதமாடடு பற்றுக் 

ைம்பிைைாை மாற்்றமகடந்து, அத்தாவரம் 

ேமேை ஏறுவதற்கு உதவுகின்்றன.

ைத்திரஸ் (இனிப்புப் படடாணி)

வைரும் பருவ நிகையில் 

அதிேவைமாை வைரக் 

கூடிய தாவரம் மூஙகில் 

ஆகும்.

உயர் சிந்தமன வினா

ைளளி வகைத் தாவரஙைள பச்கெ 

நி்றத்கதக் தைாணடு ஒளிச் ேெரக்கையில் 

ஈடுபடுகின்்றன. இத்தாவரத்தின் எந்தப் 

பகுதியில் ஒளிச்ேெரக்கை �கடதபறுகி்றது?
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நிமனவில சகாள்க

 பூக்கும் தாவரஙைளில் இரு முக்கியத் 

ததாகுப்புைள உளைன. அகவயாவன:

 1. ேவரத் ததாகுப்பு  2. தணடுத் ததாகுப்பு

  ேவர, தாவரத்கத  மணணில்  

நிகைநிறுத்தச்  தெயகி்றது. அது  

மணணிலருந்து நீகரயும், ைனிம 

உப்புைகையும் உறிஞ்சுகி்றது.

 தணடு, தாவரத்தின் கமய அச்சில் 

ேமல்ே�ாக்கி வைரும் பகுதி ஆகும். 

இதில் ைணு மற்றும் ைணுவிகடப் பகுதி 

ஆகியகவ ைாணப்படுகின்்றன.

 இகைைளின் மூன்று முக்கியப் பணிைள:

 1. ஒளிச்ேெரக்கை  2. சுவாெம்

 3. நீராவிப் ேபாக்கு 

 தாவரஙைள வாழும் சுற்றுப்பு்றம் அதன் 

வாழிடம் எனப்படும்.

 இரணடு வகையான வாழிடஙைள 

உளைன. அகவ: 

 1. நீர வாழிடம்  2. நிை வாழிட

 தைவகமவுைள - ஒரு தாவரம் அதன் 

வாழிடத்தில் வாழ்வதற்ேைற்ப, அவற்றில் 

ைாணப்படக்கூடிய சி்றப்பு அம்ெஙைள. 

	பற்றுக் ைம்பி – தமலந்த தணடுகடய 

தாவரஙைள ஆதாரத்கதப் பற்றுவதற்குப் 

பயன்படும் உறுப்பு.

	பின்னு தைாடி – தமலந்த தணடுகடய 

தாவரஙைள ே�ராை நிற்ை உதவுவது. 

செயல்ாடு 6

கைப்்யணம்

மாணவர தபயர : 

ேததி                   : 

இடம்                   :

 உற்று ே�ாக்கிய தாவரஙைளின் வகைைள: 

1. ஏறு தைாடிைள

2. பின்னு தைாடிைள

3. முடைகைக் தைாணட தாவரஙைள

 இவவகைத் தாவரஙைளில் ைாணப்படும் 

மாற்றுருக்ைகை அடடவகணப்படுத்துை

ைதிப்பீடு

I.  ெரியான விம்மயத் வதர்ந்சதடுத்து எழுதுக.

1.  குைம் ___________________ வாழிடத்திற்கு 

ஒரு உதாரணம்.

 அ) ைடல்        ஆ) �ன்னீர

 இ) பாகைவனம்        ஈ) மகைைள

2.  இகைத்துகையின் முக்கிய ேவகை  

___________________.

 அ) நீகரக் ைடத்துதல்    ஆ) நீராவிப்ேபாக்கு

 இ) ஒளிச் ேெரக்கை        ஈ) உறிஞ்சுதல்

3. நீகர உறிஞ்சும் பகுதி ____________     ஆகும்.

 அ) ேவர ஆ) தணடு இ) இகை ஈ)  பூ

4. ஆைாயத் தாமகரயின் வாழிடம் 

 அ) நீர            ஆ) நிைம் 

 இ) பாகைவனம்           ஈ) மகை

II.  வகாடிட்் இ்த்மத நிரப்புக.

1. புவிப் பரப்பு _____  % நீரால் மூடப்படடுளைது. 

2. பூமியில் ைாணப்படும் மிைவும் வ்றணட 

பகுதி _____________.

3. ஊன்றுதல், உறிஞ்சுதல் ஆகிய இரணடும்  

_____________  ன்  ேவகை.

4. ஒளிச்ேெரக்கை �கடதபறும் முதன்கமப் 

பகுதி  _____________  . 

5. ஆணிேவரத் ததாகுப்பு _____________   

தாவரஙைளில் ைாணப்படுகி்றது.

III.  ெரியா அலலது தவைா என எழுதுக. தவைாக 

இருப்பின் ெரியான கூற்மை எழுதுக.

1. தாவரஙைள நீரின்றி வாே முடியும்.

2. தாவரஙைள அகனத்திலும் பச்கெயம் 

ைாணப்படுகி்றது.
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VI.  பின்வருவனவற்மை  ெரியான  வரிமெயில 

எழுதுக.

1. இகைைள – தணடு – ேவர - மைரைள

2. நீராவிப்ேபாக்கு – ைடத்துதல் – உறிஞ்சுதல் 

– ஊன்றுதல்

VII.  சுருககைாக விம்யளி.

1. மல்லகைக் தைாடி ஏன் பின்னு தைாடி என 

அகேக்ைப்படுகி்றது ?

2. ஆணிேவர மற்றும் ெல்ல ேவரத் 

ததாகுப்புைகை ஒப்பீடு தெயை.

3. நிைவாழிடம் மற்றும் நீரவாழிடத்கத 

ேவறுபடுத்துை.

4. உஙைளுகடய பளளித் ேதாடடத்தில் 

உளை தாவரஙைகைப் படடியலடுை. 

VII.  விரிவாக விம்யளி.

1. ேவர மற்றும் தணடு ஆகியவற்றின் 

பணிைகைப் படடியலடுை.

2. தைாடுக்ைப்படடுளை ைருத்துப் படத்தில் 

அதன் ததாடரச்சியான ைருத்துைகை 

விடுபடட இடஙைளில் பூரத்தி தெயை

3. தாவரஙைளின் மூன்று பாைஙைள – ேவர, 

தணடு, இகைைள.

4. மகைைள �ன்னீர வாழிடத்திற்கு ஓர 

உதாரணம்.

5. ேவர முடைைாை மாற்றுரு அகடந்துளைது.

6. பசுந் தாவரஙைளுக்கு சூரிய ஒளி ேதகவ.

IV.  ச்ாருத்துக.

1. மகைைள -  ஒரு வித்திகைத் 

தாவரஙைள 

2. பாகைவனம்  - கிகைைள

3. தணடு - வ்றணட இடஙைள

4. ஒளிச் ேெரக்கை - இமயமகை

5. ெல்லேவரத் ததாகுப்பு - இகைைள

V.  மிகக சுருககைாக விம்யளி.

1. வாழிடத்கத  அடிப்பகடயாைக் தைாணடு 

தாவரஙைகை வகைப்படுத்துை.

2. பாகைவனத் தாவரஙைள சிைவற்க்றக் 

குறிப்பிடுை.

3. வாழிடம் என்பகத வகரயறு 

4. இகைக்கும், ஒளிச் ேெரக்கைக்கும் 

இகடேய உளை ததாடரபு என்ன?

வாழிடம்

ஆறு

கடல் நீர் புல்்வளிநன்னீர்

நில வாழிடம்நீர் வாழிடம்
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இமணயச் செயல்ாடு

தாவர உலகம் – ைலரின் ்ாகஙகமை அறிதல

மலரின் பாகத்தை அறிவ�ாமா.

்டிநிமலகள்:

◆ Google ததடு்�ாறியில்/உலவியில் ்ென்று மலரின் �ாகஙகளைப் �ற்றி தமலும் 
அறிந்து்காளை “Science Kids“ என்று தடடச்சு ்ெய்யவும். அதில் ”games” �குதிக்குள 
்ென்று “plants” என்று தடடச்சு ்ெயயும் த�ாது திளரயில் “ drag one of the stamens flowers into 
labelled box” என்று ததான்றும் அதில் மலரின் குறிப்பிடட �ாகதளத, மலரின் �ாகம் 
குறிப்பிடட ்�டடி / box ற்குள இழுததுச் ்ென்றுவிடவும்.

◆  இது ஒரு தொதளை ்ெ்யல் தான் அடுதது ஒரு box என்ை ்ெய்ய தவண்டும் என்்ற 
அறிவுளரயுடன் ததான்றும்.  அதில் OK  �டடளை அழுததிைால் அடுதத�டி ததான்றும். 
அதில் நாம் மலரின் ஒவ்வாரு �ாகதளதயும் இழுதது அதற்குரி்ய  box ல் ்காண்டு 
விடதவண்டும்.

◆ அதில் உளை உருப்்�ருக்குக் கண்்ாடிள்யச் ்ொடுக்கும் த�ாது ஓவ்வாரு 
�ாகததின் �ணிகளும் திளரயில் ததான்றும். OK ்காடுதத உடன் மலரின் �ாகஙகள 
குறிதத மதிப்பீடடு �டிவம் ததான்றும் அந்த மதிப்பீடடு �டிவதளதப் பூர்ததி ்ெய்ய 
தவண்டும். 

◆ தி்றன் த�சியின் மூலம் தநரடி்யாகச் ்ெல்ல கீதே ்காடுக்கப்�டடுளை QR CODE  அல்லது 
உரலி மூலம் உளதை ்ென்றும் தரவி்றக்கம் ்ெயது தைாளைைாம்.

உரலி:

http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lifecycles.html

*படஙைள அகடயாைத்திற்ைாை மடடுேம.

படி 1 படி 2 படி 3
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5 விலங்குலகம்

அலகு

	 கற்றல்	ந�ோககங்கள்	

 பலவகையான விலங்குைள் உள்்ளன எனபதகன அறிந்துகைாள்்ளல்.

 விலங்குைள் மற்றும் தாவரங்ைளில் ைாணபபடும் பல்வகைத் தனகமைக்ள அறிதல்.

 ஒரு கெல்  மற்றும் பல கெல் உயிரிைள் பற்றி அறிதல்.

 வாழிடங்ைளின அடிபபகடயில் உயிரினங்ைளில் ஏற்பட்டுள்்ள மாறுபாடுைக்ளத் கதரிந்து கைாள்்ளல்.

 வாழிடத்திற்்ைற்ப விலங்குைள் கபற்றுள்்ள தைவகமபபுைக்ள அறிதல்.

 உயிரினங்ைள் ஒனகறைகயானறு ொர்ந்துள்்ளன எனபகத அறிதல்.

அறிமுகம்	

நல்லூர் ்தசியபபள்ளி, அங்கு பயிலும் 

மாணவர்ைக்ள அருகிலுள்்ள ஆகனகைாடு 

எனும் கிராமத்திற்கு ை்ளபபயணம் 

அகைத்துசகெல்ல ஏற்பாடு கெயதது. அந்த 

கிராமத்திலுள்்ள கு்ளங்ைள், ஓகடைள், 

பசுகமயான வயல்கவளிைள், கதனகன 
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மரங்ைள் ்பானறைவற்கறைப பார்த்து 

மாணவர்ைள் மிைவும் மகிழ்சசி அகடந்தனர். 

ஆசிரியரின உதவியுடன அவர்ைள் உற்ொைமாை 

சுற்றிபபார்கை அனுமதிகைபபட்டனர். அவர்ைளில் 

ஒரு மாணவன இரண்டு பறைகவைள் கூடு 

ைட்டுவகதப பார்த்தான. பறைகவைள் எங்்ை 

கூடுைட்டுகினறைன? ஏன?

பூகைக்ளச சுற்றி பலவகையான 

பட்டாம்பூசசிைள் சிறைைடித்துப பறைபபகத 

மாணவர்ைள் பார்த்தார்ைள். அங்கு ைாற்று 

தூயகமயானதாைவும், இக்ளபபாறுவதற்கு 

ஏற்ப அகமதியாைவும் இருந்தது. அவர்ைள் 

ெற்று கதாகலவில் ஓர்ளவு தண்ணீர் நிகறைந்த 

கு்ளத்கதப பார்த்தார்ைள், அடர்ந்த பசகெ 

நிறைத் தாமகர இகலைள் நீரில் மிதபபகதக 

ைண்டார்ைள். அங்்ை ஒரு பசகெநிறைத் தவக்ள 

ஒரு இகலயிலிருந்து மற்கறைாரு இகலககு 

ெத்தமிட்டுககைாண்்ட தாவியது. குட்கட 

வாலுடன கவள்க்ள நிறைத்தில் முயல் ஒனகறை 

ஒரு சிறுமி ைண்டாள். 

அந்தக குைந்கதைள் பார்த்த விலங்குைக்ள 

உனனால் பட்டியலிட முடியுமா? அகனத்தும் 

ஒ்ர மாதிரியாை இருந்தனவா? அகவ எந்த 

விதத்தில் ஒ்ர மாதிரியாை இருந்தன?

5.1 உயிரினங்களின்	பல்லுயிர்த்	தன்்மை

நாம் வாழும் உலகில் தாவரங்ைளிலும், 

விலங்குைளிலும் அதிைமான ்வறுபட்ட தனகம 

ைாணபபடுகிறைது. ஒவகவாரு தாவரமும், 

விலங்கும் தனித் தனகம வாயந்தகவ. அகவ 

வாழும் வாழிடங்ைளில் ைாணபபடும் வகைைள் 

மற்றும் ்வறுபாடுை்்ள பல்லுயிர்த் தனகம 

என வகரயறுகைபபடுகிறைது.

உயிரினங்ைளின பல்லுயிர்த் தனகம 

எனபது பாகலவனங்ைள், ைாடுைள், மகலைள், 

ஏரிைள், ஆறுைள் மற்றும் வயல்கவளிைள் ஆகிய 

பல்்வறுபட்ட சூழ்நிகல  மண்டலங்ைக்ள 

உள்்ளடககியது. ஒவகவாரு சூழ்நிகல 

மண்டலத்திலும் மனிதன உட்பட வாழும் 

உயிரினங்ைள் அகனத்தும் ஒரு ெமூைத்கத 

அகமத்துககைாண்டு தங்ைளுககுள்ளும் 

தங்ைக்ளச சுற்றியுள்்ள பிறை விலங்குைள், 

தாவரங்ைள், ைாற்று, நீர் மற்றும் மண் 

ஆகியவற்்றைாடும் கதாடர்பு கைாள்கினறைன. 

உயிர்க ைாரணிைள் உயிர்ச சூைகலயும், 

உயிரற்றை ைாரணிைள் உயிரற்றை சூைகலயும் 

உருவாககுகினறைன. 

வோழிடம்

மீன மற்றும் நண்டு ஆகியகவ நீரிலும் 

யாகன, புலி மற்றும் ஒட்டைம் ்பானறை பல 

விலங்குைள் நிலத்திலும் வாழ்கினறைன. 

பூமியில் ைாணபபடும் புவியியல் தனகமைளும், 

சூழ்நிகல அகமபபின தனகமைளும் 

இடத்திற்கு இடம் மாறுபடுகினறைன. ஒட்டைம் 

்வறுபட்ட சூழ்நிகலயில் வாழும் தனகமகயப 

கபற்றிருந்தாலும் பாகலவனங்ைள்தான 

அவற்றிற்கு வெதியான இடமாகும். துருவக 

ைரடிைளும், கபனகுயினைளும் குளிர் 

பிர்தெங்ைளில் வாழ்கினறைன. இந்த 

ைடுகமயான சூழ்நிகலயில் வாழ்வதற்கு 

சிறைபபு அம்ெங்ைள் ்தகவ. அகவ, இந்த 

உயிரினங்ைள் அசசூழ்நிகலயில் வாழ்வதற்கும், 

இனபகபருகைம் கெயவதற்கும் உதவுகினறைன. 

விலங்குைள் வாழும் இடம், அதன வாழிடமாைக 

ைருதபபடுகிறைது. 

செயல்போடு	1

கீ்ை உள்்ள படத்கதப பார்த்து கீழ்கைாணும் 

வினாகைளுககு விகடயளிகைவும்.

 இந்த வாழிடங்ைளில் வானிகல 

எவவாறு மாறுபடுகிறைது?

 இந்த வாழிடங்ைளில் வாழும் சில 

விலங்குைளின கபயர்ைக்ளக கூறுை

 ஒரு வாழிடத்தில் இருககும் உயிரினம் 

முற்றிலும் ்வறுபட்ட வாழிடத்திற்கு 

மாற்றைபபட்டால் அங்கு உயிர் வாை முடியுமா?
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அமீபா, பாரமீசியம் மற்றும் யூகளினா 

்பானறைகவ ஒரு கெல் உயிரினங்ை்ளாகும். 

மீன, தவக்ள, பல்லி, பறைகவ மற்றும் மனிதன 

்பானறைகவ பல கெல் உயிரினங்ை்ளாகும்.

1.	 ஒரு	செல்	உயிரினங்கள்

ஒரு கெல் உயிரினங்ைள் மிைசசிறியகவ. 

அவற்கறை கவறும் ைண்ை்ளால் பார்கை 

முடியாது;  நுண்்ணாககியால் மட்டு்ம 

பார்கை முடியும். அகவ நீரில் வாழும் 

தனகம கைாண்ட, எளிய மற்றும் அகனத்து 

விலங்குைளிலும் முதனகமயானகவ 

ஆகும். இகவ தங்ைள் உடலினுள் உள்்ள 

கெல் நுண்ணுறுபபுைள் எனபபடும் சிறைபபு 

அகமபபுைள் மூலம் அகனத்து உடலியல் 

கெயல்பாடுைக்ளயும் கெயகினறைன.

அமீபோ

அமீபா ஓர் ஒரு கெல் உயிரி எனபகத நாம் 

அறி்வாம். உணவு கெரித்தல், இடபகபயர்சசி, 

சுவாசித்தல் மற்றும் இனபகபருகைம் ஆகிய 

அகனத்து கெயல்பாடுைளும் ஒ்ர கெல்லிற்குள் 

நகடகபறுகினறைன. 

இகவ நீரில் உள்்ள உணவுத்துைள்ைக்ள 

விழுங்குகினறைன. இந்த உணவு, உணவுக 

குமிழ் மூலம் கெரிமானம் அகடகிறைது. 

சுருங்கும் நுண் குமிழ்ைள் மூலம் ைழிவு நீகைம் 

நகடகபறுகிறைது. எளிய பரவல் முகறையில் 

உடலின ்மற்பரபபின வழியாை சுவாசித்தல் 

நகடகபறுகிறைது. இகவ விரல் ்பானறை 

நீட்சிை்ளான ் பாலிகைால்ைக்ளப கபற்றுள்்ளன. 

இந்த நீட்சிைள் அகவ நைர்வதற்கு அல்லது 

இடபகபயர்சசி கெயவதற்கு உதவுகினறைன.

செயல்போடு	2

ஏரிைள், கு்ளங்ைள், ைாடுைள், 

பாகலவனங்ைள், மகலைள் மற்றும் 

துருவபபகுதிைள் ்பானறை பல்்வறு 

சூழ்நிகல மண்டலங்ைளின படங்ைக்ளச 

்ெைரித்து, அவவாழிடங்ைளில் வாழ்கினறை 

விலங்குைக்ள கவத்து ஒரு படத்கதாகுபபு 

தயார் கெயயவும்.

சிங்ைபபூரில் உள்்ள ஜீராங் 

பறைகவைள் பூங்ைாவில், 

கபனகுவின பறைகவைள் 

பனிகைட்டிைள் நிரம்பிய 

ஒரு கபரிய ைண்ணாடிக கூண்டினுள் 

00 
C அல்லது அதற்கும் குகறைவான 

கவபபநிகலயில் பராமரிகைபபடுகினறைன. 

கபனகுவின

5.2	 	ஒரு	செல்	மைறறும்	பல	செல் 

உயிரினங்கள்

உயிரினங்ைள் கெல் எனபபடும் மிைச 

சிறிய கெயல்படும் அலகுை்ளால் ஆனகவ. 

உயிரினங்ைளின உடலில் நகடகபறும் 

அகனத்துப பணிைள் மற்றும் கெயல்பாடுைளும் 

இந்த நுண்ணிய கெல்ைளின மூலமாை்வ 

கெயல்படுத்தபபடுகினறைன. சில உயிரினங்ைள் 

ஒ்ர கெல்லால் ஆனகவ. அகவ ஒரு கெல் 

உயிரிைள் எனபபடுகினறைன, சில உயிரினங்ைள் 

பல கெல்ை்ளால் ஆனகவ. அகவ பல கெல் 

உயிரினங்ைள் எனபபடுகினறைன.
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பல	செல்	உயிரிகள்

நம்கமச சுற்றியுள்்ள 

விலங்குைள் உட்பட, 

க ப ரு ம் ப ா ல ா ன 

உயிரினங்ைள் பல 

கெல் உயிரிைள் ஆகும். 

இவவுயிரினங்ைளில் பல்்வறு பணிைள் 

அவற்றின உடலில் ைாணபபடும் பல்்வறு 

கெல்ைளின கதாகுபபு அல்லது உறுபபுைள் மூலம் 

நகடகபறுகினறைன.

எ.ைா: கெல்லி மீன, மண்புழு, நத்கத, மீன, 

தவக்ள, பாம்பு, புறைா, புலி, குரங்கு மற்றும் 

மனிதன.

பாரமீசியம்

பாரமீசியம் எனபதும் நீரில் வாழும் ஒரு 

கெல் உயிரினம் ஆகும். இது தனனுகடய 

குறுஇகைைள் மூலம் இடபகபயர்சசி கெயகிறைது. 

உண� ���க�

யூகளினோ

ஒரு கெல் உயிரியான யூகளினா, 

ைகெயிகையின மூலம் இடபகபயர்சசி கெயகிறைது. 

ேகா�ைக உ���

அடடவ்ை	1	 ஒரு	செல்	உயிரிகள்	மைறறும்	பல	செல்	உயிரிகள்	இ்டநய	உள்்ள	நவறுபோடுகள்

ஒரு	செல்	உயிரிகள் பல	செல்	உயிரிகள்

 ஒரு கெல்லால் ஆனகவ   பல கெல்ை்ளால் ஆனகவ

 ஒரு கெல்்ல வாழ்ககைச கெயல்ைள் 

அகனத்கதயும் ்மற்கைாள்கினறைது. 

 கெல்ைளுககிகட்ய பணிைள் 

பிரிகைபபடுகினறைன. கவவ்வறு கெல்ைள் 

கவவ்வறு கெயல்ைக்ளச கெயவதற்்ைற்ப 

சிறைபபு அம்ெங்ைக்ளப கபற்றுள்்ளன. 

 கபாதுவாை இகவ அ்ளவில் மிைச சிறியகவ.        

நுண்்ணாககியால் மட்டு்ம பார்கை இயலும்

 கபாதுவாை இகவ அ்ளவில் கபரியகவ. 

ைண்ை்ளால் பார்கை இயலும்

 இவற்றில் திசுகைள், உறுபபுகைள் மற்றும் 

உறுபபு மண்டலங்ைள் கிகடயாது.

 இவற்றில் திசுகைள், உறுபபுகைள் மற்றும் 

உறுபபு மண்டலங்ைள் உள்்ளன. 

 கெல்ைளின அ்ளவு அதிைரிபபதன மூலம் 

வ்ளர்சசி நகடகபறுகிறைது.

 கெல்பிரிவு மூலம் கெல்ைளின எண்ணிககை 

அதிைரித்து வ்ளர்சசி நகடகபறுகிறைது.

 எ.ைா : அமீபா, பாரமீசியம் மற்றும் யூகளினா  எ.ைா : மண்புழு, மீன, தவக்ள , பல்லி மற்றும் 

மனிதன.
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5.3.			விலங்கினங்களின்	தகவ்மைப்பு

ஓர் உயிரினம் தன உடகல ஒரு குறிபபிட்ட 

வாழிடத்திற்கு ஏற்றைவாறு தைவகமத்துக 

கைாண்டால்தான, அது அங்கு உயிர்வாை 

முடியும். தாவரங்ைளும், விலங்குைளும் ஒரு 

குறிபபிட்ட வாழிடத்தில் வாழ்வதற்்ைற்ப 

சிறைபபுத் தனகமைக்ளயும், பண்புைக்ளயும் 

கபற்றுள்்ளன. தாவரங்ைள் மற்றும் விலங்குைள் 

ஒரு குறிபபிட்ட வாழிடத்தில் வாழ்வதற்்ைற்ப,  

தங்ைள் உடலில் கபற்றுள்்ள சிறைபபு அகமபபுை்்ள 

தைவகமபபுைள் எனறு அகைகைபபடுகினறைன. 

மீன்

மீனைள் நனனீர் அல்லது ைடல்நீரில் 

வாழ்கினறைன. மீனைளின நீர்வாழ் 

தைவகமபபுைக்ள இங்கு ைாண்்பாம். 

1. மீனின தகல, உடல் மற்றும் வால் 

ஆகியகவ இகணந்து படகு ்பானறை 

வடிவத்கத உருவாககுகினறைன. மீனின 

படகு ்பானறை உடல் அகமபபு அது நீரில் 

எளிதாைவும், ் வைமாைவும் நீந்த உதவுகிறைது.

2. மீனைள் கெவுள்ைள் எனபபடும் சிறைபபு 

உறுபபுைக்ளப கபற்றுள்்ளன. இது 

நீரில் ைகரந்திருககும் ஆகஸிெகன 

உறிஞெ உதவுகிறைது. இகவ நீரில் 

சுவாசிபபதற்்ைற்றை தைவகமபபுைக்ளப 

கபற்றுள்்ளன.

3. கபரும்பாலான மீனைளின உடல் 

முழுவதும் வைவைபபான கெதில்ைள் 

ைாணபபடுகினறைன. இகவ மீனின 

உடகலப பாதுைாககினறைன. 

4. மீன நீரில் நீந்துவதற்ைாை துடுபபுகைக்ளப  

கபற்றுள்்ளது.

5. உறுதியான வால் துடுபபானது 

திகெதிருபபும் துடுபபாை கெயல்படுவ்தாடு, 

உடல் ெமநிகல கபறைவும் உதவுகிறைது.

தவ்்ள

இருவாழ்விைள் எனபபடும் உயிரினங்ைள்  

நீரிலும், நிலத்திலும் வாைககூடிய இரட்கட 

வாழ்ககை முகறைகயக கைாண்டுள்்ளன. 

இகவ மாறும் கவபப நிகலயுள்்ள 

விலங்குை்ளாகும். இவற்றில் தகல மற்றும் 

இரண்டு ்ொடி ைால்ைக்ளப கபற்றை கபரிய 

உடற்பகுதி ைாணபபடுகினறைன. இகவ இ்ளம் 

உயிரி நிகலயில் கெவுள்ைள் மூலமும், முதிர் 

உயிரி நிகலயில் ்தால், வாயககுழி மற்றும் 

நுகரயீரல்ைள் மூலமும் சுவாசிககினறைன.

பல்லி	

1. பல்லிைள் கெதில்ை்ளாலான ்தால் 

அகமபகபக கைாண்ட ஊர்வன 

வகைகயச ொர்ந்தகவ. இகவ, ைால்ைள், 

அகெயும் ைண் இகமைள், ைண்ைள் மற்றும் 

கவளிபபுறைக ைாதுத் திறைபபு ஆகியவற்கறைப 

கபற்று பாம்புைளிலிருந்து ்வறுபடுகினறைன. 

2. இகவ கபரும்பாலும் கவபபமண்டலப 

பகுதிைளில் வாைககூடியகவ. 

கபரும்பாலான பல்லிைள் நானகு ைால்ை்ளால் 

நடகைக கூடியகவ, இவற்றின ைால்ைள் 

வலிகம வாயந்தகவ. 

3. சில பல்லிைள் இரு ைால்ைளில் ஓடக 

கூடியகவ. இவவாறு இரு ைால்ைளில் 

ஓடும்்பாது பல்லியின வாலானது அதன 

முழு உடல் எகடகயயும் தாங்கும் 

வகையில் பின்னாககியும், ் மல் ் நாககியும் 

அகமந்திருககும்.

4. சில பல்லிைள் தகல இகணபபு மூலமாை 

தகலகய முழுகமயாை சுைற்றும் 

தனகமகயக கைாண்டகவ.

5. பல்லிைள் நுகரயீரல்ைள் மூலம் 

சுவாசிககினறைன. 

கெதில்கெவுள்

தகல

துடுபபு

துடுபபு

வால்

வாய

ைண்
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6. கபரும்பாலான பல்லிைள் கைாசு மற்றும் 

ைரபபான பூசசி ்பானறை பூசசிைக்ள 

உண்கினறைன. நாககில் ைாணபபடும், 

நீட்சிப பகுதிைள் இகரகய இழுத்துப பிடிகை 

பயனபடுகினறைன. 

7. சில பல்லிைளுககு (டய்னாொர்) ைால் 

விரல்ைளில் விரலிகடச ெவவுைள் உள்்ளன. 

சில பல்லிைள் பறைககும் தனகமகயயும், 

பாதுைாபபுடன தகரயிறைங்ைக கூடிய 

தனகமகயயும் கபற்றுள்்ளன.

ப்ற்வகள்

1. பறைகவைள் இறைகுை்ளால் மூடபபட்ட, 

படகு ்பானறை உடல் அகமபகபப 

கபற்றிருககினறைன. இந்த அகமபபின 

மூலம் ைாற்றில் பறைககும்்பாது அவற்றிற்கு 

குகறைந்த அ்ளவு தகட்ய ஏற்படுகிறைது.

2. பறைகவைளுககு வாயககுப பதிலாை 

அலகுைள் உள்்ளன. 

3. அகவ நுகரயீரல்ைள் மூலம் 

சுவாசிககினறைன. 

4. பறைகவயின முனனங்ைால்ைள் 

இரண்டும் இறைககைை்ளாை மாறுபாடு 

அகடந்துள்்ளன. 

5. இகவ ைாற்றைகறைைளுடன கூடிய எகட 

குகறைவான எலும்புைக்ளப கபற்றுள்்ளன. 

6. பறைகவைள் பறைபபகத நாம் பார்த்திருககி்றைாம். 

ஆனால், அவற்றைால் நிலத்தில் நடகைவும், 

ஓடவும், குதிகைவும் முடியும். பறைகவைளின 

பினனங்ைால்ைளில் உள்்ள கூர்கமயான 

நைங்ைள் மரங்ைளின கிக்ளைக்ள நனகு 

பற்றிக கைாண்டு ஏறை உதவுகினறைன.

7. பறைகவயின வால் அது பறைககும் திகெகயக  

ைட்டுபபடுத்த உதவுகிறைது. 

8. பறைத்தலின்பாது ஏற்படும் அழுத்தத்திகனத் 

தாங்குவதற்்ைற்ப வலிகம மிகை மார்புத் 

தகெயிகனப கபற்றுள்்ளன. 

9. ஒ்ர ெமயத்தில் இரண்டு ைண்ைள் 

மூலமும் இரு கவவ்வறு கபாருட்ைக்ள 

பறைகவை்ளால் ைாண முடியும். இதற்கு 

இருவிழிப்	போர்்வ எனறு கபயர்.

பருவ மாறுபாட்டின 

ைாரணமாை விலங்குைள் 

ஓ ரி ட த் தி லி ரு ந் து 

்வகறைாரு இடத்திற்குச 

கெல்வது வல்ெ	

நபோதல் எனபபடும். தமிழ் நாட்டில் 

நவடநதோங்கல்,	 நகோடியகக்ை மற்றும் 

கூடன்கு்ளம் ஆகிய இடங்ைளில் 

பறைகவைள் ெரணாலயங்ைள் 

ைாணபபடுகினறைன.

பல பறைகவைள் கவளிநாடுை்ளான 

்ெபீரியோ மற்றும் ைஷயோவிலிருநது 

்வடந்தாங்ைல் வருகினறைன. அ்த்பால் 

்ைாகட மற்றும் வறைட்சி அதிைமுள்்ள 

ைாலங்ைளில் நம் நாட்டுப பறைகவைள் 

கவளி நாடுைளுககு வலகெ ்பாகினறைன. 

என்வ, இகவ வல்ெநபோகும்	

ப்ற்வகள் எனறு அகைகைபபடுகினறைன.
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ஒடடகம்	

ஒட்டைம் நீர் குகறைந்த, கவபபநிகல 

அதிைமான பாகலவனத்தில் வாழ்கினறைது. 

அங்கு வாழ்வதற்்ைற்ப அதன உடலானது 

கீழ்கைாணும் சில சிறைபபு அகமபபுகைக்ளப 

கபற்றுள்்ளது. 

1. ஒட்டைத்திற்கு நீண்ட ைால்ைள் இருபபதால் 

பாகலவனத்தில் உள்்ள சூடான மணலிற்கு 

்ம்ல அதன உடல் ெற்று உயரத்தில் 

இருககினறைது.

2. இகவ கிகடககும்்பாகதல்லாம் அதிை 

அ்ளவு நீகர அருந்தி, தன உடலில் ்ெமித்து 

கவத்துக கைாள்கினறைன.

3. வறைண்ட பாகலவனங்ைளில் 

இருககும்்பாது தனது உடலில் நீகரச 

்ெமித்து கவத்துககைாள்ளும் வகையில் 

கீழ்கைாணும் தைவகமபகபப கபற்றுள்்ளன. 

(i)  ஒட்டைம் குகறைந்த அ்ளவு சிறுநீகர 

கவளி்யற்றுகிறைது.

(ii)  அதன ொணம் வறைண்டு ைாணபபடும். 

்மலும், அதன உடலில் இருந்து 

வியர்கவ கவளி்யறுவதில்கல.

(iii)  ஒட்டைம் தன உடலில் இருந்து சிறித்ளவு 

நீகர்ய இைபபதால், அதனால் பல 

நாட்ைளுககு நீர் அருந்தாமல் உயிர் வாை 

முடியும். 

4. ஒட்டைம் தனது திமில் பகுதியில் கைாழுபகப 

்ெமித்து கவககினறைது. ஆற்றைல் 

்தகவபபடும் ைாலங்ைளில் அது தன திமில் 

பகுதியில் ் ெமித்து கவத்துள்்ள கைாழுபகபச 

சிகதத்து ஊட்டம் கபறுகினறைது. 

5. ஒட்டைம் கபரிய மற்றும் தட்கடயான 

ைால்ைள் மூலம் மிருதுவான 

மணலின மீது நனறைாை நடககும் 

தனகமகயப கபற்றுள்்ளது. இதனால் 

ஒட்டைம் போ்லவனக	 கப்பல் எனறு 

அகைகைபபடுகிறைது.

6.  ஒட்டைத்தின நீண்ட ைண் இகமைள் 

மற்றும் ்ராமங்ைள் அதன ைண் மற்றும் 

ைாதுைக்ள புழுதிப புயலிலிருந்து 

பாதுைாககிறைது. 

7. பாகலவனத்தில் ஏற்படும் புழுதிப 

புயலின மூலம் ஏற்படும் தூசிைள் 

உள்்்ள கெல்வகதத் தடுகை அகவ 

நாசித்துவாரங்ைக்ள மூடிககைாள்கினறைன.

சில விலங்குைள் அதிைபபடியான 

குளிகரத் தவிர்கை, அகனத்து 

கெயல்பாடுைக்ளயும் நிறுத்திககைாண்டு 

உறைகைத்தில் ஈடுபடுகினறைன, இந்நிகலககு 

குளிர்கோல	 உ்றககம் (Aestivation) எனறு 

கபயர். எ.ைா. ஆகம

அ்த்வக்ள, சில விலங்குைள் 

அதிைபபடியான கவபபத்கதத் தவிர்கை, 

அகனத்து கெயல்பாடுைக்ளயும் நிறுத்திக 

கைாண்டு, உறைகைத்தில் ஈடுபடுகினறைன, 

இந்நிகலககு நகோ்டகோல	 உ்றககம்		

(Hibernation) எனறு கபயர். எ.ைா. நத்கத.
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ைங்ைாரு எலி எபகபாழுதும் நீர் அருந்துவ்த 

இல்கல. அது தான உண்ணும் 

விகதைளிலிருந்து நீகரப கபறுகிறைது.

அடடவ்ை	2	 சவவநவறு	வோழிடங்களில்	உள்்ள	விலங்குகளின்	தகவ்மைப்புகள்

வ.	

எண்

விலங்குகளின்	

சபயர்
வோழிடம் தகவ்மைப்புகள்

1 துருவக	கைடி துருவப்	பகுதி
போதுகோப்பிறநகற்ற	 தடிமைனோன	 நதோல்,	 சவண்்மையோன	

உநைோமைங்கள்

2 சபன்குயின் துருவப்	பகுதி நீநதுவதறநகற்ற	துடுப்புகள்,	�டப்பதறநகற்ற	இைண்டு	கோல்கள்

3 வ்ையோடு மை்லப்	பகுதி
ஓடுவதறநகற்ற	 வலுவோன	 கு்ளம்புகள்,	 குளிரில்	 இருநது	

போதுகோகக	நீ்ளமைோன	உநைோமைங்கள்	

4 சிங்கம்	 கோடு	
வலுவோன	மைறறும்	நவகமைோக	ஓடக	கூடிய	தன்்மை,	இ்ை்யப்	

பிடிப்பதறகோன	கூர்்மையோன	�கங்கள்.	

நமது மாநில விலங்ைான நீலகிரி வகரயாடு மகலைளின மீது உள்்ள 

பாகறைைளின இடுககுைளில் மிை எளிதாை நுகைந்து, உடல் ெமநிகலயுடன ஏறி 

தாவர வகைைக்ள உண்ணும் திறைன கபற்றுள்்ளது.

துருவகைரடி வகரயாடு  

சிங்ைம் கபனகுவினைள்
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I.	 ெரியோன	வி்ட்யத்	நதர்நசதடுத்து	எழுதுக

1. உயிருள்்ள கபாருள்ைள் அல்லது 

உயிரினங்ைக்ளப பற்றி படிபபது

 அ. உ்ளவியல்  ஆ. உயிரியல்

 இ. விலங்கியல்   ஈ.  தாவரவியல்

2. கீழ்கைாணும் எவற்றுள் எகவ 

உயிருள்்ளகவைளின பண்புை்ளாைக 

ைருதபபடுகினறைன?

 i. சுவாெம்     ii. இனபகபருகைம்

 iii. தைவகமபபு  iv. ைழிவு நீகைம்

 ெரியான ஒனகறைத் ்தர்ந்கதடு.

 அ. i, ii மற்றும் iv மட்டும்

 ஆ. i, ii மட்டும்

 இ. ii மற்றும் iv மட்டும்

 ஈ. i, iv, ii மற்றும் iii

3. பல்லிைள் எதனமூலம் சுவாசிககினறைன?

 அ. ்தால்       ஆ. கெவுள்ைள்

 இ. நுகரயீரல்ைள்   ஈ. சுவாெ நுண்குைல்

4. அகனத்து விலங்குைளுககும் ்தகவயானது

 அ. உணவு மற்றும் நீர்

 ஆ. நீர் மட்டும்

 இ. ைாற்று, உணவு மற்றும் நீர்

 ஈ. உணவு மட்டும்

5. எந்த விலங்கு கெவுள்ைள் எனபபடும் சுவாெ 

உறுபகபப கபற்றுள்்ளது?

 அ. மண்புழு ஆ. குள்்ளநரி

 இ. மீன  ஈ. தவக்ள

6. ஒரு வாழிடத்தின உயிரிகைாரணிைக்ள 

மட்டும் குறிககும் கதாகுபபிகனத் ் தர்ந்கதடு.

 அ. புலி, மான, புல், மண்

 ஆ. பாகறைைள், மண், தாவரங்ைள், ைாற்று

 இ. மண், ஆகம, நண்டு, பாகறைைள்

 ஈ. நீர்வாழ்த்தாவரம், மீன, தவக்ள, பூசசிைள்

மைதிப்பீடு

7. கீழ்ைண்டவற்றுள் எகத வாழிடமாைக கூறை 

முடியாது?

 அ. ஒட்டைங்ைளுடன கூடிய பாகலவனம்

 ஆ.  மீனைள் மற்றும் நத்கதைளுடன கூடிய 

கு்ளம்

 இ.  ் மயும் ைால்நகடைளுடன கூடிய 

பண்படுத்தபபட்ட நிலம்

 ஈ. ைாட்டு விலங்குைளுடன கூடிய ைாடு

8. பறைகவைள் ைாற்றில் பறைபபதற்கு உதவி 

கெயவது எது?

 அ.  ைனமான மற்றும் வலிகமயான 

எலும்புைள்

 ஆ.  கமனகமயான மற்றும் தடித்த 

எலும்புைள் 

 இ.  உள்ளீடற்றை மற்றும் இ்லொன 

எலும்புைள் 

 ஈ. தட்கடயான மற்றும் தடித்த எலும்புைள்  

9. பாரமீசியம் ஓரிடத்திலிருந்து ்வகறைாரு 

இடத்திற்கு இடம்கபயர்வதற்கு உதவுவது

 அ. ்பாலிகைால்ைள்  ஆ. ைகெயிகை

 இ. பாதம்   ஈ. குறு இகை

10. ைங்ைாரு எலி வசிபபது 

 அ. நீர் வாழிடம் 

 ஆ. பாகலவன வாழிடம்

 இ. புல்கவளி வாழிடம்  

 ஈ. மகலபபிர்தெ வாழிடம்

II			நகோடிடட	இடத்்த	நிைப்புக.

1. நீர்நிகலைள், பாகலவனங்ைள் மற்றும் 

மகலைள் ஆகியவற்கறை 

எனறு அகைகைலாம்.

2. கெல் எண்ணிககையின அடிபபகடயில் 

விலங்குைக்ள  மற்றும் 

 என வகைபபடுத்தலாம்

3. பறைகவைளின வால் திகெ திருபபுக 

ைட்கடயாை கெயல்பட்டு ககு 

உதவுகிறைது.

4. அமீபா  உதவியுடன 

இடபகபயர்சசி கெயகிறைது. 

6th Science_TM_Unit-5.indd   77 29-01-2020   11:48:42



78

III.  ெரியோ	அல்லது	தவ்றோ	என	எழுதுக.	தவ்றோக	

இருப்பின்	ெரியோன	கூற்்ற	எழுதுக. 

1. ஓர் உயிரி வாைககூடிய அல்லது 

வசிகைககூடிய இடம் வாழிடம் எனபபடும்.

2. புவியியல் அகமபபு மற்றும் சுற்றுபபுறைச 

சூைல் ஆகியகவ புவியின அகனத்து 

இடங்ைளிலும் ஒ்ர மாதிரியாை இருககும்.

3. ஒருகெல் உயிரியான அமீபா, 

்பாலிகைால்ைள் மூலம் இடபகபயர்சசி 

கெயகினறைது.

4. பறைகவை்ளால் ஒரு ்நரத்தில் ஒரு 

கபாருக்ள மட்டு்ம பார்கை முடியும்.

5. பாரமீசியம் ஒரு பலகெல் உயிரி.

IV.	 பின்வருவனவற்்ற	நி்்றவு	செயக.

1. மகைகைாடுைள், புல்கவளிைள் மற்றும் 

பாகலவனங்ைக்ள  எனறு 

அகைககி்றைாம்

2. ஒருகெல்லால் ஆன உயிரினங்ைள் 

 எனறு அகைகைபபடுகினறைன. 

3. மீனின சுவாெ உறுபபு  ஆகும்

4. ைால்ைளில் உள்்ள வக்ள நைங்ைளின 

மூலம் பல்லிைள் தகரைளில் 

5. ஒட்டைங்ைள் தங்ைள் திமில்ைளில் 

 ்ெமிககினறைன. 

V.	 மிகச்	சுருககமைோக	வி்டயளி.

1. பறைகவைள் தங்ைள் இகரைக்ள எவவாறு 

பிடிககினறைன?

2. இந்தியாவில் ஒட்டைங்ைக்ள நாம் எங்கு 

ைாண முடியும்?

3. அமீபாவின இடபகபயர்சசி உறுபபு எது?

4. பாம்புைளின உடல் பகுதிைள் யாகவ?

5. பறைகவைள் ைாற்றில் பறைககும்கபாழுது எந்த 

உடலகமபகபப பயனபடுத்தி பறைககும் 

திகெகய மாற்றிக கைாள்கினறைன? 

VI.	 சுருககமைோக	வி்டயளி.

1. ஒரு கெல் உயிரிைக்ள பல கெல் 

உயிரிைளிடமிருந்து ்வறுபடுத்துை.

2. துருவக  ைரடிைள்   மற்றும்       கபனகுயினைளில் 

ைாணபபடும் தைவகமபபுைக்ள எழுதுை.

3. பறைகவைள் ைாற்றில் பறைபபதற்கு உதவியாை 

உள்்ள சிறைபபம்ெம் எது? 

4. முதுகைலும்புள்்ள விலங்குைளின பல்்வறு 

தைவகமபபுைக்ளக கூறுை.

VII.	 விரிவோக	வி்டயளி

1. பாகலவனங்ைளில் வாழ்வதற்்ைற்ப  

ஒட்டைங்ைளில் ைாணபபடும் 

தைவகமபபுைக்ள விவரி.
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விக்ளயாடி பார்ப்பாமா... 

ANIMAL QUIZ

படிநி்லகள்:

◆ Google	நதடுசபோறி	/	உலோவியில்	சென்று	உலகில்	எத்த்ன	வ்கயோன	விலங்குகள்	வோழ்கின்்றன	

அவறறின்	இருப்பிடம்	பறறி	அறிநதுகசகோள்்ள	ANIMAL	QUIZ	என்று	தடடச்சு	செயயவும்.	

◆ கி்டககும்	செயலியில்		INSTALL			என்்ற	சபோத்தோ்னச்சுடடி	அ்த	நிறுவிக	சகோள்்ளவும்	(INSTALL)	பின்	

OPEN				என்்ற	பச்்ெ	நி்ற	சபோத்தோ்ன	அழுத்தி	ஆைம்பிகக	நவண்டும்.	

◆ தி்ையில்	பலவித	சதரிவுகள்	கோைப்படும்	.	ஒவசவோன்றும்	ஒவசவோரு	வித	தி்ற்மை்ய	வ்ளர்ககும்.	

விருப்பமைோன்தத்	சதரிநது	சகோள்்ள	நவண்டும்.

◆ சதரிநதுசகோள்ளும்	நபோது	அவறறின்	கீநே	�ோன்கு	விருப்பத்சதரிவுகள்	கோைப்படும்	அவறறில்	ெரியோன	

பதி்லச்	செோடுககும்	நபோது	அடுத்த	விலங்கிறகுச்	செல்லும்,	எல்லோம்	முடித்த	பி்றகு	மைறுபடியும்	ஆைம்ப	

நி்லககுச்	சென்று	அவறறில்	நவறு	ஒரு	நி்ல்யத்	சதரிநது	சகோண்டு	பதில்க்்ளக	கோைலோம்.	

உைலி:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.asmolgam.animals

இ்ையச்	செயல்போடு

விலங்குகள்	உலகம்

*படங்ைள் அகடயா்ளத்திற்ைாை மட்டு்ம.
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6
அலகு

உடல் நலமும், 
சுகாதாரமும்

நலமே ேகிழ்ச்சியான 

வாழ்விற்கு அடித்தளம்.

சுகா்தாரம் ஆமராக்கிய 

வாழ்விற்கு அடிப்படை.

சுகா்தாரம்நலம்
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அறிமுகம்

நலம் எனும் வாரதட்தயானது 

முழுடேயான ேன ேற்றும் உைல் நலதட்தக் 

குறிக்கிறது. ேனி்தரகள் ்தஙகள் நலதட்த 

குடறந்த்பட்ச அளவிலாவது ம்பணுவ்தற்கு 

சுகா்தாரதட்தப ம்பணுவது அவசியோக 

உள்ளது. 

உலக சுகா்தார நிறுவனம் (WHO), ”நலம் 

என்பது, ஒரு ேனி்தனின முழுடேயான உைல், 

ேனம் ேற்றும் ்சமூக நலடனக் குறிப்ப்தாகும்: 

இது மநாயினறி இருப்பட்த ேடடும் 

குறிப்ப்தல்ல”. எனறு வடரயறுததுள்ளது. உைல் 

நலம் என்பது நேது சுற்றுச்சூழலில் ஏற்்படும் 

அழுத்தஙகளுக்கும், ோற்றஙகளுக்கும் ஏற்ற 

வடகயில் உைல் ்தனடனத ்தகவடேததுக் 

ககாள்வ்தன மூலம், உைலினுள் ்சேநிடலடயப 

ம்பணுகினற சிறப்பான நிடலயாகும். இநநிடல 

மஹாமிமயாஸமைசிஸ எனப்படுகிறது. 

சுகா்தாரம் என்பது உைல் நலனிற்கு ஏற்ற  

நடைமுடறகடள நிறுவக்கூடிய அல்லது 

்பராேரிக்கக்கூடிய அறிவியல் ஆகும். தினமும் 

்பற்கடளத துலக்கு்தல் என்பது வாயின 

சுகா்தரதட்தப ம்பணும் முக்கிய வழியாகும். 

மநாயிலிருநது ்பாதுகாததுக் ககாள்வ்தற்காகவும், 

மநாய் ்பரவாேல் இருப்ப்தற்காகவும் நம்டேயும், 

நேது சுற்றுப புறதட்தயும் தூய்டேயாகப 

்பராேரிக்கும் க்சயல்முடறமய சுகா்தாரம் எனறு 

வடரயறுக்கப்படுகிறது.

6.1.  உணவின் ஊட்டச்சத்துககள்

தீ்பாவின குடும்்பததினர ஒரு ோ்தததிற்கான 

ேளிடகப க்பாருள்களின ்படடியடல ்தயார 

க்சய்்தனர.

தீ்பா அப்படடியடலப ்பாரத்தவுைன ்தன 

க்பற்மறாரிைம், ”ஏன, அரிசி ேற்றும் மகாதுடேடய 

அதிகோக உடககாள்கிமறாம். ஆனால் கநய் ேற்றும் 

எணகணெடய குடறவாக உடககாள்கிமறாம்”, 

எனறு வினவினாள். ககாடுக்கப்படடுள்ள 

ேளிடகப க்பாருள்களின ்படடியடலப ்பற்றி 

உனது ஆசிரியருைன கலநதுடரயாைல் க்சய்.

	உணெவின ்பல்மவறு உடகூறுகடள வடகப்படுதது்தல்

	உணெவில் உள்ள ்சததுக்களின முக்கியததுவதட்தக் கணைறி்தல்

	்சரிவிகி்த உணெவு ்பற்றிய அறிடவப க்பருக்கிக் ககாள்ளல்

	்சததுக் குடற்பாடடினால் ஏற்்படும் மநாய்கடளப ்படடியலிடு்தல்

	்தன சுத்தம் ்பற்றி விளக்கு்தல்

	்பாக்டீரியா ேற்றும் டவரஸகளால் ஏற்்படும் மநாய்கடள மவறு்படுதது்தல்  

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 

பல்சரககுப் படடியல்

்பச்்சரிசி ......................................................... 25 கிமலா

மகாதுடே ..................................................... 5 கிமலா

துவரம் ்பரு்பபு ..............................................2 கிமலா

்பாசிப்பருபபு ..................................................... 1 கிமலா

உளுநது ......................................................... 2 கிமலா

்சடேயல் எணகணெய் ............................ 2 லிடைர

கநய் ..............................................................500 கிராம்

6th Science_TM_Unit-6.indd   81 29-01-2020   11:55:40



82

நேக்கு ஆற்றடலத ்தருகினற, உைல் 

வளரச்சிக்கு உ்தவக்கூடிய ேற்றும் மநாய்களில் 

இருநது நம்டேப ்பாதுகாக்கக்கூடிய மவதியியல் 

கூறுகள் உணெவில் காணெப்படுகினறன. 

அடவமய, ஊடைச்்சததுகள் எனப்படுகினறன. 

முக்கிய ஊடைச்்சததுகள் ஆறு வடகப்படும், 

அடவயாவன:

1. காரம்பாடஹடமரடடுகள்  2. புர்தஙகள்

3. ககாழுபபுகள்                    4. டவடைமினகள்

5. ்தாது உபபுக்கள்               6. நீர

கோரநபோஹைடநரடடுகள்  (மோவுச ்சத்து)

காரம்பாடஹடமரடடுக்கள் ஆற்றல் ்தரும் 

உணெவுக்கூறுகள் ஆகும்.

அட்டவஹை 1 கோரநபோஹைடநரடடுகளின் 

வஹககள்

கோரநபோஹைடநரடடுககளின் 

நிஹல 
மூலப் பபோருள்கள்

்சரக்கடர ்பழஙகள், ம்தன, கரும்புச் 

்சரக்கடர, பீடரூட

ஸைாரச் அரிசி, ம்சாளம், 

உருடளக்கிழஙகு 

ேற்றும் பிற 

நாரச்்சதது உணெவு முழு்தானியஙகள், 

ககாடடை உணெவுகள் 

ேற்றும் பிற 

காரம்பாடஹடமரடடுக்கடள ்சரக்கடர, 

ஸைாரச் ேற்றும் நாரச் ்சதது ஆகிய வடிவில் நாம் 

க்பறுகிமறாம்.

ப்சயல்போடு 2 

்பல்மவறு வடகயான உணெவுப 

க்பாருள்கடளச் ம்சகரிதது, அவற்றில் 

அைஙகியுள்ள ்சததுக்களின அடிப்படையில் 

அவற்டற வடகப்படுத்தவும்.

ப்சயல்போடு 1

கீழககோணும் உணவு வஹககஹைக கண்டறிந்து, பகோடுககப்படடுள்ை அட்டவஹணஹய நிரப்புக.

கத்்தரிககோய் ்சோகபலட பவணஹ்டககோய் பபோறித்்த 

உருஹைககிழஙகு

நகழவரகு ஆரஞ்சு பகோய்யோ கீஹர

முருஙஹகககீஹர ப�ல்லிககோய் பரகர கம்பு

�ோன் ்சோப்பி்ட விரும்பும் உணவு �ோன் ்சோப்பி்ட விரும்போ்த உணவு இ்தறகுமுன் �ோன் கணடிரோ்த உணவு

1

2

1. நீ விரும்பும் உணெவு உனக்கு உைல் நலதட்தத ்தருகிற்தா?

2.  நீ உணெடவ அ்தன சுடவடய டவதது ம்தரநக்தடுப்பாயா அல்லது அ்தன ்சதது ேதிபட்ப 

டவதது ம்தரநக்தடுப்பாயா?
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பகோழுப்புகள்

ககாழுபபு என்பதும் ஆற்றல் ்தரும் ஓர உணெவு 

ஆகும். இது காரம்பாடஹடமரடடைவிை அதிக 

ஆற்றடலத ்தரக்கூடியது. கவணகணெய், கநய், 

்பால், ்பாலாடைக் கடடி, ்பனனீர, ககாடடைகள், 

இடறச்சி, மீன ேற்றும் முடடையின ேஞ்சள் 

கரு ஆகியடவ ககாழுபபுச் ்சதது உள்ள சில 

முக்கிய உணெவுப க்பாருள்கள் ஆகும். இடவ 

நேது உைலுக்கு ஆற்றடலத ்தருவம்தாடு, 

உைடலப ்பாதுகாதது உைல் க்சல்கடளயும் 

்பாதுகாக்கினறன. 

ப்சயல்போடு 3 

ந�ோககம்: 

ககாடுக்கப்படடுள்ள உணெவில் ஸைாரச் 

வடிவில் காரம்பாடஹடமரட உள்ள்தா 

என ம்சா்தடன மூலம் அறி்தல்.

உைககு என்ை ந்தஹவ? 

மவக டவத்த உருடளக் கிழஙகு, க்சாடடுக் 

குழாய், நீரத்த அமயாடின கடர்சல்.

எப்படி ப்சய்வோய்? 

மவக டவத்த உருடளக் கிழஙடக 

ேசிததுக் ககாள்ளவும். ேசித்த உருடளக் 

கிழஙகின மீது இரணடு அல்லது மூனறு 

துளிகள் நீரத்த அமயாடின கடர்சடலச் 

ம்சரக்கவும்.

நீ என்ை போரககி்றோய்?

உருடளக் கிழஙகு கருநீல நிறோக 

ோறுகிறது.

நீ என்ை ப்தரிந்து பகோள்கி்றோய்?

அமயாடின, ஸைாரச்சுைன விடனபுரிநது 

ஸைாரச் அமயாடின கூடடுப க்பாருளாக, 

அ்தாவது நீலம் கலந்த கருபபு நிறோக 

ோறுகிறது, இந்த கருநீல நிற உருவாக்கம் 

உணெவில் ஸைாரச் உள்ளது என்பட்த 

உறுதி க்சய்கிறது.

ப்சயல்போடு 4

ந�ோககம் 

ககாடுக்கப்படடுள்ள உணெவுப க்பாருளில் 

ககாழுபபு உள்ள்தா என ம்சா்தடன மூலம் 

அறி்தல். 

உைககு என்ை ந்தஹவ?

ம்தஙகாய் எணகணெய், நிலக்கைடல 

எணகணெய் ேற்றும் ஏ்தாவது ஒரு காகி்தம். 

எப்படிச ப்சய்வோய்?

்தாளின மேல் சிலதுளி ம்தஙகாய் 

எணகணெய்டய விைவும். பினபு உனது 

விரலால் கேதுவாகத ம்தய்க்கவும். 

நிலக்கைடலயாக இருந்தால், அட்த 

உடைதது காகி்தததின மேல் ம்தய்க்கவும்.

என்ை போரககி்றோய்?
அந்தக் காகி்தம் பிசுபிசுப்பாகவும், ேறுபுறம் 

ேஙகலாகத க்தரிவ்தாகவும் ோறுகிறது. 

நீ என்ை ப்தரிந்து பகோள்கி்றோய்?

ககாடுக்கப்படடுள்ள உணெவு ோதிரி, 

ககாழுபட்பக் ககாணடுள்ளது. 

முழு்தானியஙகள்

முடடையின ேஞ்சள் கரு

சிவபபு இடறச்சி
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ப்சயல்போடு 5

ந�ோககம்

ககாடுக்கப்படை உணெவில் புர்தம் உள்ள்தா 

எனறு ம்சாதிதது அறி்தல்.

உைககு என்ை ந்தஹவ?

முடடையின கவள்டளக் கரு, ்தாமிர ்சல்ம்பட 

கடர்சல், ம்சாடியம் டஹடராக்ட்சடு, 

ம்சா்தடனக் குழாய், புன்சன அடுபபு. 

எப்படி ப்சய்வது?

உணெவு ோதிரிடய சிறி்தளவு (முடடையின 

கவள்டளக் கரு) எடுதது ம்சா்தடனக் 

குழாயில் ம்பாைவும்.

ம்சா்தடனக் குழாயில் சிறி்தளவு நீடரச் 

ம்சரதது நனகு கலக்கவும்.

அடுத்த்தாக ம்சா்தடனக் குழாடய சுோர 

ஒரு நிமிைம் சூடு்படுத்தவும். 

ம்சா்தடனக் குழாய் குளிரந்தவுைன இரணடு 

துளிகள் ்தாமிர ்சல்ம்பட கடர்சடலயும், 

ம்சாடியம் டஹடராக்ட்சடையும் 

ம்சரக்கவும். 

நீ என்ை கோணகின்்றோய்?

ககாடுக்கப்படை உணெவு ோதிரி ஊ்தா 

நிறோக ோறுகிறது.

நீ என்ை ப்தரிந்து பகோள்கி்றோய்?

ககாடுக்கப்படை உணெவு ோதிரி ஊ்தா 

நிறோக ோறுவது, அதில் புர்தம் உள்ளது 

என்பட்த உறுதி க்சய்கிறது.

புர்தஙகள்

உைல் வளரச்சி, க்சல்கடளப புதுபபித்தல் 

ேற்றும் க்சரிோனம் ம்பானற ்பல்மவறுவி்தோன 

உைற்க்சயல்களுக்கும் புர்தஙகள் மிகவும் 

அவசியம். முடடை, மீன, ்பால், மகாழி, இடறச்சி, 

ம்சாயாபீனஸ, ககாடடைகள், ்பருபபுக்கள் 

ம்பானறவற்றில் புர்தச்்சதது உள்ளது. 

புர்தஙகள் உைல் வளரச்சிக்கு உ்தவும் 

உணெவுகள் ஆகும். 

அதிகோன புர்தம் உள்ள 

உணெவு ம்சாயாபீனஸ 

ஆகும். 

முடளகடடிய ்பயறு

மவகடவத்த முடடையின கவள்டளக்கரு

ம்சாயா பீனஸ

ஹவட்டமின்கள் 

உைலில் நடைக்பறும் ்பல்மவறு்படை 

உயிர மவதிவிடனகளுக்கு டவடைமினகள் 

மிகவும் அவசியம். ்பழஙகள், காய்கறிகள், 

்தானியஙகள், இடறச்சி ம்பானறவற்றில் 

டவடைமினகள் அதிகம் காணெப்படுகினறன. 

டவடைமினகள் ்பாதுகாக்கும் உணெவுகள் 

எனறு அடழக்கப்படுகினறன. A, B, C, D, E 

ேற்றும் K ஆகிய ஆறு முக்கிய டவடைமினகள் 

உள்ளன. இவற்றுள் டவடைமின B ேற்றும் 

டவடைமின C இரணடும் நீரில் கடரயும் 

டவடைமினகள் ஆகும். டவடைமின A, D, E 

ேற்றும் K ஆகியடவ ககாழுபபில் கடரயும் 

டவடைமினகள் ஆகும்.
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உணஹமக நகோப்பு

சூரிய கவப்பக் கதிரவீச்சிலிருநது 

்பாதுகாக்கும் களிம்புகள் (Sun Screen Lotion)

ம்தாலின டவடைமின D உற்்பததிடய 

95% குடறக்கிறது. எனமவ, டவடைமின D 

குடற்பாடடு மநாய் ஏற்்படுகிறது.

்சறறு நயோசியுஙகள்

ஒரு ்பள்ளியில் ேருததுவ முகாம் ஒனறு 

நைத்தப்படைது. க்பரும்்பாலான ோணெவரகள்  

நல்ல உைல் நலததுைன இருந்தனர. ஒருசில 

ோணெவரகளுக்கு உைல் நலக்குடற்பாடு 

இருந்தது.

பிரியாவுக்கு ்பல் ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு 

இருந்தது.

ராஜாவால் குடறந்த ஒளியில் க்தளிவாகப 

்பாரக்க முடியவில்டல.

அருணின கால்கள் வடளநதிருந்தன. 

இவற்றிற்கு எனன காரணெம் எனறு உனனால் 

யூகிக்க முடிகிற்தா?

அட்டவஹண 2  ஹவட்டமின் குஹ்றபோடடிைோல் ஏறபடும் ந�ோய்கள் 

ஹவட்டமின்கள் மூலஙகள்

குஹ்றபோடடிைோல்  

ஏறபடும் ந�ோய்கள்
அறிகுறிகள்

டவடைமின A மீன எணகணெய், முடடை,  ்பால், 

கநய், மகரட, ம்சாளம், ேஞ்சள் நிற 

்பழஙகள்,  கீடரகள்.

ோடலக்கண மநாய் குடறவான கண்பாரடவ, 

ேஙகலான கவளிச்்சததில் 

்பாரப்பதில் சிரேம்

டவடைமின B முழு ்தானியம், தீடைப்பைா்த அரிசி, 

்பால், மீன, இடறச்சி, ்படைாணி, ்பயறு 

வடககள், ்பச்ட்சக் காய்கறிகள் 

க்பரிக்பரி நரம்பு ்பலவீனம், உைல் 

ம்சாரவு.

டவடைமின C ஆரஞசு, கநல்லிக்காய், 

்பச்ட்சமிளகாய், ்தக்காளி

ஸகரவி ஈறுகளில் இரத்தக் கசிவு

டவடைமின D மீன எணகணெய், முடடை, ்பால், 

சூரிய ஒளியின மூலம் நேது 

ம்தாலில் உருவாகிறது.

ரிக்ககடஸ ்பலவீனோன, எளிதில் 

வடளயக் கூடிய 

எலும்புகள்

டவடைமின E ்தாவர எணகணெய்கள், ்பச்ட்சக் 

காய்கறிகள், முழுக் மகாதுடே,  

ோம்்பழம், ஆபபிள், கீடரகள்

நரம்பு ்பலவீனம், 

ேஙகலான கண்பாரடவ, 

ேலடடுத ்தனடே

ேலடடுத ்தனடே, மநாய் 

எதிரபபு ்சக்தி இல்லாடே

டவடைமின.K ்பச்ட்சக் காய்கறிகள், ்தக்காளி, 

முடடைக்மகாஸ, முடடை  ேற்றும் 

்பால் க்பாருள்கள்

்பலவீனோன 

எலும்புகள், ்பற்கள் 

ம்பானறடவ

சிறு காயததினால் 

ஏற்்படும் அதிகப்படியான 

இரத்தக்கசிவு

க ந ல் லி க் க னி க ளி ல் , 

ஆரஞசுப ்பழஙகடளவிை 20
  

ேைஙகு, அதிக டவடைமின C 

காணெப்படுகிறது.

ப்சயல்போடு 6

உஙகள் உணஹவ ்சத்துள்ை்தோக மோறறுஙகள்.

உைககு என்ை ந்தஹவ? 

்பாசிப்பயிறு, நீர, கேல்லிய வடிகடடும் துணி.

எப்படி ப்சய்வோய்?

்பாசிப்பயிடர இரவு முழுவதும் நீரில் 

ஊரடவக்கவும்.

நீடர வடிகடடி ்பாசிப்பயிடர எடுக்கவும்.

ஈரோன, மல்சான துணியில் ்பாசிப்பயிடர 

டவததுக் கடைவும்.

ஒனறு அல்லது இரணடு நாடகளுக்கு 

அப்படிமய டவக்கவும்.

துணி காயும் ம்பாது ்தணணீர க்தளிக்கவும்.

நீ என்ை போரககி்றோய்?

்பாசிப ்பயிறிலிருநது கவள்டளநிற முடளக் 

குருததுகள் வருவட்தப ்பாரக்கலாம்.

நீ என்ை ப்தரிந்து பகோள்கி்றோய்?

முடளகடடிய ்பாசிப்பயிரில் குடறந்த 

கமலாரி உள்ளது. இதில்  நாரச்்சததும், 

டவடைமின B யும் உள்ளன. இதில் அதிக 

அளவு டவடைமின C ேற்றும் டவடைமின K 

ஆகியடவ உள்ளன. 
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உணஹமக நகோப்பு

முருஙடகக் கீடரயில்:

டவடைமின A

டவடைமின C

க்பாடைாசியம்

கால்சியம்

இரும்புச் ்சதது ேற்றும் 

புர்தம் 

ஆகியடவ நிடறநது காணெப்படுகினறன. 

இது ஆக்ஸிஜமனற்றத ்தடுப்பானாகவும் 

(Antioxidants) உள்ளது.

உலகளவில் 80% 

முருஙடகக் கீடர உற்்பததி 

இநதியாவில்்தான உள்ளது. 

முருஙடகக் கீடரடய சீனா, 

அகேரிக்கா, கஜரேனி, கனைா, க்தன ககாரியா 

ேற்றும் ஐமராபபிய நாடுகள் இறக்குேதி 

க்சய்கினறன.

்தோது உப்புகள்

்தாது உபபுகள் உைல் வளரச்சிக்கும், உைல் 

க்சயல்்பாடுகடள ஒழுஙகு்படுததுவ்தற்கும் 

ம்தடவப்படுகினறன. கீடர வடககள், ்பருபபு 

வடககள், முடடை, ்பால், மீன ேற்றும் ்பழஙகள் 

ம்பானறடவ ்தாதுஉபபுக்கள் நிடறந்த முக்கிய 

உணெவுப க்பாருள்கள் ஆகும். ்தாது உபபுகளும் 

்பாதுகாபபு உணெவுகள் ஆகும். 

அட்டவஹண 3  ்தோது உப்புகள் மறறும் 

அவறறின் பணிகள்

்தோது 

உப்புகள்

 

பணிகள்

கால்சியம் வலுவான எலும்புகள் ேற்றும் 

்பற்கள், இரத்தம் உடற்தல்

்பாஸ்பரஸ வலுவான எலும்புகள் ேற்றும் 

்பற்கள்

அமயாடின ட்தராய்டு ஹாரமோன 

உற்்பததி

இரும்புச் ்சதது ஹீமோகுமளாபின உற்்பததி 

ேற்றும் மூடள வளரச்சி

நீர

நேது உைடல நலமுைன ம்பணுவ்தற்கு 

அதிக அளவு நீர ம்தடவப்படுகிறது. நாம் 

தினநம்தாறும் குடறந்தது 8 ைம்ளரகள் 

(2 லிடைரகள்) நீர ்பருக மவணடும். 

ப்சயல்போடு 7

வ.எண ்சத்துககள் மூலஙகள் பணிகள்

1 காரம்பாடஹடமரடடுக்கள் அரிசி, மகாதுடே, உருடளக் கிழஙகு

2 ககாழுபபுக்கள் ஆற்றடலத ்தருகிறது

3 புர்தஙகள்

4 டவடைமினகள் ்பழஙகள், காய்கறிகள், 

்தானியஙகள், இடறச்சி ேற்றும் 

்பால் ்சாரந்த க்பாருள்கள்

5 ்தாது உபபுகள் க்பாதுவான உைல் க்சயல்்பாடுகள் 

வளரச்சிடய ஒழுஙகு்படுதது்தல்.
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6.2. உ்டல் �லம் மறறும் ஊட்டச்சத்துககள்

உைல் நலம் என்பது மநாயினறி இருப்பது 

ேடடுேல்ல. இது முழுடேயான உைல்நலம், 

ேனநலம் ேற்றும் ்சமூகநலம் ஆகியவற்டற 

உள்ளைக்கியது. ்சத்தான உணெடவ 

உண்ப்தால் நாம் உைல் ரீதியாகவும், ேன 

ரீதியாகவும் நலமுைன இருக்கமுடியும். 

உைல் நலததுைன இருக்கும்ம்பாது நீஙகள் 

்தனனம்பிக்டகமயாடும், அடனதது 

க்சயல்களிலும் ஈடு்பாடமைாடும், வாழ்க்டகடய 

அனு்பவிக்கும் திறமனாடும் இருபபீரகள். 

்சததுக் குடறவான உணெவு வடககள் 

உைல் ்பருேடனயும், மநாய்கடளயும் 

உணைாக்குகினறன. உஙகள் நண்பரகள் ேற்றும் 

குடும்்பததினருைனான உறவில் ்பாதிபட்பயும் 

அது உணைாக்கும். அ்தனால், உஙகளுடைய 

உணெடவ ்சரியாகத ம்தரநக்தடுக்கவும். 

்சரிவிகி்த உணவு

நேது உைல் வளரச்சிக்கும் 

க்சயல்்பாடடிற்கும் ம்தடவயான அடனதது 

்சததுக்கடளயும் ம்பாதுோன அளவு ககாணை 

ஓர உணெவு அவசியம். உைல்நலதட்த உறுதி 

க்சய்யக்கூடிய ்பல்மவறு ஊடைச்்சததுக்கடள 

்சரிவிகி்த உணெவு ம்பாதுோன அளவு 

ககாணடுள்ளது.

உணெவு என்பது ம்பாதுோன அளவு நீடரயும், 

்சரியான அளவு ஆற்றடலயும் நேக்கு வழஙக 

மவணடும். கீழ்க்காணும் காரணெஙகளுக்காக 

்சரிவிகி்த உணெவு அவசியோகும்.

 அதிக மவடல க்சய்யும் திறன க்பறுவ்தற்கு 

 நல்ல உைல் ேற்றும் ேன நலததிற்கு

 மநாய்கடள எதிரக்கும் திறன 

க்பறுவ்தற்கு

  உைல் நனறாக வளரவ்தற்கு

ப்சயல்போடு  7

12 வயது நிரம்பிய சிறுவன/சிறுமி 

ஒருவருக்கு ்சரிவிகி்த உணெவு அளிக்க ஒரு 

உணெவு வடர்பை அடடை ்தயாரிக்கவும். 

அதில் விடலகள் குடறந்த ேற்றும் உஙகள் 

்பகுதியில் கிடைக்கக்கூடிய எளிடேயான 

உணெவு வடககள் இைம் க்பற மவணடும். 

ஊட்டச்சத்துக குஹ்றபோடு

உஙகள் உணெவு ்சரிவிகி்த உணெவாக 

இல்லா்தம்பாது விடளவுகள் எப்படி இருக்கும்? 

கீமழ ககாடுக்கப்படடுள்ள ்பைஙகடளக் 

கவனிக்கவும்.

  இந்தக் குழநட்தகள் ்சா்தாரணெோக 

இருப்ப்தாகத க்தரிகிற்தா?

 அ்தற்கான காரணெதட்தக் கூறுக?

கீமழ ககாடுக்கப்படடுள்ள ்பைதட்தக் கவனி. உைல் நலம் உள்ளவருக்கு   
குறியும், உைல் நலம் 

இல்லா்தவருக்கு    குறியும் இடுக.
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ப்சயல்போடு 8

உனக்கு அருகாடேயில் உள்ள ஒரு 

அஙகனவாடி டேயததிற்குச் க்சனறு, 

அட்தப ்பாரடவயிடடு ஊடைச்்சததுக் 

குடற்பாடடைப ம்பாக்குவ்தற்கும், 0-5 

வயது வடரயுள்ள குழநட்தகளின 

ஆமராக்கியதட்த உறுதிப்படுததுவ்தற்கும் 

அரசு மேற் ககாணடுள்ள 

நைவடிக்டககடளக் கணைறிக.

 குவோஷிநயோரகர

மரோஸமஸ

இந்தக் குழநட்தகள் இந்த நிடலயில் 

இருப்ப்தற்குக் காரணெம் ஊடைச்்சததுக் 

குடற்பாடு ஆகும்.

ஊட்டச்சத்துக குஹ்றபோடு

நாம் உணணும் உணெவில் நம் 

உைலுக்குத ம்தடவயான ஊடைச்்சததுக்கள் 

அடனததும் ்சரியான விகி்தததில் கிடைக்க 

வில்டலகயனறால் ஊடைச்்சததுக் குடற்பாடு 

ஏற்்படுகிறது. ஊடைச்்சததுக் குடற்பாடு 

எனும் வாரதட்த, ்சரிவிகி்த உணெடவ 

எடுததுக்ககாள்ளா்த்தால் ஏற்்படும் விடளடவக் 

குறிக்கிறது. ஊடைச்்சததுக் குடற்பாடடினால் 

மநாய்கள் உணைாகினறன.  நேது உணெவில் 

ம்பாதிய அளவு ஊடைச்்சதது இல்லா்த்தால் 

ஏற்்படும் மநாய்கள் ஊடைச்்சததுக் குடற்பாடடு 

மநாய்கள் எனப்படுகினறன.

்சமீ்பததில் இநதியாவில் 

நைத்தப்படை ஆய்வின்படி 

14.4 மில்லியன 

குழநட்தகள் உைல் 

்பருேனுைன இருப்ப்தாக 

க்தரியவநதுள்ளது. இந்த வடகயில் 

இநதியா, சீனாவிற்கு அடுத்த்தாக, அதிக 

எணணிக்டகயில் உைல் ்பருேன 

உடையவரகடளக் ககாணை நாடுகளுன 

இரணைாவது இைததில் உள்ளது.

அட்டவஹண 5  புர்தக குஹ்றபோட்டோல் ஏறபடும் 

ந�ோய்கள்

ந�ோய்கள் அறிகுறிகள்

குவாஷிமயாரகர வளரச்சிக் குடற்பாடு, முகம், 

கால்களில் வீக்கம், வயிற்றுப 

ம்பாக்கு ேற்றும் உபபிய வயிறு

ேராஸேஸ கேலிந்த உைல், கேதுவான 

உைல் வளரச்சி.

அட்டவஹண 6  ்தோது உப்புககள் குஹ்றபோட்டோல் 

ஏறபடும் ந�ோய்கள்

்தோது உப்புககள் ந�ோய்கள்

கால்சியம் ரிக்ககடஸ

்பாஸ்பரஸ ஆஸடிமயாேமலசியா

அமயாடின

கிரிடடினி்சம் (குழநட்தகளில்)

முனகழுததுக் கழடல

(க்பரியவரகள்)

இரும்புச் ்சதது இரத்த ம்சாடக

உ்டறபயிறசி

உைல் ்தகுதிடயயும், முழுடேயான 

உைல் நலதட்தயும் மேம்்படுத்தக்கூடிய 

அல்லது ்பராேரிக்கக்கூடிய உைல் க்சயல்்பாமை 

உைற்்பயிற்சி ஆகும். 

குழு 

விடளயாடடுகள் 

விடளயாடு்தல்

உைற்்பயிற்சி

நைனம்

சுறு சுறுப்பாக 

இயஙகு்தல்

்தனி ந்பர 

விடளயாடடு
மயாகா

உ்டறப்சயல்

6th Science_TM_Unit-6.indd   90 29-01-2020   11:55:50



91

உைற்்பயிற்சி, கீமழ ககாடுக்கப்படடுள்ள 

காரணெஙகளுக்காக அவசியோகும்.

 வளரச்சி ேற்றும் மேம்்பாடடிடன 

அதிகப்படுதது்தல்.

 வயது முதிரச்சிடயத ்தவிரத்தல்.

 ்தட்சகள் ேற்றும் இ்தய இரத்த ஓடை 

ேணைலதட்த வலுப்படுதது்தல்.

 விடளயாடடுத திறடன மேம்்படுதது்தல், 

எடைடயக் குடறத்தல் அல்லது ்பராேரித்தல் 

ேற்றும் அனு்பவ ேகிழ்ச்சி அளித்தல்.

 குழுநட்தகள் ேற்றும் முதிமயாரகளில் 

உைல் ்பருேனால் ஏற்்படும் விடளவுகடளக் 

குடறத்தல்.

ஓய்வு

உைல் ேற்றும் ேன நலததிற்கு ம்பாதுோன 

அளவு ஓய்வு அவசியம். உைல் வளரச்சிக்கும், 

மேம்்பாடடிற்கும், ஊடைச்்சதது எவவளவு 

முக்கியமோ அம்த அளவிற்கு ஓய்வும் முக்கியம் 

ஆகும். 

�ணபரகளு்டன் கலந்துஹரயோடு

"சீக்கிரம் ்படுக்கச் க்சனறு, அதிகாடல எழும் 

்பழக்கம் ஒரு ேனி்தடன நலமுைனும், 

வளமுைனும் ேற்றும் அறிவுைனும் டவக்கிறது"

க்பஞ்சமின பிராஙக்ளின

தூய்ஹம

தூய்டே என்பது உைல் 

நலதட்தக் காப்ப்தற்காக 

கடைபிடிக்கப்படும் ்பழக்க 

வழக்கஙகளின க்தாகுபபு 

ஆகும். உலக சுகா்தார 

நிறுவனததின (WHO)  கூற்றுப்படி “உைல் 

நலதட்தப ்பராேரிக்கவும், மநாய்கள் ்பரவுவட்தத 

்தடுக்கவும் உ்தவக்கூடிய நிடல ேற்றும் 

நடைமுடறகடளமய, தூய்டே குறிக்கிறது”.

்தன் சுத்்தம்

்தன சுத்தம் என்பது சுத்தோக 

இருப்ப்தனமூலோக ஒருவர ்தன உைல் 

ஆமராக்கியததிலும், நலனிலும் அக்கடற 

ககாள்வ்தற்காக மேற்ககாள்ளும் 

நடைமுடறகடள உள்ளைக்கிய்தாகும். 

நாம் எத்தடன முடற குளிக்கிமறாம், 

டககடளக் கழுவுகிமறாம், நகஙகடள 

கவடடுகிமறாம், உடை ோற்றுகிமறாம் ம்பானற 

்பழக்கவழக்கஙகடள இது உள்ளைக்கிய்தாகும். 

நாம் வீடடிலும், மவடல க்சய்யும் இைஙகளிலும், 

குளியடற ேற்றும் கழிவடற உள்ளிடை 

அடனதது இைஙகளின ்தடரகடள கிருமிகள் 

இல்லா்தவாறு சுத்தோக டவததிருக்க 

மவணடியட்தயும் இது உள்ளைக்கியுள்ளது.

ப்சயல்போடு 9

ஒரு நாள் ரகீம் எனற ஆறாம் வகுபபு ோணெவன 

மூனறு முடற வாநதி எடுத்தான. அ்தனால் 

அவன ம்சாரவாகவும், நீரச்்சதது இழநதும் 

காணெப்படைான. க்சவிலியராகப ்பணிபுரியும் 

ரகீமின ்தாயார ஒரு கடர்சடலத ்தயார க்சய்து 

ரகீடேப ்பருகச் க்சானனார. சிறிது மநரததிற்குப 

பினனர ரகீம் நனறாக இருப்ப்தாக உணெரநது, 

்தனது ்தாயாரிைம் எனன கடர்சல்  எனக்குத 

்தநதீரகள் எனக் மகடைான.  அ்தற்கு அவர 

வாய்வழி நீமரற்றக் கடர்சல் (Oral Rehydration 

Solution - ORS) எனறார. ORS எனறால் 

எனனகவனறு ்பாரபம்பாோ?

வாநதி எடுத்தாமலா அல்லது வயிற்றுப 

ம்பாக்கு ஏற்்படைாமலா நம் உைலிலிருநது அதிக 

அளவு நீர கவளிமயற்றப்படடு உபபின ்சேநிடல 

சீரற்றுப ம்பாகிறது. அதிக நீர கவளிமயறுவது 

(Dehydration), தீவிர உைல் பிரச்சிடனகடள 

உருவாக்கும். ORS கடர்சடல அடிக்கடி 

்பருகுவ்தன மூலம் அவற்டறத ்தவிரக்கலாம். 

	ஒரு லிடைர ககாதிநீடர எடுதது அ்தடனக் 

குளிர டவக்கவும். 

	அநநீருைன அடர ம்தக்கரணடி உபபும், 

ஆறு ம்தக்கரணடி ்சரக்கடரயும் ம்சரக்கவும். 

	ம்தடவக்மகற்ற சிறி்தளவு எலுமிச்ட்சச் 

்சாடறக் கலநது ககாள்ளலாம். 

கடர்சலிடன நனகு கலக்கியபின 

வாநதி, வயிற்றுபம்பாக்கு ேற்றும் நீர ்சதது 

இழபபு  ஏற்ப்படைவரகளுக்கு வழஙகலாம். 
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6.3.  நுணணுயிரிகள் - ஓர அறிமுகம்

்தன சுத்ததட்த அலடசியம் க்சய்யும் ம்பாது 

மநாய் ஏற்்படுவ்தற்கான வாய்பபு அதிகரிக்கிறது. 

்தன சுத்ததட்த அலடசியப்படுததுவ்தால் 

நுணணுயிரிகள் மூலம் ஏற்்படும் சில 

மநாய்கடளக் காணம்பாம்.

1.   சீ்தம்பதி

2. ்பற்க்சாதட்த

3. ம்சற்றுபபுண

4. க்பாடுகு

உன கணகளால் காணெமுடியா்த சில 

நுணணுயிரிகள் உள்ளன என்பட்த உனனால் 

நம்்பமுடிகிற்தா? ஆம், நுணணுயிரிகடள 

நுணமணொக்கி இல்லாேல் ்பாரக்க முடியாது.  

க்பரும்்பாலான நுணணுயிரிகள் நானகு 

முக்கியப பிரிவுகளாக உள்ளன.

 ்பாக்டீரியா

	டவரஸ

 புமராடமைாம்சாவா

	பூஞட்சகள்

அட்டவஹண 6  ்தனிப்பட்ட சுகோ்தோரம் மறறும் தூய்ஹம கஹ்டபிடிககநவணடிய கோல இஹ்டபவளி

கூறுகள் அல்லது பகுதிகள் அடிககடி தூய்ஹம ப்சய்வ்தறகோை ஆநலோ்சஹை

கண தூய்டே தின்சரி காடலயிலும் முகம் அசுத்தம் அடையும் ம்பாதும்

முடித தூய்டே வாரம் இரு முடற அல்லது ஒரு நாள் விடடு ஒரு நாள்

உைல் தூய்டே ஒரு நாடளக்கு ஒரு முடற அல்லது இரணடு முடற

வாய்த தூய்டே ஒரு நாடளக்கு இரு முடற ்பல் ம்தய்த்தல், ்சாபபிடை பினபு வாய் ககாப்பளித்தல்

்பா்தத தூய்டே தினநம்தாறும்

டகத தூய்டே அசுத்தோன ்பகுதிடயத க்தாடும் ம்பாது, ்சாபபிடும் முனபு,  

சுத்தோனவற்டற க்தாடுவ்தற்கு முனபு

ஆடைத தூய்டே ஒரு நாடளக்கு ஒரு முடற அல்லது இரு முடற. 

வ. எண போகடீரியோ ந�ோய்கள் பரவும் முஹ்ற

1. காலரா / வயிற்றுப ம்பாக்கு அசுத்தோன நீர

2. நிமோனியா / காய்ச்்சல் இருேல் ேற்றும் தும்ேலின ம்பாது கவளிப்படும் காற்றுத 

திவடளகடள சுவாசித்தல்

3. கைடைனஸ / கக்குவான ்பாக்டீரியாக்களினால் ்தாக்கப்படை காயஙகள்  

4. கா்சமநாய் இருேல் ேற்றும் தும்ேலின ம்பாது கவளிப்படும் காற்றுத 

திவடளகடள சுவாசித்தல்  

5. டை்பாய்டு / காய்ச்்சல் அசுத்தோன உணெவு அல்லது நீர

அட்டவஹண 7  போகடீரியோ ந�ோய்கள்

6.3.1  போகடீரியோ

்பாக்டீரியா என்படவ மிகச் சிறிய 

புமராமகரிமயாடடிக் நுணணுயிரிகள் ஆகும்.

்பாக்டீரியா க்சல்களில் உடகரு கிடையாது. 

இடவ க்பாதுவாக க்சல் ்சவவினால் சூழப்படை  

நுணணுறுபபுக்கடளக் ககாணடிருக்காது.

 ்பாக்டீரியா ஒடடுணணிகளாகமவா அல்லது 

்தனனிச்ட்சயான நுணணுயிரிகளாகமவா 

காணெப்படும்.

	அடவ திசுக்கடளத ்தாக்கக்கூடியடவ.

	அடவ சீழ் அல்லது தீஙகு விடளவிக்கும் 

க்பாருள்கடள உற்்பததி க்சய்யும்.

ந�ோய் என்பது, குறிபபிடை 

அடையாளஙகள் ேற்றும் 

அறிகுறிகடளக் ககாணை 

உைல் க்சயலியல் நிகஷ்வு ஆகும். 

நகோைோறு என்பது உைல் க்சயல்்பாடுகளில் 

ஏற்்படும் ஒழுஙகற்ற ்தனடே ஆகும்.
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6.3.2  ஹவரஸகள்

டவரஸ என்பது க்தாற்று ஏற்்படுத்தக்கூடிய 

காரணியாகும். இடவ புர்த  உடறயால் 

சூழப்படை, நீயூக்ளிக் அமிலததிடனக் 

ககாணடுள்ளது.

இது ேற்கறாரு உயிரினஙகளின 

க்சல்களில் புகுநது க்பருக்கேடைகினறது. 

்தாவரஙகள், விலஙகுகள், நுணணுயிரிகள் 

ம்பானற அடனதது உயிரினஙகடளயும் 

டவரஸ ்பாதிக்கக் கூடியடவ. அடவ 

உயிருள்ள க்சல்களுக்குள் புகுநது அச்க்சல்லின 

ஆக்கக்கூறுகடளப ்பயன்படுததி க்பருக்கம் 

அடைகினறன. டவரஸ, க்சல்கடள அழிதது, 

்பாதிப்படையச் க்சய்து அல்லது ோற்றேடையச் 

க்சய்து உஙகடள மநாய் வாய்ப்பை டவக்கும்.  

ஒரு டவரஸ டி.என.ஏ. 

வுக்குப ்பதிலாக ஆர. என. ஏ. 

டவப க்பற்றிருந்தால் 

அ்தற்கு பரடநரோ  ஹவரஸ 

எனறு க்பயர

ஹவரஸிைோல் உருவோகும் ந�ோய்கள்:

   1. ்சா்தாரன ்சளி       2. இனபுளுயன்சா

3. கல்லீரல் ஒவவாடே      4. சினனம்டே

5. இளம் பிள்டள வா்தம்   6. க்பரியம்டே

7. ்தடைம்டே 

உஙகைது வகுப்பஹ்றயில் விவோதிககவும்

டவரஸ என்பது உயிர உள்ள்தா அல்லது 

உயிர அற்ற்தா?

நிஹைவில் பகோள்க.

  ஆறு வடகயான ஊடைச்்சததுகள் 

உள்ளன. அடவ: காரம்பாடஹடமரடடுகள், 

புர்தஙகள், ககாழுபபுகள், டவடைமினகள், 

்தாது உபபுகள் ேற்றும் நீர.

  குவாஷிமயாரகர, ேராஸேஸ ஆகியடவ 

புர்தச் ்சததுக் குடற்பாடடு மநாய்களாகும்.

  ோடலக்கண மநாய், ஸகரவி, ரிக்கடஸ, 

க்பரி  க்பரி ஆகியடவ டவடைமின 

குடற்பாடடு மநாய்களாகும்.

  ்பாக்டீரியா ஒரு புமராமகரியாடடிக் 

நுணணுயிரி.

  காலரா, டை்பாய்டு, நிமோனியா ஆகியடவ 

்பாக்டீரியா மநாய்களாகும்.

  இனபுளுயன்சா, ்சா்தாரணெ ்சளி, சினனம்டே 

ஆகியடவ டவரஸ மநாய்கள்.

மதிப்பீடு

I. ்சரியோை விஹ்டஹயத் ந்தரந்ப்தடு.

1. நம் உைலின ்தட்சகளின 

உ ரு வ ா க் க த தி ற் கு

ம்தடவப்படுகிறது.

 அ) காரம்பாடஹடமரட  ஆ) ககாழுபபு

 இ) புர்தம்     ஈ) நீர

2. ஸகரவி  குடற்பாடடினால் 

உணைாகிறது.         

 அ) டவடைமின A    ஆ) டவடைமின B

 இ) டவடைமின C    ஈ) டவடைமின D

உஙகள் நயோ்சஹைககு சில ப்சயல் 

திட்டஙகள்

உனக்கு அருகில் உள்ள ேருததுவரிைமோ 

அல்லது ேருததுவேடனக்மகா க்சனறு 

்தடுபபூசி  அடைவடணெடயப க்பற்றுக்ககாள்க. 

அந்த அடைவடணெயிலிருநது டவரஸ 

மநாய்கள் ேற்றும் ்பாக்டீரியா மநாய்களுக்கு 

ம்பாைப்படும் ்தடுபபூசிடயப ்படடியலிடுக.
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3. க ா ல் சி ய ம் வ ட க 

ஊடைச்்சததிற்கான எடுததுக்காடடு ஆகும்.

 அ) காரம்பாடஹடமரட ஆ) ககாழுபபு

 ஆ) புர்தம்     ஈ) ்தாது உபபுகள் 

4. நம் உணெவில் ்பழஙகள் ேற்றும் 

காய்கறிகடள ம்சரததுக் 

ககாள்ளமவணடும். ஏகனனில் .

 அ) அவற்றில் அதிக அளவு 

 காரம்பாடஹடமரட உள்ளது.

 ஆ) அவற்றில் அதிக அளவு புர்தம் உள்ளது

 இ) அவற்றில் அதிக டவடைமினகளும் 

 ்தாது உபபுகளும் உள்ளன

 ஈ) அவற்றில் அதிக அளவு நீர உள்ளது

5. ்பாக்டீரியா, ஒரு சிறிய 

நுணணுயிரி.                                                

 அ) புமராமகரிமயாடடிக்

 ஆ) யூமகரிமயாடடிக்

 இ) புமராடமைாம்சாவா

 ஈ) க்சல்களற்ற

II.  நகோடிட்ட இ்டத்ஹ்த நிரப்புக.

1. ஊடைச்்சததுக் குடற்பாடு 

மநாய்களுக்கு வழிவகுக்கிறது.

2. அமயாடின ்சததுக்குடற்பாடு 

க்பரியவரகளில் ____________ மநாடய 

ஏற்்படுததுகிறது.

3. டவடைமின D குடற்பாடு 

மநாடய ஏற்்படுததுகிறது.

4. டை்பாய்டு மநாய்,  ேற்றும் 

நீர ோசு்படுவ்தால் ்பரவுகிறது.

5. குளிரகாய்ச்்சல் (இனபுளுயன்சா) 

________ நுணணுயிரியால் ஏற்்படுகிறது.

III.   ்சரியோ அல்லது ்தவ்றோ எைக கூறுக. ்தவ்றோக 

இருப்பின் ்சரியோக எழு்தவும்.

1. நம் உணெவில் மூனறு முக்கிய 

ஊடைச்்சததுக்கள் உள்ளன.

2. நம் உைலில் ககாழுபபு, ஆற்றலாக ம்சமிதது 

டவக்கப்படுகிறது.

3. அடனதது ்பாக்டீரியாக்களும் 

கட்சயிடழகடளப க்பற்றுள்ளன.

4. ஹீமோகுமளாபின உற்்பததிக்கு 

இரும்புச்்சதது உ்தவுகிறது.

5. ஓம்புயிரியின உைலுக்கு கவளிமயயும் 

டவரஸகளால் வளரநது இனபக்பருக்கம் 

க்சய்ய இயலும்.

IV.  பின்வரும் ஒப்புஹமகஹைப் பூரத்தி ப்சய்க.

1. அரிசி : காரம்பாடஹடமரட :: ்பருபபு 

வடககள்: .

2. டவடைமின D : ரிக்ககடஸ : டவடைமின C : 

.

3. அமயாடின : முன கழுததுக் கழடல மநாய் :: 

இரும்பு : .

4. காலரா : ்பாக்டீரியா :: சினனம்டே : ______.

V.  பபோருத்துக.

1  டவடைமின A - அ. ரிக்ககடஸ

2  டவடைமின B - ஆ. ோடலக் கண மநாய்

3 டவடைமின C - இ. ேலடடுத்தனடே

4  டவடைமின D - ஈ. க்பரி க்பரி

5 டவடைமின E - உ. ஸகரவி

VI.  நிரப்புக. 

நீர

காரம்பாடஹடமரட

டவடைமினகள்

 புர்தம்

ஊடைச்்சததுகள்

VII. சுருககமோக விஹ்டயளி.

1. கீழ்கணைவற்றிற்கு இரணடு 

எடுததுக்காடடுகள் ்தருக.

 அ) ககாழுபபுச்்சதது அதிகமுள்ள 

 உணெவுபக்பாருள்கள்.

 ஆ) டவடைமின குடற்பாடடு மநாய்கள்.

2.  காரம்பாடஹடமரட ேற்றும் புர்தததிடன 

மவறு்படுததி எழுதுக.

3. ்சரிவிகி்த உணெவு - வடரயறு.

4. ்பழஙகடளயும், காய்கறிகடளயும் கவடடிய 

பின, அவற்டற நீரில் கழுவக்கூைாது. ஏன?
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5.  டவரஸால் ஏற்்படும் மநாய்கள் 

இரணடிடன எழுதுக.

6. நுணணுயிரிகளின முக்கியப ்பணபுகள் 

யாடவ?

VIII.  விரிவோக விஹ்டயளி.

1. டவடைமினகடளயும் அவற்றின 

குடறப்பாடைால் ஏற்்படும் மநாய்கடளயும்     

அடைவடணெப்படுததுக.

்சரிவிகி்த உணவு

விளையாடி பார்பபாமா...  
Pyramid game

உரலி:

http://ninindia.org/Amulya%20Nutrition%20Games/index.html

*்பைஙகள் அடையாளததிற்காக ேடடுமே.

படிநிஹலகள்:

• ்சரி விகி்த உணெவு ்பற்றி அறிநதுககாள்மவாோ.

• Google ம்தடு க்பாறியில் ninindia.org எனறு ்தடைச்சு க்சய்யவும் 

• முகபபு ்பக்கம் ம்தானறும்.

• Pyramid game ஐ க்சாடுக்கவும்.

•  ககாடுக்கப்படை ்பல்மவறு உணெவுகடள ஒவகவானறாக இழுதது pyramid யில் விைவும்

இஹணயச ப்சயல்போடு
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7
அலகு

கணினி – ஓர் அறிமுகம்

• கணினி குறித்து அறிந்து ககொள்ளல். 

• கணினியின் வரலொற்றை அறிந்து ககொள்ளல்.

• கணினியின் வ்ளர்ச்சி நி்லக்்ளப் புரிந்து ககொள்ளல்.

• கணினியின் த்லமு்றைக்்ளப் புரிந்து ககொள்ளல்.

• கணினியின் வ்கக்்ளத் கதரிந்து ககொள்ளல்.

• கணினி பயன்படுத்தப்படும் இடஙக்்ள அறிந்து ககொண்டு, அவற்றைத் தஙகள ந்டமு்றை 

வொழ்வில் கெயல்படுத்தும் திறை்ைப் கபறுதல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள் 

(ஆறாம் வகுப்பு பயிலும் சில சிறுவர், சிறுமியர் 

விளையாடிக் க�ாண்டிருக்கிறார்�ள்)

சிவா: ெலீம்! உன் அப்பொ நநறறு வீட்டிறகு ஒரு 

பொர்ெல் ககொண்டு வந்த்தப் பொர்த்நதன். புது 

கதொ்லககொட்சிப் கபட்டி வொஙகியிருககிறீர்கள 

என்று நிைககிநறைன். ெரியொ?

சலீம்: அது கதொ்லககொட்சிப் கபட்டி 

இல்்ல சிவொ. நொஙகள கணினி வொஙகி 

இருககிநறைொம்.

மலர்: ஓ! கணினியொ! துணிகக்டகளில் பில் 

நபொட அவற்றைப் பயன்படுத்துவ்த நொன் 

பொர்த்திருககிநறைன். 
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கசல்வி: மலர்… துணிகக்டயில மட்டும் 

இல்்ல. கதொடர்வண்டி நி்லயம், வஙகி, 

ஏ.டி.எம்.  இவவ்ளவு ஏன் - நமது ஊர் 

அஞெலகம் நபொன்றை அ்ைத்து முககிய 

அலுவலகஙகளிலும் கணினி உள்ளது.

நான்சி: எஙகள பளளியில்கூட நொன் 

பொர்த்திருககிநறைன்! 

சலீம்: உஙகள பளளியில் மட்டுமொ இருககிறைது? 

உைது அப்பொவும் கணினி ்வத்திருககிறைொர் 

எை நிைககிநறைன்.

நான்சி: எஙகள அப்பொவிடமொ? எைககுத் 

கதரியொமலொ? கண்டிப்பொ எஙகள அப்பொவிடம் 

கணினி இல்்ல. அ்லநபசி மட்டும்தொன் 

இருககிறைது. 

சலீம்: உஙகள அப்பொ ்வத்திருககும் 

அ்லநபசி்யத்தொன் நொன் கணினி என்று 

கூறுகிநறைன்.

நான்சி: இல்்ல. என்ை ெலீம் கெொல்கிறைொய்? 

அ்லநபசி எப்படி கணினி ஆகும்?

சலீம்: நொன்சி… ஒரு கபரிய கபட்டியுடன் நெர்ந்து 

கதொ்லககொட்சிப்கபட்டி நபொல மொதிரி இருககும் 

ெொதைத்்தநய ெொதொரணமொக நொம் கணினி 

என்று நி்ைத்துக ககொண்டிருககிநறைொம். 

ஆைொல் கணினிகள பல வடிவஙகளில் 

கொணப்படுகின்றைை. ஒரு கணினி கெய்யும் 

கபரும்பொலொை நவ்லக்்ள உஙகள அப்பொ 

பயன்படுத்தும் திறைன்நபசியிலும் (Smart phone)  

கெய்யலொம். அவறறின் திறைன்களில்  நவறுபொடு 

இருககுநம தவிர, கெயல்பொடுகள அ்ைத்தும் 

ஒன்றைொகத்தொன் இருககும். கணினிகள கதொழில் 

நுட்ப வ்ளர்ச்சியொல் இப்கபொழுது திறைன்நபசியொக 

வ்ளர்ந்து நிறகின்றைை. ெட்்டப் ்பககுள 

்வககும் அ்ளவிறகுச் சிறியதொக இருப்பதொல் 

ஸமொர்ட் நபொன் என்பது நபெமட்டும்தொன் 

பயன்படும் என்று நம்மில் அநநகர் 

நி்ைககிநறைொம். அப்படி இல்்ல. கணினியில் 

நொம் கெய்யும் பல்நவறு நவ்லக்்ள சிறிய 

திறைன்நபசி்யக ககொண்நட கெய்யலொம். 

கெல்வி: அப்படிகயன்றைொல், ்கககணினி, 

மடிககணினி என்கறைல்லொம் கெொல்கிறைொர்கந்ள? 

அதுவும் நொம் ெொதொரணமொக நி்ைககிறை 

கணினி மொதிரிதொைொ ெலீம்?

ெலீம்: ஆமொம். எல்லொநம ஒநர மொதிரிதொன். 

ஆைொல் கணினியில் பல்நவறு வ்ககள 

உண்டு, அவறறின் கெயல்பொடுகளில், 

திறைனுகநகறப நவறுபொடுகள இருககும்.

சிவொ: அது ெரி ெலீம்… உஙகள வீட்டில் கணினி 

எதறகு? அ்த ்வத்து நீ என்ை கெய்வொய்?

ெலீம்: படம் வ்ரயவும், வண்ணம் தீட்டவும், 

வி்்ளயொடவும், கறபதறகும் மறறும் கபொது 

அறி்வ வ்ளர்த்துக ககொளவதறகும் நொன் 

அ்தப் பயன்படுத்துநவன்.

கெல்வி: ெலீம், உைககு கணினி்யப்பறறி 

அதிகம் கதரிந்திருககிறைது?

ெலீம்: எைககு கணினி்யப்பறறி சிறிதுதொன் 

கதரியும். என் அப்பொ அலுவலகத்தில் 

அ்தப் பயன்படுத்துவதொல் அவருககு 

அ்தப்பறறி அதிகமொகத் கதரியும். நொன் 

என்   அப்பொவிடமிருந்து கதரிந்துககொண்டதில் 

சிலவற்றைக கூறிநைன்.

(அந்த வழியா� வந்த ஒரு ஆசிரியளைப் 

பார்்த்ததும் சிறுவர்�ள் அளைவரும் எழுநது 

நிற்கின்றைர்)
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ஆசிரியர்:  எல்நலொரும் இஙகு என்ை 

நபசிகககொண்டிருககிறீர்கள?

சிறுவர்�ள்: கணினி்யப் பறறி நபசிக 

ககொண்டிருககிநறைொம் அய்யொ.

ஆசிரியர்: ஓ! அப்படியொ! மிகக மகிழ்ச்சி! 

நொன் அ்தப்பறறி விரிவொகக கூறுகிநறைன். 

முதலொவது கணினி என்றைொல் என்ை 

என்று வி்ளககுகிநறைன். கணினி என்பது 

தரவு மறறும் தகவல்க்்ளத் நத்வககு 

ஏறப மொறறிய்மகக உருவொககப்பட்ட ஒரு 

மின்ைணு இயந்திரம். இதில் நொம் தரவுக்்ளச் 

நெமித்து ்வககலொம். இத்தரவுக்்ள 

நமது நத்வககு ஏறறைவொறு தகவல்க்ளொக 

மொறறி எடுத்துக ககொள்ளலொம். இவவொறு பல 

விதஙகளில் கணினி நமககுப் பயன்படுகிறைது.

மலர்: இந்தக கணினி்யக கண்டுபிடித்தது 

யொர் என்று கதரிந்துககொள்ள ஆர்வமொக 

இருககிநறைொம் அய்யொ.

ஆசிரியர்: 19ஆம் நூறறைொண்டின் கதொடககத்தில் 

கணிதப் நபரொசிரியர் ெொர்லஸ பொப்நபஜ் என்பவர் 

பகுப்பொய்வுப் கபொறி்ய (Analogue Computer) 

வடிவ்மத்தொர். அவர்தொன் ‘கணினியின் தந்்த’ 

எைவும் அ்ைககப்படுகிறைொர். அவர் ஏறபடுத்திய 

அடிப்ப்டயொை கட்ட்மப்புதொன் இன்்றைககும் 

அ்ைத்துக கணினிப் பயன்பொட்டிலும் 

உள்ளது. அ்தப்நபொலநவ, அகஸடொ அடொ 

லவநலஸ என்பவர் கணிதச் கெயல்பொட்டிறகுத் 

நத்வயொை கட்ட்்ளக்்ள முதன்மு்றையொக 

வகுத்த்மயொல், ‘உலகின் முதல் கணினி நிரலர்’ 

(Programmer)  எை அவர் நபொறறைப்படுகிறைொர். 

நான்சி: ெொர்! கணினி கண்டுபிடிககப்பட்டு 

பயன்பொட்டுககு  வரும் முன் எத்ைப் 

பயன்படுத்திைொர்கள எை 

கெொல்லுஙகந்ளன்?

ஆசிரியர்:  ஆரம்ப கொலத்தில் 

கணினி என்று ஒன்று 

இல்்ல. முதலில் அபொகஸ 

என்றை கருவி்யத்தொன்  

கணககிடப் பயன்படுத்திைொர்கள. பிறைகு 

கணிப்பொன் என்றை ஒரு சிறிய ெொதைத்்தப் 

பயன்படுத்திைொர்கள.

கசல்வி: நகட்கநவ மிகவும் வியப்பொக 

இருககிறைது அய்யொ.  அப்படிகயன்றைொல் நொம் 

இப்கபொழுது பயன்படுத்தும் கணினி எப்படி 

வந்தது?

ஆசிரியர்: நல்ல நகளவி கெல்வி! 

அபொகஸஸிலிருந்து இப்கபொழுது நொம் 

பயன்படுத்தும் கணினி நநரடியொக 

வந்துவிடவில்்ல. நொம் தறநபொது 

பயன்படுத்துவது ஐந்தொம் த்லமு்றைக 

கணினி.

நான்சி: இதறகுமுன் நொன்கு த்லமு்றைக 

கணினிகள பயன்பொட்டில் இருந்தைவொ 

அய்யொ?

ஆசிரியர்: ஆமொம் நொன்சி, ெரிதொன்.

சிவொ: அய்யொ! கணினியின் ஐந்து 

த்லமு்றைக்்ளப்பறறி வி்ளககமுடியுமொ?

ஆசிரியர்: நிச்ெயமொக நொன் வி்ளககுகிநறைன்

• முதலொம் த்லமு்றைக கணினியில் 

கவறறிடக குைொய்கள பயன்படுத்தப்பட்டை. 

• இரண்டொம் த்லமு்றைக கணினியில் 

மின்மயப் கபருககிகள பயன்படுத்தப்பட்டை.

• ஒருஙகி்ணந்த சுறறு மூன்றைொம் 

த்லமு்றைக கணினியில் 

பயன்படுத்தப்பட்டது. 

• நுண் கெயலி என்பது நொன்கொம் 

த்லமு்றைக கணினியில் 

பயன்படுத்தப்பட்டது.

தறநபொது நொம் பயன்படுத்தும் ஐந்தொம் 

த்லமு்றைக கணினியில் கெயற்க 

நுண்ணறிவு பயன்படுத்தப்படுகிறைது.

கசல்வி: இப்கபொழுது நொம் பயன்படுத்தும் 

கணினி்யப் பறறி நமலும் கெொல்லுஙகள 

அய்யொ.

ஆசிரியர்: கணினி்யப் கபொருத்தவ்ர தரவு 

மறறும் தகவல் ஆகிய்வ மிக முககியம்.

மலர்: ‘தரவு’ என்றைொல் என்ை அய்யொ?

ஆசிரியர்: ‘தரவு’ என்பது ‘மு்றைப்படுத்தப்பட 

நவண்டிய’ விவரஙகள. இ்வ நநரடியொக 

நமககுப்  பயன் தரொது. கபொதுவொக எண், எழுத்து 

மறறும்  குறியீடு வடிவில் அ்வ இருககும்.
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சிவொ: அப்படிகயனில் தகவல் என்றைொல் என்ை 

அய்யொ?

ஆசிரியர்: நத்வகநகறப மு்றைப்படுத்தப்பட்ட 

விவரஙகந்ள தகவல்கள ஆகும்.

சிவொ: கமன்கபொருள (Software) மறறும்  

வன்கபொருள (Hardware) என்று கெொல்கிறைொர்கந்ள! 

அப்படிகயன்றைொல் என்ை அய்யொ?

ஆசிரியர்: கணினியில் பயன்படுத்தப்படககூடிய 

கட்ட்்ளகள (command) அல்லது நிரல்களின் 

(program) கதொகுப்புதொன் கமன்கபொருள 

எைப்படும். கமன் கபொரு்்ளயும் இரண்டொகப் 

பிரிககலொம். 

1.  இயகக கமன்கபொருள

2. பயன்பொட்டு கமன்கபொருள 

நொன்சி : இயகக கமன்கபொருள என்றைொல் என்ை 

அய்யொ?

ஆசிரியர்: கணினி்ய இயககுவதறகு உதவும் 

கமன்கபொருள இயகக கமன்கபொருள எைப்படும். 

உஙகள அ்ைவருககும் “Windows”, “Linux” 

பறறி கதரியும் என்று நிைககிநறைன்.

சிவொ: அப்படிகயன்றைொல் பயன்பொட்டு 

கமன்கபொருள என்றைொல் என்ை அய்யொ?

ஆசிரியர்: பயன்பொட்டு கமன்கபொருள என்பது 

ஒரு குறிப்பிட்ட கெய்ல நமறககொளவதறகு 

Generations of Computer

1956-1963 Transistor 1964-1971 Integrated Circuit 1971-2k
Micro Processor

 cial 
Intelligence

1940-1956 Vacuum tubes

1 2
54

3

பயன்படுத்தப்படும் கமன்கபொரு்ளொகும். 

உதொரணமொக, அது வண்ணம் தீட்ட மறறும் 

படம் வ்ரயப் பயன்படும் கமன்கபொருள ஆகும். 

நொன்சி: கணினியப் பறறிய தவல்க்்ள இன்று 

கதரிந்துககொண்நடன் அய்யொ.

மலர்: அய்யொ! அப்படிகயன்றைொல் வன்கபொருள 

என்பது என்ை?

ஆசிரியர்: கணினியில் இருககககூடிய 

கமன்கபொருளகள  கெயல்படுவதறகு 

உதவககூடிய கணினியின் பொகஙகந்ள 

வன்கபொருளகள ஆகும். 

ெலீம்: நகட்கும்நபொநத வியப்பொக இருககிறைநத 

அய்யொ! நமலும் வி்ளககமொகக கூறுஙகந்ளன்.

ஆசிரியர்: கெொல்கிநறைன் நகளுஙகள. நொம் 

நி்ைப்ப்த கணினிககுள உளளீடு 

கெய்வதறகு உதவுப்வநய உளளீட்டுக 

கருவிகள (Indput device) ஆகும். 

எடுத்துககொட்டு: வி்ெப்பல்க (Keyboard), 

சுட்டி (Mouse) நபொன்றை்வ.  நொம் உளளீடு 

கெய்த கெய்திகள மறறும் தகவல்க்்ள கவளிக 

ககொணரும் கருவிகள கவளியீட்டுக கருவிகள  

(Output device) எைப்படும். எடுத்துககொட்டு: 

அச்சுப்கபொறி (Printer), கணினித் தி்ர (monitor) 

நபொன்றை்வ.

நொன்சி: CPU என்றைொல் என்ை அய்யொ?

ஆசிரியர்: இது ்மயச் கெயலகம் (Central 

Processing Unit) எைப்படும். இது கதொடர்பொை 

நமலும் பல்நவறு விவரஙக்்ள உஙகள  

நமல்வகுப்பில்  கறறுக ககொளவீர்கள.

அ்ைத்து மொணவர்கள: மிகக மகிழ்ச்சி 

அய்யொ. இன்று கணினி கதொடர்பொை பல புதிய 

தகவல்க்்ளத் கதரிந்து ககொண்நடொம். நன்றி 

அய்யொ!

ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator 
and Computer) 
என்பநத முதலொவது 

கணினி ஆகும். இது 1946 ஆம் ஆண்டு 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இதுநவ, கபொதுப் 

பயன்பொட்டிறகொை முதலொவது கணினி 

ஆகும்.
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I.  சரியாை விளைளய்த த்தர்நக்தடு.

1.  கணினியின் தந்்த எை அ்ைககப்படுபவர் 

யொர்?

 அ) மொர்ட்டின் லூதர் கிங

 ஆ) கிரகொம்கபல்

 இ) ெொர்லி ெொப்ளின்

 ஈ) ெொர்லஸ பொநபஜ்

2. கீழ்ககொண்பவறறுள கணினியின் 

மறுவடிவம் எது?

 அ) கரும்பல்க   ஆ) ்கப்நபசி

 இ) வொகைொலி    ஈ) புத்தகம்

3. முதல் கணினி அறிமுகம் கெய்யப்பட்ட 

ஆண்டு

 அ) 1980 ஆ) 1947 இ) 1946 ஈ) 1985

4. கணினியின் முதல் நிரலர்  யொர்?

 அ) நலடி வில்லிஙடன்

 ஆ) அகஸடொ அடொலவநலஸ

 இ) நமரி கயூரி     ஈ) நமரிகநகொம்

5. கபொருத்தமில்லொத்தக குறிப்பிடுக.

 அ) கணிப்பொன்  ஆ) அபொகஸ

 இ) மின் அட்்ட     ஈ) மடிககணினி

II. த�ாடிடை இை்தள்த நிைப்பு�.

1. தரவு என்பது ___________ விவரஙகள ஆகும்.

2. உலகின் முதல் கபொதுப் பயன்பொட்டுக 

கணினி ___________ .

3. தகவல் என்பது __________ விவரஙகள 

ஆகும்.

4. ஐந்தொம் த்லமு்றைக கணினி ___________  

நுண்ணறிவு ககொண்டது.

5. குறியீட்டு எண்க்்ளப் பயன்படுத்திக 

கணககிடும் கருவி ___________ .

III. சரியா அல்லது ்தவறா எை எழுது�. ்தவறா� 

இருப்பின் சரியாை கூற்ளற எழுது�.

1. கணினி ஒரு மின்ைணு இயந்திரம்.

2. கணினி்யக கண்டறிந்தவர் ெர் ஐெக 

நியூட்டன்.

3. கணினி, கணககீடுக்்ள மிகவும் 

வி்ரவொகச் கெய்யககூடியது.

IV. கபாரு்தது�:

முதல் 

த்லமு்றை

கெயற்க  

நுண்ணறிவு

இரண்டொம்  

த்லமு்றை

ஒருஙகி்ணந்த 

சுறறு

மூன்றைொம்  

த்லமு்றை

கவறறிடக  

குைொய்கள

நொன்கொம்  

த்லமு்றை

மின்மயப் கபருககி

ஐந்தொம்  

த்லமு்றை

நுண்கெயலி

V. சுருக்�மா� விளையளி.

1. கணினி என்றைொல் என்ை?

2. கணினியின் முன்நைொடிகள யொ்வ?

3. தரவு பறறி சிறுகுறிப்பு வ்ரக.

4. ஏநதனும்  நொன்கு உளளீட்டுக கருவிக்்ளக 

கூறுக.

5. கமன்கபொருள மறறும் வன்கபொருள 

இரண்டிறகுமி்டநய உள்ள 

நவறுபொட்டி்ை எழுதுக.

VI. விரிவா� விளையளி

1. கணினியின் பயன்பொடுக்்ள விரிவொகக 

கூறுக.

மதிப்பீடு
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1. Abacus (அபொகஸ) - மணிச் ெட்டம்

2. Computer (கம்ப்யூட்டர்) - கணினி

3. Architecture - கட்ட்மப்பு - வடிவ்மப்பு

4. Command - கட்ட்்ள

5. Calculator - கணிப்பொன் - கணககிடும் கருவி

6. Cell Phone, Mobile - ்கநபசி, அ்லநபசி

7. Tablet - ்கககணினி, கதொடுதி்ர, 

்கககணினி, வ்ரப்பட்டி்க

8. Data - தரவு - மு்றைப்படுத்தபட நவண்டிய 

விவரஙகள

9. Information - தகவல் - மு்றைப்படுத்தப்பட்ட 

விவரஙகள

10. Electronic Machine - மின்ைணு இயந்திரம் - மின்ெொரத்தொல் 

இயஙகும் இயந்திரம்

11. Analog computer - குறியீட்டு எண்க்்ளப் பயன்படுத்தி 

கணககிடும் கருவி

12. Smart phone - திறைன் நபசி

13. Post Office - தபொல் நி்லயம்

14. Automated Teller Machine (ATM) - தொனியஙகி பண எந்திரம்

15. keyboard - வி்ெப்பல்க

16. Software - கமன்கபொருள

17. Hardware - வன்கபொருள

18. Printer - அச்சுப் கபொறி

19. Mouse - சுட்டி

20. Program - நிரல்

21. Programmer - நிரலர் 

�ளலசகசாற்�ள்
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அ்ளவு நொடொ - Measuring tape

நிறுத்துக கடிகொரம் - Stop clock

அ்ளவு ெொடி - Measuring jar

அலகு - Unit

இடமொறு நதொறறைப்பி்ை - Parallax error

நி்றை - Mass

எ்ட - Weight

உயிருள்ள கொரணி - Animate factor

உயிரறறை கொரணி - Inanimate factor

கதொடு வி்ெகள - Contact force

கதொடொ வி்ெகள - Non-contact forces

நநர்நகொட்டு இயககம் - Linear motion

வ்்ளவுப்பொ்த இயககம் - Curvilinear motion

வட்டப்பொ்த இயககம் - Circular motion

சுைறசி இயககம் - Rotatory motion

அ்லவு இயககம் - Oscillatory motion
ஒழுஙகறறை இயககம் - Zigzag (Irregular) 

motion
ெரொெரி நவகம் - Average speed
கொல ஒழுஙகு இயககம் - Periodic motion
கொல ஒழுஙகறறை 

இயககம்

- Non-periodic motion

சீரொை இயககம் - Uniform motion
சீரறறை இயககம் - Non-uniform motion
கெயற்க நுண்ணறிவு - Artificial intelligence
நொநைொஎந்திரனியல் - Nanorobotics

விரவுதல், பரவுதல் - Diffusion

நீர்மமொககல் - Liquefaction

அழுத்தப்படககூடிய - Compressible

கலப்படமறறை - Unadulterated

பகுதிப்கபொருளகள - Components

விகிதம் - Proportion

பிரித்கதடுத்தல் - Extraction

வடிகட்டி - Strainer

க்டதல் - Churning

கதிரடித்தல் - Threshing

தூறறுதல் - Winnowing

படிய்வத்தல் - Sedimentation

கதளிய்வத்து இறுத்தல் - Decantation

வடிநீர் - Filtrate

 மீள வி்ை - Reverible 

 மீ்ளொ வி்ை - Irreverible

க்ரத்தல் - Dissolution

பதஙகமொதல் - Sublimation

உருகுதல் - Melting

ஆவியொதல் - Vaporization

ஆவி சுருஙகல் - Condensation

உ்றைதல் - Freezing

நுனி கமொட்டு - Terminal bud

நகொண கமொட்டு - Auxiliary buds

இ்லக கணு - Nodes

ககொடிகளின் தளிரி்ை, 

பறறுககம்பி
- Tendril

பின்னுககொடி - Twiner

முள - Thorns

தகவ்மப்பு - Adaptation

பல்லுயிர்தன்்ம - Bio diversity

சூழியல் மண்டலம் - Eco system

இடப்கபயர்வு - Migration

உயிருள்ள ெமூகம் - Abiotic community

உயி்ரச் ெொர்ந்தெமூகம் - Biotic community

ஊட்டச்ெத்துக கு்றைவு - Malnutrition

கு்றைப்பொட்டு நநொய்கள - Deficiency diseases

சுகொதொரம் - Hygiene

தன் சுத்தம் - Personal hygiene

பன்மடஙகு Multiple

து்ை பன்மடஙகு Submultiple

க்லச்கெொறகள
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ஆறைொம் வகுப்பு  – அறிவியல்

ஆநலொெ்ைககுழு

குழுத்த்லவர் 

முளைவர்.்த.வி.கவங�தைஷவைன்

விஞ்ொனி,

விஞ்ொன் பிரெொர் அறிவியல் மறறும் கதொழில்நுட்பத்து்றை, புதுகடல்லி.

நமலொய்வொ்ளர் குழு

ப.ந. சுந்தரி,

முதல்வர் நகொலொெரஸவதி ்வஸைவ சீனியர் கெகன்டரி, 

கீழ்பொககம்,  கென்்ை.

�ாதவரி ப்தமநா்தன், மு்தல்வர், 

வணவொணி நமல்நி்லப் பளளி, ஐ.ஐ.டி வ்ளொகம், கென்்ை.

முளைவர் ந.. ைா்தகிருஷ்ணன், தபைாசிரியர்,

தொவரவியல் து்றை, கென்்ை பல்க்லக கைகம்,  

கிண்டி வ்ளொகம், கென்்ை.

முளைவர் எஸ். திை�ைன், இள்ண தபைாசிரியர்,

மதுரொ க்ல மறறும் அறிவியல் கல்லூரி, மது்ர.

முளைவர் �. சிந்தளையாைன், படை்தாரி ஆசிரியர்,  

அரசு உ.நி. பளளி, கபரியொர் நகர், நந்தம்பொககம், கொஞசிபுரம்.

வல்லுநர் மறறும் ஒருஙகி்ணப்பொ்ளர்கள

முளைவர். வனி்தா தைனியல்

து்ண இயககுநர்,

SCERT, கென்்ை.

து. பிைபா�ைன்

உதவிப்நபரொசிரியர், 

SCERT, கென்்ை.

ச. ைாதேஷ

பட்டதொரி ஆசிரியர். அரசு நமல்நி்லப் பளளி, வஙகனூர்,   

திருவளளூர் மொவட்டம்.

பொட மீ்ளொய்வு குழு

ந. ்தாமளைக் �ண்்ணன்,  
முதுக்லப் பட்டதொரி ஆசிரியர், 

கெய்நகொபொல் கநரொடியொ நதசிய நமல்நி்லப் பளளி, கென்்ை.

முளைவர் சீ. ைவி �ாசிகவங�டைாமன்,  

முதுக்லப் பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு நமல்நி்லப் பளளி, கெம்மஞநெரி, கென்்ை.

தி. சுப்ளபயா, முதுக்லப் பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு மகளிர் நமல்நி்லப் பளளி, அச்ெரப்பொககம், கொஞசிபுரம் மொவட்டம்.

�. ைதமஷ, பட்டதொரி ஆசிரியர்,  

அரசு உயர்நி்லப் பளளி, ஈசூர், கொஞசிபுரம் மொவட்டம்

க்ல மறறும் வடிவ்மப்புக குழு

வ்ரபடம்

தர்மொ, மொதவரொென்,

கக்ளதம், பிரபொ.

சீனிவொென்,

கெௌத்திரி நகர், வ்ளெரவொககம், கென்்ை.
ஓவிய ஆசிரியர்கள, 

தமிழ்நொடு அரசு.

மொணவர்கள

அரசு கவின் க்ல கல்லூரி, 

கென்்ை மறறும் கும்பநகொணம்.

வ்ரக்ல & வடிவ்மப்பு 

நகொபிநொத் ரகுபதி

அ. அடிென் ரொஜ் 

நயசு ரத்திைம்

நவ. ெொ. ெொண்ஸமித்

In-House - QC 

ரொநெஷ் தஙகப்பன் .

ஒருஙகி்ணப்பு 

ரநமஷ் முனிெொமி

தட்டச்ெர் 

மு. ெத்யொ

கணினித் கதொழில்நுட்பம்

ச.ஷியாமைா, பட்டொதொரி ஆசிரியர் 

அரசு ஆதி திரொவிடர் நலத்து்றை உயர்நி்லப்பளளி,  

புளியந்நதொப்பு,  கென்்ை.

அ.கமல்வின், இ்டநி்ல ஆசிரியர், 

DDV கதொடககப் பளளி, புதுகநகொட்்ட

பொடநூல் உருவொககக குழு 

நம.நொ. தனுெொ, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு நமல்நி்லப் பளளி நதவநெொ்ல, நீலகிரி.

இரொ. ரொமன், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு உயர்நி்லப் பளளி, ்வயொவூர், கொஞசிபுரம். 

த. கபருமொள ரொஜ், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

ஊரொட்சி ஒன்றிய நடுநி்லப்பளளி, மொணிகக மஙகலம், 

வலங்கமொன் ஒன்றிம், திருவொரூர். 

நொ. வெந்தொநமரி, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

AVRMV அரசு மகளிர் நமல்நி்லப்பளளி, அம்பொெமுத்திரம், திருகநல்நவலி. 

ககொ.அ. ஷர்மி்ளொ, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

நலடி சிவசுவொமி ஐய்யர் கபண்கள நமல்நி்லப் பளளி, மயிலொப்பூர், கென்்ை.

நொ. பொலுசுவொமி, த்ல்ம ஆசிரியர் (ஓய்வு),

மொநொகரொட்சி நமல்நி்லப் பளளி, பீலநமடு, நகொயம்பத்தூர்.

ம. ஆைந்தகுமொர், முதுக்ல ஆசிரியர், 

அரசு நமல்நி்லப் பளளி, அகரம், கிருஷ்ணகிரி.

ம. ஆைந்தன், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு உயர்நி்லப்பளளி, நெர்்வககொரண்பட்டி, திண்டுககல்.

பி. க்லச்கெல்வன், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

திருவளளுவர் உயர்நி்லப் பளளி, குடியொத்தம், நவலூர்.

மு்ைவர். ந. வித்யகீதொ, விரிவு்ரயொ்ளர் 

DIET, ஆடுது்றை, தஞெொவூர்.

மு்ைவர். அ. கெல்வரொஜ் 

த்ல்ம ஆசிரியர், புனித அந்திநரநயொ நமல்நி்லப்பளளி, திருச்சி

மு்ைவர். என். ெத்தியமூர்த்தி,  

முதுக்லப்பட்டதொரி ஆசிரியர், ERHSS நமல்நி்லப்பளளி திருச்சி

மொ. தமிைரசி, முதுக்லப்பட்டதொரி ஆசிரியர் (ஒய்வு), 

புனித நெொெப் கபண்கள நமல்நி்லப்பளளி, வடுகர்நபட்்ட, திருச்சி.

ர. ரம்யொ நதவி, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

 அரசு நமல்நி்லப் பளளி, நமடவொககம், கொஞசிபுரம்.

ந. மணிகண்டன்

பட்டதொரி ஆசிரியர், அரசு உயர்நி்லப்பளளி, ரொசிஙகொபுரம், நதனி.

திருமதி. கெலன் எட்வர்ட், 

விரிவு்ரயொ்ளர் DIET, குமுளூர், திருச்சி

எஸ. நமொகன் பொபு, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அரசு நமல்நி்லப்பளளி, வீரபொண்டி, நெலம்.

ெ. அரசு, முதுக்ல பட்டதொரி ஆசிரியர் 

தூயநபட்டரிக ஆஙகிநலொ இந்தியன் நமல்நி்லப் பளளி, கென்்ை

வி்ரவுக குறியீடு நமலொண்்மக குழு 

இைா. கே�நா்தன், இ்டநி்ல ஆசிரியர் 

ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, கநணெபுரம்- நபொளூர், திருவண்ணொம்ல.

ந. கே�ன், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அ.ஆ.நம.நி. பளளி, உத்திரநமரூர், கொஞசிபுரம். 

தே.எப். பால் எடவின் ைாய், பட்டதொரி ஆசிரியர், 

ஊ.ஒ.ந.நி. பளளி, இரொககிப்பட்டி, நெலம்.

சூ.ஆல்பர்ட வைவன் பாபு, பட்டதொரி ஆசிரியர், 

அ.உ.நி.பளளி, கபருமொள நகொவில் பரமககுடி, இரொமநொதபுரம்.
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மின்நூல் மதிப்பீடு இைணய வளங்கள்

ெபாருளடக்கம்
அலகு தைலப்பு பக்கம் எண் மாதம்

வரலாறு
1 வரலாறு என்றால் என்ன? 106 ஜூன்

2 மனிதர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 117 ஜூைல

3 சிந்து ெவளி நாகரிகம் 132 ஆகஸ்ட்

4 தமிழ்நாட்டின் பண்ைடய நகரங்கள் 149  ஆகஸ்ட் & ெசப்டம்பர்

புவியியல்
1 ேபரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 159 ஜூன்

2 நிலப்பரப்பும்  ெபருங்கடல்களும் 176 ஜூைல & ஆகஸ்ட்

குடிைமயியல்
1 பன்முகத் தன்ைமயிைன அறிேவாம் 192 ஜூன்

2 சமத்துவம் ெபறுதல் 202 ஜூைல

பாடநூலில் உள்ள விைரவுக் குறியீட்ைடப்  (QR Code) பயன்படுத்துேவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் ேபசியில் கூகுள் playstore ெகாண்டு DIKSHA ெசயலிைய பதிவிறக்கம் ெசய்து நிறுவிக்ெகாள்க. 

•  ெசயலிைய திறந்தவுடன், ஸ்ேகன் ெசய்யும் ெபாத்தாைன அழுத்தி பாடநூலில் உள்ள விைரவு குறியீடுகைள ஸ்ேகன் ெசய்யவும். 

•  திைரயில் ேதான்றும் ேகமராைவ பாடநூலின் QR Code அருகில் ெகாண்டு ெசல்லவும். 

•  ஸ்ேகன் ெசய்வதன் மூலம். அந்த QR Code  உடன் இைணக்கப்பட்டுள்ள மின் பாட பகுதிகைள பயன்படுத்தலாம். 

குறிப்பு:  இைணயச்ெசயல்பாடுகள் மற்றும் இைணய வளங்களுக்கான QR code கைள Scan ெசய்ய DIKSHA அல்லாத ஏேதனும் ஓர் 

QR code Scanner ஐ பயன்படுத்தவும்.
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வரலாறு
என்ால் என்ன?

அலகு 1

பள்ளியிலிருந்து திரும்பிய தமிழினி 

வீட்டிற்குள் நுழைந்ததாள். உள்்ளே உட்்தார்ந்து 

புதத்ம் படிததுக் க்தாண்டிருந்த அம்்தா எழுந்து 

வந்து தமிழினிழய வர்வற்று அழைததுக் 

க்தாண்்தார். தமிழினியின் புதத்ப் ழபழய 

வதாங்கி ழவததுவிட்டு அவழளேக் ழ்்தால், மு்ம் 

்ழுவி வரசகசதான்்தார். பின்்ர், தமிழினிக்குச 

சிற்றுண்டிழயக் க்தாடுததுவிட்டு, அன்று 

வகுப்பில் ந்ந்தவற்ழறைப் பற்றி விசதாரிதததார்.

அம்ா: “தமிழினி, இன்ழறைக்கு என்் பதா்ம் 

படிதததாய்?”

தமிழினி: “வரலதாறு அம்்தா”  

அம்ா: “அப்படியதா…  நன்று. வரலதாறு என்றைதால் 

என்் என்று கதரிந்து க்தாண்்தாயதா?” 

 கற்லின ந�ாககஙகள்

இப்பதா்தழதக் ்ற்றுக்க்தாள்வதன் வதாயிலதா்,

	வரலதாறு என்றைதால் என்் என்று அறிந்துக்தாள்ளுதல்

	 வரலதாற்றின் சிறைப்ழபப் புரிந்துக்தாள்ளுதல்

	 வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்னித இ்ததின் வதாழ்வியல் முழறைழயத 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்

	 பதாழறை ஓவியங்்ள் அவர்்ளின் வதாழ்வியல் கூறு்ழளே கவளிப்படுததுவழத அறிதல்

	 வரலதாறு ்ற்றும் வரலதாற்று ஆரதாய்சசி்ளின் முக்கியததுவததிழ்த 

கதரிந்துக்தாள்ளுதல்

தகவல் நேழை

வரலாறறில் காலம 
வரலதாற்றின் ்தாலம் ஆண்டு்ளில் ்ைக்கி்ப்படுகிறைது. இது கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு 

முன் (கபதாது ஆண்டிற்கு முன்) ்ற்றும் கி.பி. (கபதா.ஆ.) கிறிதது பிறைப்பிற்கு பின் (கபதாது ஆண்டு) 

எ்ப்படுகிறைது.

2500 2000 1500 1000  500 0 500  1000  1500 2000 2500
 கி.மு. (கபதா.ஆ.மு.)  கி.பி. (கபதா.ஆ.)
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தமிழினி: “ஓரளேவுக்குத கதரிந்து க்தாண்்்ன், 

அம்்தா. நீங்்ள் வரலதாறு குறிதது ்்லும் சில 

கசய்தி்ழளேச கசதால்லுங்்்ளேன்”.

அம்ா: “கசதால்கி்றைன், தமிழ். முதலில் நதான் 

்்ட்கும் ்்ள்வி்ளுக்குப் பதில் கசதால்கிறைதாயதா? 

அம்ா: உன்னுழ்ய கபயர் என்்?”

தமிழினி: “தமிழினி, அம்்தா..” 

அம்ா: “உன் அம்்தாவின் கபயர்?”

தமிழினி: “திரு்தி. சு்தி, அம்்தா”

அம்ா: “அப்பதாவின் கபயர்?” 

தமிழினி: “திரு. அதிய்தான்”

அம்ா: “அப்பதாவின் அப்பதா கபயர்…?”

தமிழினி: “அது… வந்து… ததாதததாழவத ததா்் 

்்ட்கிறீர்்ள் அம்்தா..? திரு. சிதம்பரம்..”

அம்ா: “சிதம்பரம் ததாதததாவின் அப்பதா கபயர் 

கதரியு்தா?”

தமிழினி: “க்தாள்ளுதததாதததா என்று பதாட்டி 

கசதால்லுவதார்்்ளே, அவருழ்ய கபயரதா அம்்தா? 

”ம்ம்ம்……..”

அம்ா: “ஆ்தாம், தமிழினி.. உன் 

க்தாள்ளுதததாதததாவின் கபயர் திரு. ரதா்சதாமி.  

அப்பதா ஒரு பழைய ்ட்ழ்ப் ்ப்தாழவ 

ழவததுக்க்தாண்டு, “இது எங்் ததாதததா 

பயன்படுததிய ்ப்தா, கதரியு்தா?” என்று 

கபருழ்யதா்ச கசதால்லிக் க்தாண்டிருப்பதா்ர, 

அது உ்க்கு நிழ்விருக்கிறைததா?”

தமிழினி: “அ்்், ஆ்தாம் அம்்தா. அப்பதாவுழ்ய 

்்ழசயில் அை்தா் சிறிய ்ரப்கபட்டியில் 

ழவததிருக்கிறைதா்ர, அழதத ததா்் 

கசதால்கிறீர்்ள்?”

அம்ா: “சரியதா்ச 

கசதான்்தாய், தமிழினி. 

அது ஒரு பழைய ்ப்தா. 

இப்்பதாது அழத ழவதது 

எழுத முடியதாது. ஆ்தால், 

அப்பதா அழத இன்னும் 

பததிர்தா் ழவததிருக்கிறைதார். அப்பதாவி்ம் 

்்ட்்தால், அந்தப் பழைய ்ப்தாழவக் 

க்தாண்டு அவரின் ததாதததா எழுதி 

ழவததுள்ளே நதாட்குறிப்பு்ழளேயும் உ்க்குக் 

்தாட்டுவதார். இதன் மூலம் அக்்தாலததில் 

கபரும்பதான்ழ்யதா்வர்்ள் எழுதப் படிக்்த 

கதரியதாதவர்்ளேதா் இருந்த்பதாதிலும் 

உ்து க்தாள்ளுத ததாதததா அவரது ஊரில் 

எழுதப்படிக்்த கதரிந்தவரதா் இருந்துள்ளேதார் 

என்பழத நம்்தால் கதரிந்து க்தாள்ளே 

முடிகிறைது அல்லவதா? ்்லும், அவர் எழுதிய 

நதாட்குறிப்பு்ழளேக் க்தாண்்் அந்த ஊரில் 

அந்தக் ்தால்ட்்ததில் என்்கவல்லதாம் 

ந்ந்த் என்பழதயும் அறிந்து க்தாள்கி்றைதாம்.”

தமிழினி: “நதாட்குறிப்பு்ழளே ழவததுக் 

க்தாண்்் இவவளேவு கசய்தி்ழளேயும் 

கதரிந்துக்தாள்ளே முடியு்தா அம்்தா?”

அம்ா: “முடியும் தமிழினி. வரலதாற்றுக்கு 

முற்பட்் ் தாலததில் நம்முழ்ய முன்்்தார்்ள் 

பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ழளேக் க்தாண்டு 

அவர்்ள் வதாழ்ந்த ்தாலதழதயும், அவர்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் நி்ழ்வு்ழளேயும் நதாம் அறிந்து 

க்தாள்வழதப் ்பதான்றைது ததான் இது.”

தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால 

்க்்ளின் வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் புரிந்து 

க்தாள்ளே உதவும் பிறை சதான்று்ள் எழவ அம்்தா?”

வரலதாறு என்பது ்்ந்த 

்தால நி்ழ்வு்ளின் 

்தாலவரிழசப் பதிவு. 

தகவல் நேழை

வரலதாறு என்றை கசதால் கி்ரக்்ச 

கசதால்லதா் ‘இஸ்்தாரியதா’ (Istoria) 
என்பதிலிருந்து கபறைப்பட்்து.   இதன் 

கபதாருள்  “விசதாரிப்பதன்  மூலம் ்ற்றைல்” 

என்பததாகும்.
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அம்ா: “பைங்்ற்்தால ்னிதர்்ள் 

எப்படி ்வட்ழ்யதாடி்தார்்ள் என்பழத 

்ழலப்பதாழறை்ளிலும் குழ்ச சுவர்்ளிலும் 

வழரயப்பட்டுள்ளே பதாழறை ஓவியங்்ளிலிருந்து 

கதரிந்து க்தாள்கி்றைதாம்  தமிழினி”.

தமிழினி: “பதாழறை ஓவியங்்ளேதா? அதிசய்தா் 

இருக்கிறை்த! அம்்தா, எதற்்தா் அவர்்ள் 

பதாழறை்ளில் ஓவியம் தீட்டியிருப்பதார்்ள்?”

அம்ா: “்வட்ழ்க்குப் ்பதா் இயலதா்ல் 

குழ்்ளி்ல்ய சிலர் இருப்பதார்்ள் 

அல்லவதா?  ்வட்ழ்க்குப் ்பதா்வர்்ள் 

அங்கு ந்ந்தது என்் என்பழத, தங்்்ளேதாடு 

வர இயலதாதவர்்ளுக்குக் ்தாட்டுவதற்்தா்ப் 

பதாழறை்ளிலும் குழ்சசுவர்்ளிலும் 

இப்படியதா் ஓவியங்்ழளேத தீட்டியிருக்்லதாம். 

சில ்நரங்்ளில் கபதாழுது்பதாக்்தா்வும் 

தீட்டியிருக்்லதாம்.

இந்தியதாவில் அ்ழ்வதாய்வு கசய்யப்பட்் சில முக்கிய இ்ங்்ள்

ேழைய கறகாலம

புதிய கறகாலம

இருமபுக காலம

வவணகலக காலம

தகவல் நேழை

தகவல் நேழை�ாணயவியல் –  நதாையங்்ள் பற்றிய 

படிப்பு 

கல்வவட்டியல் -  எழுததுப்கபதாறிப்பு்ள் 

பற்றிய படிப்பு
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தமிழினி: “உண்ழ் ததான் அம்்தா, அத்தால் 

ததா்் இன்று நதாம் அவர்்ளின் வதாழ்க்ழ்ழய 

ஓரளேவதாவது அறிந்து க்தாள்ளே முடிகிறைது”.

அம்ா: “சரியதா்ச கசதான்்தாய் தமிழினி 

வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலம் என்பது 

்ற்்ருவி்ழளே பயன்படுததியதற்கும் எழுதும் 

முழறை்ழளே ்ண்டுபிடிதததற்கும் இழ்ப்பட்் 

்தாலம் ஆகும். கததால்லியல் அழ்யதாளேங்்ளேதா் 

்ற்்ருவி்ள், புழத படி்ங்்ள், பதாழறை 

ஓவியங்்ள் ்பதான்றை பலவற்றிலிருந்தும் 

வரலதாற்றுத த்வல்்ழளேப் கபறுகி்றைதாம்”.

அம்ா: “வரலதாற்றுத கததா்க்் ்தாலம்  (Proto 

History) என்றைதால் என்் என்று கதரியு்தா 

தமிழினி?”.

தமிழினி: “வரலதாற்றுக்கும், வரலதாற்றுக்கு 

முந்ழதய ்தாலததிற்கும்  இழ்ப்பட்் ்தாலம் 

அம்்தா”.

அம்ா: “மி்ச சரி. இக்்தாலததில் எழுதப்பட்் 

பதிவு்ள் உள்ளே்.  ஆ்தால், அவற்றின் 

கபதாருழளே இன்னும் நம்்தால் புரிந்துக்தாள்ளே 

முடியவில்ழல.

“இப்்பதாது நதாம் நவீ் ்ருவி்ளு்ன், 

மி்ப் பதாது்தாப்பதா் வதாழ்கி்றைதாம். ஆ்தால் 

்வட்ழ்யதாடுதழலத கததாழிலதா்க் 

க்தாண்டிருந்த பைங்்தால ்னிதர்்ள் அப்படிப் 

பதாது்தாப்பதா் சூைலில் வதாைவில்ழல. 

அவர்்ள் வதாழ்ந்து வந்த குழ்்ளுக்குள் 

க்தாடிய விலங்கு்ள் நுழைந்துவிடும். 

அழவ எதிர்பதாரதா்ல் வரும் ்பதாது 

்னிதர்்ளேதால் அவற்ழறை அறிய முடியதா்ற் 

்பதா்துண்டு. ஆ்தால், அவர்்ளு்ன் திரிந்து 

க்தாண்டிருந்த நதாய்்ள் த்து கூர்ழ்யதா்  

்்தாப்ப உைர்வி்தால் விலங்கு்ளின் 

வருழ்ழய அறிந்து க்தாண்டு குழரதத். 

இழதக் ்ண்் ்னிதர்்ள், நதாய்்ழளேப் 

பைக்கி,  தங்்ள் பதாது்தாப்பிற்்தா்வும், 

்வட்ழ்யதாடுவதற்்தா்வும் ்வட்ழ்யதா்ப் 

்பதாகும்்பதாது உ்ன் அழைததுச கசல்லத 

கததா்ங்கி்ர்.

ேணழடைய ்னிதரகள்,  குழககளில் வாழ்நதநோது, ோழ்களில் ஓவியஙகள் வழர்நத்னர. இழவ ோழ் ஓவியஙகள் 
எனறு அழைககபேடுகின்்ன. த்து வாழகழக நிகழவுகழைப ேதிவு வெயவதறகாக இவவாறு வெயதிருககலாம. 
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சதாஞ்சி ஸதூபி சதாரநதாத தூண்

வலிழ்மிகக நேரரெர அநொகர
பண்ழ்ய இந்திய அரசர்்ளில் ்பரும் பு்ழும் கபற்றை அரசர் அ்சதா்ர் ஆவதார். 

இவரது ஆட்சியில் ததான் புதத ்தம் ஆசியதாவின் பல்்வறு பகுதி்ளுக்குப் 

பரவியது. ்லிங்்ப் ்பதாருக்குப் பின் பல உயிர்்ள் ்டிவழதக் ்ண்டு வருந்தி, ்பதார் 

கததாடுப்பழதக் ழ்விட்்தார். அதற்குப் பிறைகு புதத ச்யதழதத தழுவி, அழ்திழயயும் அறைதழதயும் 

பரப்புவதற்்தா்த தன் வதாழ்ழவ்ய அர்ப்பணிதததார். கபதாது்க்்ளுக்கு அவர் ஆற்றிய ்சழவ 

முன் ்தாதிரியதா் விளேங்கியது. கவற்றிக்குப் பின் ்பதாழரத துறைந்த முதல் அரசர் அ்சதா்ர்ததான்.  

உலகி்ல்ய முதன்முதலதா் விலங்கு்ளுக்கும் தனி்ய ்ருததுவ்ழ் அழ்ததுத தந்தவரும் 

அ்சதா்்ர ஆவதார்.  இன்றும் அவர் உருவதாக்கிய சதாழல்ழளே நதாம் பயன்படுததிக்க்தாண்டு 

இருக்கி்றைதாம். ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் கபற்றுள்ளே 24 ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 

நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே முததிழரயிலிருந்்த கபறைப்பட்்து.  இதிலிருந்து அ்சதா்ரது 

முக்கியததுவதழத நதாம் அறியலதாம். ஆ்தால், இததழ்ய சிறைப்பு்ழளேக் க்தாண்் அ்சதா்ர் 

குறிதத த்வல்்ள், வரலதாற்றின் பக்்ங்்ளில் 19 ஆம் நூற்றைதாண்டு வழர இ்ம்கபறை்வ 

இல்ழல. ஆங்கி்லய வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ளேதா் வில்லியம் ்�தான்ஸ, ்�ம்ஸ பிரின்கசப், 

அகலக்்தாண்்ர் ்ன்னிங்்தாம் ்பதான்றைவர்்ள் வரலதாற்று ஆய்வு்ள் மூலம் ்ண்டுபிடிதத 

வரலதாற்றுச சதான்று்ள்ததான் ்தா்ன்்ர் அ்சதா்ரின் சிறைப்பு்ழளே கவளி உலகிற்குக் க்தாண்டு 

வந்த். 

இதன் அடிப்பழ்யில் சதார்லஸ ஆலன் எனும் ஆங்கி்லய எழுதததாளேர் அ்சதா்ர் குறிதத 

அழ்தது வரலதாற்று ஆவைங்்ழளேயும் ்ச்ரிததுத கததாகுதது நூலதா் 

கவளியிட்்தார்.  அந்த நூலின் கபயர் ‘The Search for the India’s Lost Emperor’. 

அதற்குப் பிறைகு பல ஆய்வதாளேர்்ள் தங்்ள் ஆய்வு்ள் மூலம் அ்சதா்ரின் 

கபதாற்்தால ஆட்சி குறிதத கசய்தி்ழளே கவளிக்க்தாைர்ந்த்ர். இதற்்தா் 

சதான்று்ள் சதாஞ்சி ஸதூபியிலும், சதாரநதாத ்ற்றூணிலும் ்தாைப்படுகின்றை். 

இழவ அ்சதா்ரின் கபருழ்ழய ந்க்கு எடுததுச கசதால்லுகின்றை். 
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“இப்கபட்டிச கசய்தியின் மூலம் வரலதாற்று 

ஆரதாய்சசி்ள் எவவளேவு முக்கியம் என்பழத 

நதாம் உைர முடியும். வரலதாற்று ஆய்வதாளேர்்ள் 

முயற்சியதால்ததான் அ்சதா்ர் குறிதத வரலதாற்று 

உண்ழ்்ழளே கவளிக்க்தாண்டு வர முடிந்தது.

“்ல்கவட்டு்ள், நிழ்வுச சின்்ங்்ள், 

கசப்புப் பட்்யங்்ள், கவளிநதாட்்வர் அல்லது 

கவளி நதாட்டுப் பயைக் குறிப்பு்ள், நதாட்டுப்புறைக் 

்ழத்ள் ்பதான்றைழவ வரலதாற்ழறைக் 

்ட்்ழ்க்்வும் ்றுசீரழ்க்்வும் கபரிதும் 

உதவுகின்றை்.

தமிழினி: “வரலதாறு என்றைதால் என்் என்பது 

இப்்பதாது எ்க்கு நன்றைதா்ப் புரிகிறைது அம்்தா, 

நன்றி”.

மீள்ோரழவ
		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்வியழலக் ்ற்்ருவி்ள், பதாழறை 

ஓவியங்்ள், புழத படி்ங்்ள் ்ற்றும் 

அ்ைதாய்வுப்கபதாருள்்ள் மூலம் 

அறிந்துக்தாள்ளேலதாம்.

		வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததுக்கும் 

வரலதாற்றுக்்தாலததுக்கும் இழ்ப்பட்்து 

கததா்க்் ்தால வரலதாறு எ்ப்படுகிறைது.

		பைங்்தால ்னிதர்்ள் தங்்ள் 

பதாது்தாப்புக்்தா்வும் ்வட்ழ்க்்தா்வும் 

நதாய்்ழளேப் பைக்்ப்படுததி்தார்்ள்.

		்பரரசர் அ்சதா்ர் அழ்தி, அறைம் 

ஆகியவற்ழறைப் பின்பற்றி்தார்.

		ந்து ்தசியக் க்தாடியில் இ்ம் 

கபற்றுள்ளே 24ஆரக்்தால் சக்்ரம் அ்சதா்ர் 

நிறுவிய சதாரநதாத ்ற்றூணில் உள்ளே 

இலசசிழ்யதாகும்.

ேயிறசிகள்
I.  ெரியா்ன விழடைழயக 

கணடுபிடி
1.  பைங்்தால ்னிதன் த்து 

உைழவச ்ச்ரிக்் 

்்ற்க்தாண்் ந்வடிக்ழ்

அ. வணி்ம் 

ஆ. ்வட்ழ்யதாடுதல்  

இ.  ஓவியம் வழரதல் 

ஈ. விலங்கு்ழளே  வளேர்ததல்

II.  கூறழ்யும காரணதழதயும வோருததுக. 
ெரியா்ன விழடைழயக குறியிட்டுக காட்டுக

1.  கூறறு : பழைய ்ற்்தால ்னிதர்்ள்  

்வட்ழ்யதா்ச கசல்லும்்பதாது நதாய்்ழளே 

உ்ன் அழைததுச கசன்றை்ர்.

  காரணம: குழ்்ளில் பழைய 

்ற்்தால ்னிதன் தங்கியிருந்த்பதாது, 

விலங்கு்ள் வருவழத நதாய்்ள் த்து 

்்தாப்ப சக்தியி்தால் அறிந்து அவனுக்கு 

உைர்ததி். 

 அ) கூற்று சரி, ்தாரைம் தவறு.

 ஆ)  கூற்று சரி, கூற்றுக்்தா் ்தாரைமும் 

சரி.

 இ) கூற்று தவறு, ்தாரைம் சரி.

 ஈ) கூற்று தவறு, ்தாரைமும் தவறு.

2.  பண்ழ்ய ்தாலததில் வதாழ்ந்த ்னிதர்்ள் 

பயன்படுததிய கபதாருள்்ள் அ்ைதாய்வு்ள்  

மூல்தா்த ்ததாண்டிகயடுக்்ப்பட்டுள்ளே். 

அப்கபதாருள்்ள் அக்்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் முழறை பற்றி அறிந்து க்தாள்ளேப் 

பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். இக்கூற்று்ன் 

கததா்ர்புழ்யது  எது?

அ) அருங்்தாட்சிய்ங்்ள்  

ஆ) புழதகபதாருள்படி்ங்்ள்  

இ) ்ற்்ருவி்ள்

ஈ) எலும்பு்ள்

1 ஆததாரங்்ள் - Sources

2 முன்்்தார்்ள் - Ancestors

3 தம்்தா - Dharma

4 நிழ்வுச சின்்ம் - Monument

5 ்ல்கவட்டு - Inscription

6 வரலதாற்றைதாசிரியர் -  Historian
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3. தவறைதா் இழைழயக் ்ண்டுபிடி

அ) பழைய 

்ற்்தாலம்

- ்ற்்ருவி்ள்

ஆ) பதாழறை 

ஓவியங்்ள்

- குழ்ச  

சுவர்்ள்

இ) கசப்புத 

த்டு்ள்

- ஒரு வரலதாற்று  

ஆததாரம்

ஈ) பூழ்்ள்

-
முதலில்  
பைக்்ப்படுததப்பட்்

 விலங்கு

4.  ் ற்றை கததா்ர்்ளிலிருந்து  ்வறுபட்் 

ஒன்ழறைக் ்ண்டுபிடி.

அ)  பதாழறை்ள் ்ற்றும் குழ்்ளில் 

 ஓவியங்்ள் வழரயப்பட்டிருந்த்.

ஆ) ்வட்ழ்யதாடுதழல குறிப்பததா் 

 ஓவியங்்ள் இருந்த்.

இ)  பைங்்தால ்னிதன் த்து குடும்ப 

 உறுப்பி்ர்்ளுக்கு ் வட்ழ்யதாடுதழல 

 எடுததுழரப்பதற்்தா்  வழரந்திருக்்லதாம்

ஈ)  பல வண்ைங்்ளில் ஓவியங்்ள் 

வழரயப்பட்டிருந்த்.

III. நகாடிட்டை இடைதழத நிரபபுக
1.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் கபரும்பதாலும் 

வதாழ்ந்த இ்ங்்ள் .

2.  வரலதாற்றின் தந்ழத .

3.  பழைய ்ற்்தால ்னிதன் பைக்கிய முதல் 

விலங்கு .

4.  ் ல்கவட்டு்ள்  ஆததாரங்்ள் 

ஆகும்.

5.  அ்சதா்ச சக்்ரததில்  

ஆரக்்தால்்ள் உள்ளே்.  

IV. ெரியா? தவ்ா? 
1.  பழைய ்ற்்தாலதழதச ்சர்ந்த 

்ற்்ருவி்ள் கசன்ழ்க்கு அருகில் உள்ளே 

அததிரம்பதாக்்ததில் கிழ்ததுள்ளே்.

2.  பைங்்தால ்னிதர்்ள் பயன்படுததிய 

கபதாருள்்ள் கததால்லியல் 

துழறையி்ரதால் அருங்்தாட்சிய்ததில் 

பதாது்தாக்்ப்படுகின்றை். 

3.  அ்சதா்ரது ்தாலததில்  புதத ச்யம் நதாடு 

முழுவதும் பரவியது. 

V.  வோருததுக

அ)  பதாழறை 

ஓவியங்்ள்

- கசப்்படு்ள்

ஆ)  எழுதப்பட்்ப் 

பதிவு்ள்

- மி்வும் பு்ழ்கபற்றை அரசர்

இ) அ்சதா்ர் -  ்தவதாரம்

ஈ)  ் தச 

சதார்புள்ளே 

இலக்கியம்

- வதாழ்க்ழ் முழறைழயப் 

புரிந்து க்தாள்வதற்கு  

உதவுகிறைது.

VI. ஓரிரு வாரதழதகளில்  விழடையளிககவும 

1.  நதாட்குறிப்பு எழுதுவதன் பயன்்ள் 

இரண்ழ்க் கூறு.

2.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தால ்க்்ளின் 

வதாழ்க்ழ் முழறைழய நதாம் எவவதாறு அறிந்து 

க்தாள்கி்றைதாம்? 

3.  ் ல்கவட்டு்ள் ஓர் எழுதப்பட்் 

வரலதாற்றுசசதான்றைதா?

4.  வரலதாற்று கததா்க்்க் ்தாலம் (Proto History) 

என்றைதால் என்்?

5.  ஏ்தனும் ஒரு ்தாப்பியததின் கபயழர எழுது.
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VII. பினவரும வி்னாககளுககு விழடையளி 
1. வரலதாறு என்றைதால் என்்?

2. வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ் தாலம் பற்றி எழுது்.

3.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலதழதப்  பற்றி 

அறிய உதவும் சதான்று்ள் எழவ?

4.   வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலக் ்ருவி்ள் 

்ண்டுபிடிக்்ப்பட்் இ்ங்்ள் யதாழவ?

5. அருங்்தாட்சிய்ததின் பயன்்ள் யதாழவ?

6.  பைங்்தால ்னிதன் ்வட்ழ்யதா்ப் 

பயன்படுததிய ்ருவி்ள் சிலவற்ழறைக் கூறு.

7.  பதாழறை்ளில் ஓவியங்்ள் ஏன் 

வழரயப்பட்்்?

8.  கததால் ழ்விழ்ப் கபதாருள்்ள் ஏ்தனும் 

இரண்டிழ்க் கூறு்.

VIII. உயர சி்நதழ்ன வி்னாககள் 

1.  வரலதாற்றுக்கு முந்ழதய ்தாலததில் 

்க்்ளுக்கு நதாய் எவவதாறு பயனுள்ளேததா் 

இருந்தது?

2.  பழைய ்ற்்தால ்னிதனின் வதாழ்க்ழ் 

முழறைழயத தற்்தால வதாழ்க்ழ் 

முழறை்யதாடு ஒப்பிட்டுப் பதார்.

IX. ்ாணவர வெயல்ோடு

1.  உ்து குடும்பததில் ந்ந்த முக்கிய 

நி்ழ்வு்ழளேயும் அழவ நி்ழ்ந்த 

ஆண்டு்ழளேயும்  குறிக்்வும்.  ஆசிரியர் 

உதவியு்ன் தனியதா் அல்லது குழுவதா் 

இழைந்து இந்த நி்ழ்வு்ழளேக் 

்தாலக்்்தா்தா் வழரந்து பதார்.

2.  ஆதி்தால ்னிதன் ்ற்்ழளேக் ்ருவியதா்ப் 

பயன்படுததி்தான். ்ற்்ளின் பயன்்ழளேக் 

்தாட்டும் ப்ங்்ழளேச ்ச்ரிதது ஒரு 

ப்தகததாகுப்பு தயதார் கசய்்.

3.  கீ்ை குறிப்பி்ப்பட்டுள்ளே வரலதாற்று 

ஆததாரங்்ள் எந்த வழ்ழயச சதார்ந்தது

அ) ஆதிசசநல்லூரில் இருந்து 

அ்ழ்ந்கதடுக்்ப்பட்் ததாழி்ள்

ஆ) ்வள்விக்குடி கசப்்படு்ள்

இ) ்்தாபதாரதம்

ஈ) சதாஞ்சி ஸதூபி

உ) பட்டி்ப்பதாழல

ஊ) கீைடியில் கிழ்ததுள்ளே ்ட்பதாண்்ங்்ள்

எ) சிந்து கவளியில் ்ண்க்டுக்்ப்பட்் 

கபதாம்ழ்்ள்

ஏ) தஞ்ழச  கபரிய ்்தாவில்

X. வாழகழகக கல்வி 

1.  ் ளி்ண்ழைக் க்தாண்டு பழைய ்ற்்தால 

்னிதன் பயன்படுததிய ்ற்்ருவி்ளின் 

்தாதிரி்ள் தயதார்கசய்்.

2.  ததாதததா, பதாட்டி அண்ழ் வீட்டுக்்தாரர்்ள், 

ஆசிரியர்்ள் ஆகி்யதாரு்ன் உழரயதாடி  

உ்து  கதரு, கிரதா்ம்,  ந்ரம் அல்லது 

பள்ளி இவற்றில் ஏ்தனும் ஒன்ழறைப் பற்றிய 

கசய்தி்ழளேச ்ச்ரி. அதன் வரலதாற்ழறை 

“நதானும் ஒரு வரலதாற்று ஆசிரியன்” என்றை 

தழலப்பில் ஒரு ்ட்டுழரயதா் எழுதிப்பதார். 
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XI.  கட்டைக வி்னாககள்

அன்று ்னிதர்்ள் என் மீது 

கிறுக்கி்தார்்ள்; வண்ைழ் 

க்தாண்டு ஓவியம் வழரந்த்ர்.  

இன்று என்ழ் உழ்தது வீடு்ள், 

சதாழல்ள் அழ்க்கின்றை்ர். நதான் 

யதார்?

விழடை:

ஏ்தனும் இரு கததால்கபதாருள் 

ஆததாரங்்ழளேக் கூறு,

விழடை:

இலக்கியச சதான்று்ளின் 

வழ்்ழளேக் கூறு.

விழடை:

கபதா.ஆ.மு - இதன் விரிவதாக்்ம் 

என்்?

விழடை:

’இஸ்்தாரியதா’ என்னும் கி்ரக்்ச 

கசதால்லுக்கு என்் கபதாருள்?

விழடை:

கபதா.ஆ-இதன் விரிவதாக்்ம் 

என்்?

விழடை:

்ல்கவட்டுக் குறிப்பு்ழளேப் பற்றி 

ஆரதாயும் துழறை .

நதாையங்்ழளே ஆரதாயும் துழறை 

.

நீங்்ள் ்பச, பதார்க்், 

்்ட்், எழுத, படிக்் 

உதவு்வன். 

நதானின்றி இவவுல்ம் 

இல்ழல. நதான் யதார்?

விழடை:

 XII.  வழரேடைம 

இந்திய அரசியல் நில வழரப்ததில் 

கீழ்க்்தாணும் இ்ங்்ழளேக் குறிக்்வும்.

1. க்ல்லி

2. கசன்ழ்

3. தமிழ்நதாடு

4. ஆந்திர பிர்தசம்

5. ்்ரளேதா

6. ்ர்நதா்்தா

இழணய வைஙகள்

வரலதாறு குறிதது ்்லும் அறிய:

1. community.dur.ac.uk

2. History, www2.ed.gov
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வரலாறு கால வரிைசப்படி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

	கீநைக வகாடுககபேட்டிருககும உரலிழயத நதடுவோறியில் தட்டைச்சு வெயக அல்லது துரித துலஙகள் 
குறியீட்ழடை ஸ்நகன வெயக. 

	 http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

	தி்ககும ேககததில் காலகநகாடு நதானறியிருககும. அதில் உஙகள் வேயர ்றறும வெயல்திட்டைததின 
வேயழர அ்நத்நத வேட்டிகளில்  தட்டைச்சு வெயயவும.

	அஙகு உள்ை வவறறுககாலகநகாட்டில் வொடுககி நதானறும வ்னு வேட்டியில் நதழவயா்ன விேரஙகழை  
தட்டைச்சு வெயயவும.”choose image”-இல் ேடைஙகழை நதரவு வெயது உள்ளீடு வெயது டிக குறி உள்ைழத 
வொடுககவும.

	கால வரிழெபேடி எல்லா விேரஙகழையும  உள்ளீடு வெயத பின “Finish” ்றறும “Save Final” வொடுககி 
உஙகள் வெயல் திட்டைதழத நெமிககவும.

உரலி:
http://www.readwritethink.org/f i les/resources/interact ives/
timeline_2/

ேடைம 1 ேடைம 2 ேடைம 3 ேடைம 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
வரலாறு என்ால் என்ன?
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அலகு 2
மனிதர்களின்
பரிணாம வளரச்சி

 ்கற்றலின் ந�ாக்கங்கள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக,

 மனிதைகுலம் உரு்வபான ்வரலபாற்்றை அறிந்து்கபாள்ளல்

 வ்வட்டயபாடுதைல் மற்றும் வேகரிததைல் நி்லயிலிருந்து ஓரிடததில் 

நி்லதது ்வபாழதைல் ்வ்ரயிலபான மனிதைப ்ரிணபாமததின் ்்வவவ்வறு கடடஙக்்ளப 

்யில்்வது

 ்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலதது மனிதைரகளின் கற்கருவிக்்ளப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ெருபபு மற்றும் ேக்கரததின் ்யன்்பாட்டப புரிந்து்கபாள்ளல்

 ்ழஙகபால மனிதைரகளின் கு்க ஓவியஙகளின் முக்கியதது்வத்தை அறிந்து்கபாள்ளல்
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ஆறைபாம் ்வகுபபு ்யிலும் மபாணவியபான 

தைமிழினியும்  அ்வளு்டய  ்பாடடியும் ஓர 

அறிவியல் ்மயததிற்குச் ்ேன்றைபாரகள. 

அஙவக அ்வரகள ஒரு கபால இயந்திரத்தைக் 

கணடபாரகள. அ்தை இயக்கு்்வர, இயந்திரம் 

்ேயல்்டும் மு்றை்ய அ்வரகளுக்கு 

வி்ளக்கினபார.

இயககுபவர  :  “இந்தை இயந்திரம் மூலம் 

நீஙகள விரும்பும் கபாலததில் ்யணம் 

்ேயயமுடியும். இதிலுள்ள ஒவ்்வபாரு 

்்பாததைபானும் ஒரு குறிபபிடட  கபால கடடததுக்கு 

உரியது. ஏவதைனும் ஒன்்றை நீஙகள 

அழுததினபால் வ்பாதும். அதைற்குறிய கபாலத்தைச் 

வேரந்தை கபாடசிக்்ளக் கணடு மகிழலபாம். 

கபாலப்யணததிற்கு நீஙகள தையபாரபா?”

இ்தைக் வகடடு தைமிழினியும் அ்வள 

்பாடடியும் உற்ேபாகம்டந்தைபாரகள. கபாலப்யணம் 

வமற்்கபாள்ள முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “்பாடடி, ெபாம் முன்வனபாக்கிப 

வ்பாகலபாமபா? கி.பி (்்பா.ஆ) 2200 எப்டி 

இருக்கும் என்று ்பாரபவ்பாமபா?” 

மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை 

க்தை்யத ் தைபால்லியல், 

ம பா னு ட வி ய ல் 

ஆ கி ய ்வ ற் றி ன் 

உதைவியுடன் ெபாம் அறிவியல் வெபாக்கில் 

்யில முடியும்.

பாட்டி : 2200ஆம் ஆண்டப ்பாரப்தில் 

ஆர்வத்தைத தூணடும்்டி ஏதும் இருப்தைபாக 

எனக்குத வதைபான்றைவில்்ல. ெபாம் பின்வனபாக்கிச் 

்ேன்று, கடந்தை கபாலம் எப்டி இருந்தைது என்று 

்பாரததைபால் என்ன?

தமிழினி : நீஙகள ்ேபால்்வது ேரிதைபான் ்பாடடி. 

அப்டிவய ்ேயயலபாம்.

்பாடடி கி.பி (்்பா.ஆ) 1950க்குச் 

்ேல்்வதைற்கபான ்்பாததைபா்ன அழுததினபார. 

உடவன அ்வரகள முன் இருந்தை கபாடசி மபாறியது. 

்்ரும்்பாலபான மக்கள ெடந்து ்ேல்்வ்தையும் 

சிலர மிதி்வணடி ஓடடிச் ்ேல்்வ்தையும் 

ேபா்லகளில் வ்ருந்துகள அரிதைபாகக் கடந்து 

வ்பா்வ்தையும் கணடபாரகள. பிறைகு அ்வரகள 

1850க்கு ெகரந்தைபாரகள. இபவ்பாது வ்ருந்து, 

மிதி்வணடி இரண்டயுவம கபாண 

முடியவில்்ல. மபாடுகள அல்லது வகபாவ்வறு 

கழு்தைகள பூடடப்டட ்வணடிக்்ளச் 

ேபா்லயில் கபாண முடிந்தைது. குதி்ர ்வணடிகள 

அரிதைபாகவ்வ ்தைன்்டடன.

அடுததைதைபாக, தைமிழினி 

8,000 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்டட கபாலததுக்கபான 

் ் பா த தை பா ் ன 

அழுததினபாள. அக்கபால 

மக்கள ்யிர ்வ்ளரப்திலும் 

கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபிலும் ஈடு்டடிருந்தைபாரகள. 

அடுதது, அ்வள 18,000 ஆணடுகளுக்கு 

முந்்தைய கபாடசிக்்ளக் கபாண இன்்னபாரு 

்்பாததைபா்ன அழுததினபாள. அந்தைக் 

கபாலததில் மனிதைரகள கு்கயில் ்வபாழந்து 

்கபாணடிருந்தைபாரகள. கல்லிலும், எலும்பிலும் 

்ேயதைக் கருவிக்்ள வ்வட்டக்குப 

்யன்்டுததினபாரகள. அப்டி அ்வரகள 

வ்வட்டயபாடிய ஒரு கபாடசி்யக் கணடு 

தைமிழினி ்யந்து விடடபாள. உரிய ்்பாததைபா்ன 

அழுததிப ்பாடடியுடன் தைற்கபாலததுக்வக ்வந்து 

வேரந்தைபாள.

பாட்டி : ெபான் தைபான் உன்னுடன் 

இருக்கிவறைவன...்யம் வ்வணடபாம்.  மீணடும் 

்ேல்வ்வபாம்.
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த்கவல் நபழை

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபால 

மனிதைரக்்ளயும் அ்வரகள ்யன்்டுததிய 

்்பாருளக்்ளயும் ்ற்றிப ்டிப்து 

ததால்லியல் ஆகும்.  ் தைபால்லியல்  ஆயவிற்கு 

முக்கிய ஆதைபாரமபாக அகழ்வபாரபாயச்சிப 

்்பாருளகள உதைவுகின்றைன.

இரு்வரும் மீணடும் பின்வனபாக்கிச் ் ேன்று, 

மனிதைக் குரஙகுகளுடன் ்வசிததை ்ழஙகபால 

முன்வனபாரக்்ளக் கபாணலபாம் என ்பாடடி 

்வற்புறுததினபார. ஆனபால், தைமிழினி அதைற்குச் 

ேம்மதிக்கவில்்ல. இரு்வரும் அந்தை இடத்தை 

விடடு அகன்றைபாரகள.

தமிழினி : ்பாடடி, மனிதைரகள ்ரிணபாம 

்வ்ளரச்சி அ்டந்தை க்தை்ய எனக்குச் 

்ேபால்வீரக்ளபா?

பாட்டி : நிச்ேயமபாக…தைமிழினி.

்பாடடி : மபானுடவியலபா்ளரகள கிழக்கு 

ஆபபிரிக்கபாவில் உள்ள தைபான்ேபானியபா 

என்னும் இடததில் கி்டததை சில 

மனிதைக் கபாலடிததைடஙக்்ள உலகின் 

்பார்்வக்குக் ்கபாணடு்வந்தைபாரகள. 

கல் ்டு்ககளில் ்திந்திருந்தை அந்தைத 

தைடஙகள அது்வ்ர மணணில் பு்தைந்து 

கிடந்தைன. அ்்வ கதிரியக்கக் கபார்ன் 

்குப்பாயவுக்கு உட்டுததைப்டடன. அதைன் 

மூலம் மபானுடவியலபா்ளரகள அந்தைக் 

கபாலடிததைடஙக்்ள 3.5 மில்லியன் ஆணடுகள 

்ழ்மயபான்்வ என்று கணடறிந்தைபாரகள. 

கு்கயில் ்வபாழ 

கற்றுக் ்கபாணட 

கு வ ர பா வ ம க் ன பா ன் ஸ் 

மனிதைரகள பிரபான்சில் 

உள்ள லபாஸ்கபாஸ் என்னுமிடததில் உள்ள 

கு்ககளில் ்வபாழந்தைதைற்கபான ்தைபால்லியல் 

ேபான்றுகள கி்டததுள்ளன.  இ்வரகளிடம் 

இறைந்தை்வரக்்ள பு்தைக்கும் ்ழக்கம் 

இருந்தைது.

இயற்்கயில் ஏவதைனும் ஒரு திடீர 

மபாற்றைம் நிகழும்வ்பாது, உயிரினஙகள அந்தை 

மபாற்றைததிற்கு ஏற்்த தைஙக்்ளத தைக்வ்மததுக் 

்கபாணடு, உயிர பி்ழக்கின்றைன. இவ்வபாறு 

மனிதைரகள கபாலததுக்கு ஏற்றை்வபாறு ்ல 

மில்லியன் ஆணடுக்ளபாகத தைஙக்்ளத 

தைக்வ்மததுக் ்கபாணடு ்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி 

அ்டந்துள்ளனர.”

தமிழினி : ்பாடடி, இ்தை 

இன்னும் வி்ளக்கமபாகக் 

கூறுஙகவ்ளன்.

பாட்டி : மனிதை இனம் 

மபாறுதைல் அ்டந்து, ஒரு 

வமம்்டட கடடத்தை வெபாக்கி 

்வ்ளரச்சி அ்ட்வவதை 

்ரிணபாமம் ஆகும். தைற்கபால மனிதைன் எப்டி 

்ரிணபாம ்வ்ளரச்சி அ்டந்தைபான் எனப 

்பாரபவ்பாம்.

த்கவல் நபழை

மானுடவியல் (anthropology) மனிதைரகள 

மற்றும் அ்வரகளின் ் ரிணபாம ்வ்ளரச்சி்யப 

்ற்றி ்டிப்து மபானுடவியல் ஆகும்

மபானுடவியல் என்னும் ்ேபால் இரணடு 

கிவரக்க ்வபாரத்தையிலிருந்து ்்றைப்டடது. 

anthropos என்்தைன்  ்்பாருள மனிதைன். 

logos என்்தைன் ்்பாருள எணணஙகள 

அல்லது கபாரணம். மபானுடவியல் 

ஆய்வபா்ளரகள, மனிதை குலததின் 

்வ்ளரச்சி்யயும், ெடத்தை்யயும் 

ஆரபாயந்து மனிதைனின் கலபாச்ேபார 

மற்றும் ேமூக நிகழவுகள ்ற்றிய 

முழு வி்ளக்கத்தையும் அ்ட்வதைற்கு 

முயல்கின்றைனர. 
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1. நிமிரந்தை நி்ல மற்றும் இரு கபால்க்்ளப 

்யன்்டுததி ெடப்து.

2. ் ்பாருளக்்ள இறுகப ்ற்று்வதைற்கு 

்வேதியபாகக் கட்ட விரலில் ஏற்்டட 

மபாற்றைஙகள

3. மூ்்ளயின் ்வ்ளரச்சி.

கிழக்கு ஆபபிரிக்கபாவிலிருந்து இடம் 

்்யரந்தை வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் உலகின் 

்்வவவ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள. 

அ்வரகள ்வபாழந்தை சூழலுக்குத தைக்க்டி 

அ்வரகளின் ்வபாழக்்க மு்றை மபாறு்டடது. 

்வபாழுமிடததின் ்வபானி்ல, கபாலநி்ல 

மற்றும் இயல்பு ஆகிய்வற்றின் அடிப்்டயில் 

அ்வரகளின் உடல்மபபும் வதைபாலின்  

நிறைமும் வ்வறு்டடன. இதைனபால் ்்வவவ்வறு 

இனஙகள வதைபான்றின. ஒவ்்வபாரு இனமும் 

்வழிதவதைபான்றைல்க்்ள உரு்வபாக்கியது.  

மக்கள்தைபா்க அதிகரிததைது. 

கிைககு ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து உலகின் பி்ற பகுதி்கழள ந�ாககிய ந�ாநமா 
நேப்பியன்்களின் இடப்தபயரச்சி

மனிதர்களும்  
அவர்களது 
வாழ்விடங்களும்

1. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - கிழக்கு 

  ஆபபிரிக்கபா

2. வ�பாவமபா வ�பிலிஸ் - ்தைன்  

  ஆபபிரிக்கபா

3. வ�பாவமபா எரக்டஸ் - ஆபபிரிக்கபா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா

4. நியபாணடரதைபால் -  யூவரசியபா  

  (ஐவரபாப்பா  

  மற்றும்   

  ஆசியபா)

5. குவரபாவமக்னபான்ஸ் - பிரபான்ஸ்

6. பீகிங மனிதைன் -  சீனபா

7. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் -  ஆபபிரிக்கபா

8. ்�டல்்ரக்  மனிதைன் -  லணடன்

சிந்தழை விைா
இ்வரகள ஏன் வ்வட்டயபாடிக்ளபாக, 

வேகரிப்பா்ளரக்ளபாக ஆனபாரகள? 

நில அ்மபபு அதில் முக்கியப ்ஙகு 

்வகிததைதைபா?
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தமிழினி : “ஓ… மிக அரு்ம ..்பாடடி!”

பாட்டி : “ேரி, வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் எப்டி 

வ்வட்டயிலும் வேகரிபபிலும்  ஈ டு ் ட ட பா ர க ள 

என்்்தை இனி ்பாரபவ்பாம்.”

நவட்ழடயாடுதலும் உணழவச் 
நே்கரிததலும்

்ல மில்லியன்கள  ஆணடுகளுக்கு 

முன்னபால், ெம் முன்வனபாரகள அ்லந்து 

திரி்்வரக்ளபாகவ்வ இருந்தைபாரகள. அ்வரகள 

குழுக்க்ளபாக மரம், கு்க அல்லது 

ம்லயடி்வபாரததில் தைஙகினபாரகள. ஒவ்்வபாரு 

குழுவிலும் 30 முதைல் 40 வ்ர இருந்தைபாரகள. 

தைஙகளின் உணவுத வதை்்வ்ய பூரததி 

்ேயது ்கபாள்ள வ்வட்டயபாட ஆரம்பிததைனர. 

அ்வரகள உண்்வத வதைடி ெகரந்து்கபாணவட 

இருந்தைபாரகள. ்ன்றி, மபான், கபாட்டரு்ம, 

கபாணடபாமிருகம், யபா்ன, கரடி வ்பான்றை 

விலஙகுக்்ள வ்வட்டயபாடினபாரகள. புலி 

வ்பான்றை விலஙகுக்ளபால் ்கபால்லப்டட 

விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்யயும் அ்வரகள 

உணடனர. மீன் பிடிக்கவும் அ்வரகள 

கற்றுக் ்கபாணடபாரகள. வதைன் எடுப்து, ்ழம் 

்றிப்து, கிழஙகுக்்ள அகழந்்தைடுப்து 

ஆகிய்வற்றிலும் ஈடு்டடபாரகள. கபாடுகளில் 

இருந்து தைபானியஙக்்ளச் வேகரிததைபாரகள. 

ஓரிடததில் உணவுப்்பாருளகள கி்டப்து 

நின்றுவிடடபால், அ்வரகள 

வ்வறு இடததிற்குச் 

்ேன்றைபாரகள.   குளிரிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ள, ்தைப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளின் வதைபால்கள, 

மரப்ட்டகள,  இ்லகள ஆகிய்வற்்றை 

அ்வரகள ஆ்டக்ளபாக அணிந்தைபாரகள. 

பாட்டி : “தைமிழினி, ஆதிமனிதைரகளின் வ்வட்டக் 

கருவிகள ்ற்றி   உனக்குத்தைரியுமபா?”

தமிழினி : “எனக்குத ்தைரியபாது, அ்வரகளின்  

வ்வட்ட மு்றைகள ்ற்றிச் ்ேபால்லுஙகவ்ளன்”

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்
பாட்டி : “ஆதிகபாலததில் வ்வட்டயபாடு்வதுதைபான் 

மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான ்தைபாழில். ஒரு 

குச்சி அல்லது கல்லபால் ஒரு ்்ரிய விலங்கக் 

்கபால்்வது அ்வரகளுக்குக் கடினமபாக இருந்தைது. 

எனவ்வ கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளப 

்யன்்டுததை முடி்்வடுததைபாரகள.

நவட்ழடயாடும் முழ்ற்கள்:

2. குழி வதைபாணடி, அதில் விலஙகுக்்ளச் சிக்க 

்்வதது வ்வட்டயபாடுதைல்.

சிந்தழை விைா

உன் ்குதியில் வ்வட்டக்கபாரரகள 

இருக்கிறைபாரக்ளபா?

வ்வட்டயபாடு்வது தைற்வ்பாது தை்ட 

்ேயயப்டடுள்ளது ஏன்?

1. குழு்வபாகச் ்ேன்று வ்வட்டயபாடுதைல்.
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ஆயுதைஙகள ் ேயய சிக்கி முக்கிக் கல் மிகவும் 

ஏற்றைதைபாக இருந்தைது. அதைன் ்வலி்மயும் தைபாஙகும் 

திறைனுவம இதைற்குக் கபாரணம். சிக்கி முக்கிக் 

கற்க்்ளத வதைடு்வதில்  ்ல மணி வெரஙக்்ள 

அ்வரகள ்ேல்வழிததைபாரகள. கற்களின் து்ண 

்கபாணடு கூர்மயபான ஆயுதைஙக்்ளச் 

்ேயதைதுடன், அ்வற்்றைப பிடிப்தைற்கு ்வேதியபாக 

மரக் ்கபபிடிக்்ளயும் ்்பாருததினபாரகள. 

்்ரிய கற்க்்ளக் ்கபாணடு வகபாடரிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினர”

தமிழினி : “முன்வனபாரகள  வகபாடரிக்்ள 

எவ்வபாறு  ்யன்்டுததினபாரகள?”

பாட்டி : முன்வனபாரகள வகபாடரிக்்ள 

மரம் ்்வடடவும், மரக்கி்்ளக்்ள 

நீக்கவும், குழிவதைபாணடவும், விலஙகுக்்ள 

வ்வட்டயபாடவும், விலஙகுகளின் வதைபா்ல 

உரிக்கவும் ்யன்்டுததினபாரகள.

பாட்டி : “தைமிழினி, கற்கருவிக்்ள 

உரு்வபாக்கியதைற்கு அடுததை கடடம் என்ன என்று 

்தைரியுமபா?”

தமிழினி : ்தைரியவில்்ல... என்ன்வபாக 

இருந்திருக்கும்?

பாட்டி : “அ்வரகள ்ெருபபின் ்யன்்பாட்டக் 

கணடறிந்தைபாரகள.”்தைபாடக்கததில் மனிதைரகள 

்ெருப்்யும் மின்ன்லயும் கணடு 

்யந்தைபாரகள. மின்னலபால் வதைபான்றிய ்ெருபபில் 

சிக்கி, கபாடடு விலஙகுகள இறைந்திருக்கலபாம். 

அ்வரகள அந்தை விலஙகுகளின் இ்றைச்சி்ய 

தேதுககும் ்கழல 
ஒரு கல்லி்ன அடியில் ்்வததுக் 

கூர்மயபான மற்்றைபாரு  கல்லினபால் 

அதை்னத தைடடிச் ்ேதுக்குதைல்.

ஒரு கற்கருவி்ய உரு்வபாக்க இரு கற்கள 

எடுததுக்்கபாள்ளப்டடன. ஒரு கல்லில் 

உள்ள சீரற்றை ்குதிக்்ள நீக்கவும் அ்தைக் 

கூர்மயபான கருவியபாக்கவும் இன்்னபாரு 

கல் சுததியல் வ்பால ்யன்்டுததைப்டடது.

்கற்கருவி்களும் ஆயுதங்களும்
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உணடவ்பாது, அது ்மன்்மயபாகவும் 

சு்்வயபாகவும் இருந்திருக்கும். இந்தை நிகழவு 

அ்வரக்்ள ்ெருபபு ்ற்றிக் கூடுதைலபாக 

அறிந்து்கபாள்ளத தூணடியது. மனிதைரகள 

்ெருப்் உரு்வபாக்க சிக்கி முக்கிக் கல்்லப 

்யன்்டுததினபாரகள. அ்வரகள கபாடடு 

விலஙகுகளிடமிருந்து தைஙக்்ளப ்பாதுகபாததுக் 

்கபாள்ளவும் ே்மக்கவும் இரவில் ஒளி்ய 

உரு்வபாக்கவும் ்ெருபபு ்யன்்டடது. 

இவ்வபாறு மனிதைரகளின் ்வபாழவில் ்ெருபபு 

இன்றிய்மயபாதை இடத்தைப பிடிததைது.

சிந்தழை விைா
்்வப்த்தையும் ்ெருப்்யும் 

உரு்வபாக்கு்வதைற்குத தீப்்டடி்யத தைவிர 

வ்வறு ஏவதைனும் ்்பாருள உள்ளதைபா?

ேக்கரம் ்கண்டுபிடிக்கப்படுதல்
ேக்கர உரு்வபாக்கம் மனிதை ்வரலபாற்றில் 

ஒரு முதைல்தைரமபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது. ம்லகளிலிருந்து கற்கள 

உருணடு ்வரு்வ்தைப ் பாரததைவ்பாது, ேக்கரத்தை 

உரு்வபாக்கு்வதைற்கபான  சிந்தை்ன்ய அ்வரகள 

்்ற்றிருக்கலபாம்.

பாழை தேயதல்
மனிதைரகள களிமணணில் ்பா்ன 

்ேயயக் கற்றுக்்கபாணடபாரகள. ேக்கரம் 

கணடுபிடிக்கப்டட பிறைகு  ்பா்ன ்ேய்வது 

எளிதைபாகின. அ்வரகள ்பா்ன்ய ்ெருபபில் 

சுடடு, அதைற்கு உறுதி்யக் ்கபாடுததைபாரகள. 

்பா்னகள மீது ்ல்வ்வறு ்வணணஙகள 

பூேப்டடு அழகூடடப்டடன. ்வணணச் 

ேபாயஙகள தைபா்வரஙகளின் வ்வரகள, இ்லகள, 

மரப்ட்டகள ஆகிய்வற்றின் ேபாற்றிலிருந்து 

தையபாரிக்கப்டடன. 

பாட்டி : “இந்தைப ்டததில் இருப்து என்ன 

என்று ்ேபால்ல முடியுமபா?”

தமிழினி : “ஏவதைபா மஙகலபான கிறுக்கல்கள 

வ்பால உள்ளன.”

தீப்்டடி்யப ்யன்்டுததைபாமல் 

்ெருப்் உரு்வபாக்கும் ்ழக்கம் நீலகிரி 

மபா்வடடததில் உள்ள சில கிரபாமஙகளில் 

இன்்றைக்கும் உள்ளது.

 ஆணகளும், ்்ணகளும் ்ஙகு ்கபாணடு 

வ்வட்டயபாடும் கபாடசி

தமிழினி : அடுததைது என்ன ்பாடடி? 

்பாடடி : மனிதைரகளின் அடுததை கணடுபிடிபபு 

ேக்கரம் என்றைபால் உனக்கு வியப்பாக 

இருக்கும். மனிதைரகள தைஙகள புலனறி்வபாலும் 

சிந்தை்னயபாலும் அனு்்வததைபாலும் உரு்வபாக்கிய  

சிறைந்தை அறிவியல் கணடுபிடிபபுகளில் ேக்கரம் 

ஒன்றைபாகும்.
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பாட்டி : “இல்்ல…  இ்்வ ெம் 

முன்வனபாரகளின் ்கவி்னததிறைனின் 

்்வளிப்பாடுகள.  மனிதைச் ேமூகததின் 

முதைல் க்ல இது என்வறை கூறைலபாம். ்மபாழி 

வதைபான்று்வதைற்கு மு ன் ன பா ல் ,  ம னி தை ர க ள 

ஒ லி ய பா க வு ம்  அ்ேவுக்ளபாகவும் தைஙகள 

எணணஙக்்ள ் ்வளிப்டுததினபாரகள. ் பா்றை 

ஓவியஙகளில் அ்வற்்றைப ்திவு  ்ேயதைபாரகள.”

பைங்காலப் பாழ்ற ஓவியங்கள்
இந்தியபாவில் உள்ள ்ல ்பா்றைகளிலும் 

கு்ககளிலும் ெபாம் ஓவியஙக்்ளக் கபாண 

கீழ்வ்ல – விழுபபுரம் உசிலம்்டடி – மது்ர

குமுதி்தி – வகபா்்வ மபா்வ்டபபு – வகபா்்வ

்்பாறி்வ்ர – கரிக்்கயூர, நீலகிரி

்வரலபாற்றுக்கு முந்்தைய கபாலததில் மனிதைரகள கு்ககளில் ்வசிததைபாரகள. 

அ்வரகள அன்றைபாட நிகழவுக்்ள ஓவியஙகளில் சிததைரிததைபாரகள. ்்ரும்்பாலும் 

விலஙகுகளின் ஓவியஙகவ்ள ்வ்ரயப்டடன. 

தமிழ்�ாட்டில் உள்ள ததால் பைங்கால பாழ்ற ஓவியங்கள்
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முடியும். ்பா்றை ஓவியஙகள கடந்தை கபாலம் 

குறிததை சில ்ேயதிக்்ளத ்தைரிவிக்கின்றைன. 

750 கு்ககளில் ஏறைததைபாழ 500  கு்ககளில் 

்பா்றை ஓவியஙகள கபாணப்டுகின்றைன. 

இன்னும் கணடறியப்டபாதை ்ல கு்ககள 

உள்ளன. ஆணகளும் ்்ணகளும் 

வ்வட்டயபாடு்வ்தையும் ெடனமபாடு்வ்தையும் 

குழந்்தைகள வி்்ளயபாடு்வ்தையும் இந்தை 

ஓவியஙகள சிததைரிக்கின்றைன.

தமிழினி : “இந்தை ஓவியஙகள மூலமபாகக் 

கடந்தை கபால ்வபாழக்்க மு்றை குறிதது ெபாம் 

அறிந்து்கபாள்ள முடியும் அல்ல்வபா ்பாடடி?”

பாட்டி : “ேரியபாகச் ்ேபான்னபாய. இததை்கய 

்பா்றை மற்றும் கு்க ஓவியஙகள ெம் 

முன்வனபாரகள குறிததுப ்ல க்தைக்்ள 

ெமக்குக் கூறுகின்றைன.”

தமிழினி : “ேரி ்பாடடி, மனிதைரகள 

்ேன்றை்டந்தை அடுததை கடடம் 

்ற்றிச்்ேபால்லுஙகள.”

பாட்டி : “வ்வட்டயபாடு்வதில் ்ல ஆ்ததுகள 

இருந்தைன. மனிதைரகள ம்லப்குதிகளிலும் 

கபாடுகளிலும் ்்ரும்ளவு வ்வட்டயில் 

ஈடு்டடதைபால், ்ல ்வ்கயபான விலஙகுகள 

எணணிக்்கயில் கு்றைந்து அரிதைபான்்வ 

ஆகின. மனிதைரகளுக்குப வ்பாதுமபான இ்றைச்சி 

கி்டக்கபாதைதைபால், உணவுக்கபாகக் கபாயக்்ளயும் 

்ழஙக்்ளயும் வதைட வ்வணடியதைபாயிற்று.” 

தமிழினி : “இபவ்பாது அ்வரகள தைபாஙகவ்ள 

உண்்வ உரு்வபாக்கு்வது குறிததை  

சிந்தை்னக்கு ்வந்திருப்பாரகள அல்ல்வபா?”

அழலந்து திரியும் நிழலயிலிருந்து 
ஓரிடததில் நிழலதது வாழும் நிழலழய 
அழடதல்: உலகின் முதல் விவோயி்கள்
பாட்டி : “சிறைப்பாகச் ்ேபான்னபாய தைமிழினி. 

அ்வரகள தின்றை ்ழஙகளின் வி்தைகளும் 

்கபாட்டகளும் மணணில் வீேப்டடன. 

சில ெபாடகளுக்குப பிறைகு அந்தை வி்தைகள  

மு்்ள விடடன. அ்வற்றிலிருந்து ்ேடி 

்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள தைற்்ேயலபாகக் 

கணடபாரகள.  அனு்்வததைபாலும் கபாரண கபாரியம் 

குறிததை அறி்வபாலும் அ்வரகள ்யிர ்வ்ளரபபு 

்தைபாடர்பான அறி்்வப ்்ற்றைபாரகள.

அ) ’ஒற்்றை வி்தையிலிருந்து மு்்ளக்கும் 

்ேடி ்வ்ளரந்து ்ல மடஙகுகள 

கபாயக்்ளயும் கனிக்்ளயும் 

்வழஙகும்’ என்்்தை அ்வரகள    

புரிந்து்கபாணடபாரகள.

ஆ) ஆற்றைஙக்ர நிலஙகளில் விழுந்தை 

வி்தைகள எளிதைபாக மு்்ள விடட்தையும் 

மனிதைரகள கணடபாரகள.

இ) நீர நி்றைந்தை ்குதிகளில் ்ேடிகள 

வி்ர்வபாக ்வ்ளரும் என்்து 

அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது.

ஈ) ்வணடல் மணணுக்குரிய நிலம் மற்றைப 

்குதிக்்ள விட, ்ேடி ்வ்ளர்வதைற்கு 

ஏற்றைதைபாக இருந்தை்தைக் கணடபாரகள. 

 மனிதைரகள வி்தைக்்ளயும் 

்கபாட்டக்்ளயும் வேகரிதது, மணணில் 

வி்தைததைனர. அ்்வ இ்ளஙகன்றைபாகவும் 

்ேடியபாகவும் மரமபாகவும் ்வ்ளர்வ்தை அ்வரகள 

கணடனர. மு்றையபாக வி்தைப்தைன் மூலம் 

அதிக்ளவு உற்்ததி்யப ்்றை முடியும் 

என்்தும் அ்வரகளுக்குப புரிந்தைது. இதைன் மூலம் 

வி்வேபாயம் என்்து ்ேயல்்பாடடுக்கு ்வந்தைது. 

அ்வரகள விலஙகுக்்ளப ்ழக்கி, அ்வற்றுக்கு 

உணவு ்கபாடுதது ்வ்ளரதது, அ்வற்்றையும் 

வி்வேபாயததில் ஈடு்டுததினபாரகள.
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விலஙகுக்்ள ்வ்ளரப்து மனிதைரகளின் 

்வபாழவில் முக்கியமபான ்குதி ஆனது. எருதுகள 

உழு்வதைற்குப ்யன்்டுததைப்டடன. எருதுகள 

வி்வேபாய வ்வ்லக்்ள எளிதைபாக்கின. 

வ்வட்டயபாடி ்வபாழக்்க்ய ெடததிய்தை 

விட, இந்தை ்வபாழக்்க எளிதைபாக இருந்தைது. 

வி்வேபாயம் அ்வரக்்ள ஒரு குறிபபிடட இடததில் 

குடிவயறும்்டி ்ேயதைது. நி்லதது ்வபாழும் 

்வபாழக்்க மு்றையபால் ே்மப்தைற்கும் வேமிதது 

்்வப்தைற்கும் ் கபாளகலன்கள வதை்்வப்டடன.  

்பா்ன ்ேயயும் ேக்கரமும் ்ெருபபும் இந்தைப 

பிரச்்னக்குத தீர்்வ ்வழஙகின. 

கலப்் கணடுபிடிக்கப்டடதைபால் 

வி்வேபாயம் இன்னும் எளிதைபானது. மனிதைரகள 

நிலததில் இருந்தை வதை்்வயற்றை புதைரக்்ள 

அகற்றி, அ்வற்்றை எரிதது நிலத்தைத 

தையபார்டுததியதுடன் வி்வேபாயப்ணி 

்தைபாடஙகியது. அ்வரகள நிலத்தை உழுது, 

வி்தைதது, ்யிர ்வ்ளரதது, அறு்வ்ட 

்ேயதைபாரகள. அந்தை நிலததில் மண ்வ்ளம் 

குன்றிவிடடபால், அ்வரகள வ்வ்றைபாரு ்குதிக்கு 

இடம்்்யரந்தைபாரகள. ்தைபாடக்கததில் வி்வேபாயம் 

மனிதைரகளின் உடனடி உணவுத வதை்்வ்ய 

நி்றைவ்வற்று்வதைற்கபாக வமற்்கபாள்ளப்டடது. 

உற்்ததி அதிகரிததைவ்பாது, அ்வரகள 

தைஙக்ளது எதிரகபாலத வதை்்வக்கபாக 

வி்்ள்்பாருளக்்ளச் வேமிதது ்்வக்க 

்தைபாடஙகினபாரகள. இவ்வபாறு வேமிக்கப்டட 

்்பாருளகள உற்்ததி கு்றைந்தை கபாலததில் 

அ்வரகளுக்கு உதைவின. அ்வரகள தைஙகள 

அனு்்வததைபால் ஆற்றுக்கு அருகில் உள்ள நிலம் 

வி்வேபாயததுக்கும் கபால்ெ்ட ்வ்ளரபபுக்கும் 

்யனுள்ளதைபாக இருக்கும் என்்்தைப 

புரிந்து்கபாணடபாரகள. எனவ்வ மனிதைரகள 

ஆற்றைஙக்ரகளிவலவய நி்லயபாகத தைஙக 

முடி்்வடுததைபாரகள.

தமிழினி : “எப்டி  வீடடு விலஙகுக்்ளப 

்ழக்கினபாரகள?”

பாட்டி : மனிதைரகள வ்வட்டயபாடு்வ்தை 

எளிதைபாக்கு்வதைற்குப ்ல ்வழிக்்ளச் 

சிந்திததைபாரகள. பிறை விலஙகுக்்ள வமபாப்ம் 

பிடிக்கும் ஆற்றை்ல ெபாயகள ்்ற்றிருப்்தையும் 

விலஙகுக்்ளத தைஙகள எல்்லக்குள  

அனுமதிக்கபாமல் துரதது்வ்தையும் அ்வரகள 

கணடறிந்தைபாரகள.  எனவ்வ தைபாஙகள 

வ்வட்டயபாடும்வ்பாது ெபாய உதைவியபாக 

இருக்க முடியும் என்்்தையும் மனிதைரகள 

உணரந்தைபாரகள. இதைன் மூலம் ெபாய 

மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆனது. ெபாயுடன், வகபாழி, ஆடு, 

்சு வ்பான்றை்வற்்றையும் அ்வரகள ்வ்ளரக்க 

ஆரம்பிததைபாரகள.

தமிழினி : “அடுதது என்ன… ்பாடடி?”

்பாடடி : “மனிதைரகள ்ெடுஙகபாலமபாகச் 

ேம்்வளிகளில் தைஙகினபாரகள. இந்தைக் 

கபாலகடடததில் அ்வரகள வி்வேபாயத்தைக் கற்றுக் 

்கபாணடதுடன், ்கவி்னக் க்லகளுக்கபான 

திறைன்க்்ளயும் ்வ்ளரததுக் ்கபாணடபாரகள. 

ஓரிடததில் குடிவயறி நிரந்தைரமபாகத தைஙகும் 

்வபாழக்்கமு்றை உற்்ததி்யப ்்ருக்கியது. 

இபவ்பாது அ்வரகளிடம்  வதை்்வ்ய விட 

அதிகமபான அ்ளவில் தைபானியஙகள இருந்தைன. 

அ்வரகள கூடுதைல் தைபானியஙக்்ளப 

பிறை குழுக்களிடம் ்ரிமபாற்றைம் ்ேயது, 

தைஙகளுக்குத வதை்்வயபான்வற்்றைப 

்்ற்றுக்்கபாணடபாரகள. இது  ்ணடமபாற்று 

மு்றை  என  அ்ழக்கப்டுகிறைது. இவ்வபாறு 

்வணிகமும் ்வரததைகமும் ்வ்ளரந்து. ெகரஙகளும் 

்்ருெகரஙகளும் வதைபான்றின.

தமிழினி : “நீஙகள கூறிய ்ேயதிகள எனக்கு 

மிகவும் ்யனுள்ளதைபாக இருக்கும். ெபா்்ள 

்ளளிக்கூடததில் என் ெண்ரகளுக்கும் 

இச்்ேயதிக்்ளச் ்ேபால்வ்வன். ென்றி ்பாடடி.”

பாட்டி : “அது ஒரு ெல்ல ்ழக்கம். ்வபாழததுகள 

தைமிழினி.”
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மீள்பாரழவ
மனிதை இனம் மபாற்றைஙக்்ள அ்டந்து, 

ஒரு வமம்்டட நி்ல்ய வெபாக்கி ்வ்ளரச்சி 

்்றும் ்வழிமு்றை்யப ்ரிணபாமம் 

என்கிவறைபாம்.

வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் ஆபபிரிக்கபாவுக்கு 

்்வளிவய இடம்்்யரந்து, உலகின் 

்ல்வ்வறு ்குதிகளில் குடிவயறினபாரகள.

மனிதைரகள சிக்கி முக்கிக் கற்களின் 

து்ணயுடன் கூர்மயபான 

ஆயுதைஙக்்ளயும்  பிறை கருவிக்்ளயும் 

உரு்வபாக்கினபாரகள.

வ்வட்டயபாடும் விலஙகுகளிலிருந்து 

தைஙக்்ளப ்பாதுகபாப்தைற்கும் உண்்வச் 

ே்மப்தைற்கும் இரவில் இருட்டப 

வ்பாக்கு்வதைற்கும் மனிதைரகள ்ெருப்்ப 

்யன்்டுததினபாரகள.

ேக்கரத்தை மனிதைன் உரு்வபாக்கிய நிகழவு 

ஒரு முன்வனபாடியபான கணடுபிடிப்பாகக் 

கருதைப்டுகிறைது ்பா்ன ்ேய்வ்தைச் 

ேக்கரம் எளிதைபாக்கியது.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகளின் 

்வபாழக்்கமு்றை்யப ்ற்றி 

அறிந்து்கபாள்ள ்பா்றை ஓவியஙகள 

உதைவுகின்றைன.

5 ்தைப்டுததைப்டட

விலஙகின் வதைபால்

- Hides

6 ஒரு மில்லியன்  

(10 இலடேம்)

- Million

7 ெபாவடபாடி - Nomad 

8 ்ணடமபாற்று 

மு்றை

- Barter

9 இ்ர - Prey

பயிறசி்கள்
I.  ேரியபான வி்ட்யத 

வதைரந்்தைடு

1. ்ரிணபாமததின் 

்வழிமு்றை 

.

அ. வெரடியபானது ஆ. ம்றைமுகமபானது 

இ. ்டிப்டியபானது ஈ. வி்ர்வபானது

2. தைபான்ேபானியபா  

கணடததில் உள்ளது.

அ. ஆசியபா ஆ. ஆபபிரிக்கபா   

இ. அ்மரிக்கபா ஈ. ஐவரபாப்பா

II.  கூற்றுக்கபான கபாரணத்தைப ்்பாருததுக. 

ேரியபான வி்ட்யத வதைரந்்தைடு

1.  கூறறு : உலகின் ்்வவவ்வறு ்குதிகளுக்கு 

இடம்்்யரந்தை மனிதைரகளின்உடல்மபபிலும் 

நிறைததிலும் கபாலபவ்பாக்கில் மபாற்றைஙகள 

ஏற்்டடன.

 ்காரணம் : தைட்்்வப் நி்ல மபாற்றைவம

 அ. கூற்று ேரி. 

 ஆ. கபாரணம் தை்வறு.

 இ. கூற்றும் கபாரணமும் ேரி.

 ஈ. கூற்றும் கபாரணமும் தை்வறைபான்்வ.

1 கபால இயந்திரம் - Time 

machine

2 ்ரிணபாம

்வ்ளரச்சி 

- Evolution 

3 இ்ர 

பிடிததுணணி

- Predator

4 கபாலடிச் சு்வடு - Foot prints
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III. ேரியபான இ்ண்யக் கணடுபிடி

அ. ஆஸ்டரவலபாபிதிகஸ் - இரு கபால்க்ளபால் 

ெடப்து

ஆ.  வ�பாவமபா 

வ�பிலிஸ்

- நிமிரந்து நின்றை 

மனிதைன்

இ.  வ�பாவமபா எரக்டஸ் - சிந்திக்கும் 

மனிதைன்

ஈ.    வ�பாவமபா   

வேபபியன்ஸ்

- முகததின் 

முன்்க்க நீடசி 

கு்றைந்து 

கபாணப்டு்வது

IV. வகபாடிடட இடஙக்்ள நிரப்வும்

1. தைபான்ேபானியபாவில் கபாணப்டட ்தைபாடக்க 

கபால மனிதைரகளின் கபாலடிததைடஙக்்ள 

 உலகின் ்பார்்வக்குக் 

்கபாணடு்வந்தைபாரகள.

2. ்ல மில்லியன் ஆணடுகளுக்கு முன்னபால், 

ெம் முன்வனபாரகள  

்வபாழக்்க ்வபாழந்தைபாரகள.

3. ்ழஙகபால மனிதைரகளின் முதைன்்மயபான 

்தைபாழில்கள  மற்றும் 

 ஆகும்.

4.  கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு வி்வேபாயத்தை எளிதைபாக்கியது.

5. ்பா்றை ஓவியஙகள நீலகிரி மபா்வடடததில் 

உள்ள  என்னுமிடததில் 

கபாணப்டுகின்றைன.

V. ேரியபா, தை்வறைபா?

1. ெபாணயஙக்்ள ஆரபாய்வதைற்கபான து்றை 

மபானுடவியல் ஆகும்.

2. வ�பாவமபா எரக்டஸ் மனிதைரகளுக்கு 

்ெருபபு குறிததை அறிவு இருந்தைது.

3. மனிதைரகளின் முதைல் அறிவியல் 

கணடுபிடிபபு ேக்கரம் ஆகும்.

4. மனிதைரக்ளபால் ்ழக்கப்டுததைப்டட முதைல் 

விலஙகு ஆடு.

VI. ஓரிரு ்வபாரத்தைகளில் வி்டயளி 

1. அகழபாயவில் கி்டக்கும் ்்பாருடகளின் 

கபாலத்தை அறிய என்ன மு்றை 

்யன்்டுகிறைது?

2. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எ்தை 

அணிந்தைபாரகள?

3. ்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

4. நிலத்தை உழு்வதைற்கு எந்தை விலஙகு 

்யன்்டுததைப்டடது?

5. மனிதைரகள எபவ்பாது ஒவர இடததில் 

குடிவயறி ்வபாழ ஆரம்பிததைபாரகள?

VII. கீழக்கபாணும் வினபாக்களுக்கு வி்டயளி 

1. ்ரிணபாமம் என்றைபால் என்ன?

2. வ�பாவமபா வேபபியன்ஸ் மனிதைரகளின்  

இரு ்ணபுக்்ள எழுது.

3. மனிதைரகள ஏன் இடம் விடடு இடம் 

ெகரந்தைபாரகள?

4. ்ழஙகபால வ்வட்ட மு்றைக்்ள வி்ளக்கிக் 

கூறைவும்.

5. வகபாடரிகள ஏன் உரு்வபாக்கப்டடன?

6. ்தைபால்லியல் என்்்தை எவ்வபாறு 

்வ்ரயறுப்பாய?

7. மபானுடவியல் ் ற்றி நீ அறிந்துள்ளது என்ன?

VIII. உயர சிந்தை்ன வினபா  

1.  ் ழஙகபாலம் முதைல் ெவீன கபாலம் ்வ்ர 

ேக்கரம் ்வகிதது ்வரும் முக்கியதது்வம்

IX. மபாண்வர ்ேயல்்பாடு

1.  ் ்வவவ்வறு கபாலகடடஙக்்ளச் வேரந்தை 

மனிதைரகளின் ்டஙகள அடஙகிய ஒரு 

்டத்தைபாகுப்்த தையபார ்ேய.

X. ்வபாழக்்கத திறைன்

1. களிமண ்பா்னகள மற்றும் கருவிக்்ளச் 

்ேயது்பார.

2. விதைவிதைமபான ்்பாம்்ம ்வணடிக்்ளச் 

வேகரி. அ்வற்றில் ்ேவ்வகம், ேதுரம், 

முக்வகபாணம் வ்பான்றை ்வடி்வஙகளில் 

ேக்கரஙக்்ளப ்்பாருததி, ்வணடிகள 

எப்டி ெகரகின்றைன என்று வேபாதை்ன 

்ேயது ்பார.
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XI. கடடக வினபாக்கள

 கணடுபிடிக்கப்டட 

நிகழவு ்பா்ன ்ேய்வ்தை 

எளிதைபாக்கியது.

்ணடப்ரிமபாற்றை மு்றை 

என்்து 

ஆகும்.

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள 

வ்வட்டக்குப ்யன்்டுததிய 

ஆயுதைஙகளில் இரண்டக் 

கூறு.

விழட

ஆயுதைஙகள ்ேய்வதைற்கு ஏற்றை கல் 

எது?

விழட:

ெகரஙகளும் ்்ரு 

ெகரஙகளும் 

 மற்றும் 

 

ஆகிய்வற்றைபால் 

வதைபான்றின.

மனிதைரகளின் முதைல் 

அறிவியல் கணடுபிடிபபு எது?

விழட:

்பா்றை ஓவியஙகளில் உள்ள 

உரு்வஙக்்ள அ்டயபா்ளம் 

கபாணவும்.

விழட:

்தைபாடக்க கபால 

மனிதைரகளின் 

முதைன்்மயபான ்தைபாழில் 

எது?

விழட:

கு்க ஓவியஙகள மூலம் ெபாம் 

என்ன அறிந்து்கபாளகிவறைபாம்?

விழட:

்தைபாடக்க கபால மனிதைரகள எஙகு 

்வபாழந்தைபாரகள?

விழட:

 

்தைபால்லியல் து்றையுடன் 

்தைபாடரபு்டயது. 

்தைபாடக்க கபால மனிதைரக்ளபால் 

்ழக்கப்டுததைப்டட 

விலஙகுகளில் இரண்டக் 

குறிபபிடு.

விழட:

XII. ்வ்ர்டம்

இந்திய ்வ்ர்டததில் கீழக்கணட இடஙக்்ளக் குறிக்கவும்.

1. ஆதிச்ேெல்லூர

2. அததிரம்்பாக்கம்

3. பிம்வ்டகபா

4. �ன்ேபாகி  ்ள்ளததைபாக்கு

5. வலபாததைல்

இழணய வளங்கள் 

மனிதைரகள வதைபாற்றைம் குறிதது வமலும் கற்க உதைவும் இ்ணய தை்ளஙகள:

1. www.humanorigins.si.edu
2. www.yourgenome.org
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மனித பரிணாம வளர்ச்சி பற்றி 
அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:

கீநை த்காடுக்கப்பட்டிருககும் உரலிழயத நதடுதபாறியில் தட்டச்சு தேய்க.

http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-interactive

 “Human Evolution Timeline Interactive” என்்ற பக்கம் தி்றககும். அந்த பட வழரபடததில் கிழடமட்டததில் 
உள்ள நீல நி்றக ந்காடாைது “Major Milestone in Human Evolution” என்்ற விபரதழதயும்  இளஞ்சிவப்புக 
ந்காடு “Species” என்்ற விபரதழதயும் குறிககி்றது. வழரபடததில் இந்த வண்ணக ந்காடு்கழள ததாட்டுச் 
தோடுககுவதன் மூலம் நமற்கண்ட விபரங்கழள தப்றலாம்.

கிழடமட்ட ்காலக ந்காட்டில் உள்ள குறியீடு்கழள தோடுககும் நபாது மனித பரிணாம வளரச்சியின் நி்கழ்ந்த 
முககிய மாற்றங்கழள அறிய முடியும். வழரபட்ததின் நமல்பககததில் உள்ள ஊதா நி்ற ந்காடு்கழள தோடுககி 
அக்காலததில் ஏறபட்ட ்காலநிழல மாற்றங்களி அறிய முடியும்.

கிழடமட்ட சிவப்பு பாட்ழடக ந்காடு்கழள தோடுககி பரிணாம வளரச்சியில் மனித மு்கங்களின் பல்நவறு 
நதாற்றங்கழளயும் அதற்காை தபயர மறறும் விபரங்கழளயும் அறிய முடியும். இந்த பரிணாம 
வளரச்சியாைது “Sahelanthropus Tchadensis” முதல்  “Homo Sapiens” வழர ்காலககிரமமா்க இருககும். 

உரலி:
http://humanorigins.si.edu/evidence/human-evolution-timeline-
interactive

படம் 1 படம் 2 படம் 3 படம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
மனித பரிணாம வளரச்சி
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1700 - 1122

3300 - 1900

3500 - 2000

3100 - 1100

1100

1122 

1400

1700

1900

2000

2600

3100

3300

3500

 

மேமே குறிப்பிட்ட  அனைத்து நாகரிகஙகளும் நதிக் கனை நாகரிகஙகள் ஆகும்.

3அலகு

சிந்துவெளி நாகரிகம்

	 கற்றலின்	ந�ோககஙகள்

இப்்ா்டத்னதைக் கற்றுக்வகாள்ெதைன் ொயிோக, 

   சிந்துவெளி நாகரிகத்துக்கும்,  பிற சேகாே நாகரிகஙகளுக்கும் உள்்ள வதைா்டரன்  

அறிந்துவகாள்்ளல்

  ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் என்்னதைப் புரிந்துவகாள்்ளல்

  இந்தை நாகரிக  ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிந்துவகாள்்ளல் 

  சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை  முக்கிை இ்டஙகன்ளக் கண்டறிதைல்

  இந்தை இ்டஙகன்ள நிே ெனை்்டத்தில் அன்டைா்ளம் காணுதைல்
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வதைா்டக்கத்தில் ேனிதைரகள் குழுக்க்ளாக 

ொழந்தைாரகள்.  அக்குழுக்களில் இருந்து 

சமுதைாைஙகள் உருொகிை.  பின்  அனெ 

சமூகஙக்ளாக ெ்ளரந்து காேப்ம்ாக்கில்  

நாகரிகஙக்ளாயிை.

மககள்	ஏன்	�திககரையில்	குடிநேறினர்?
ேனிதைரகள் தைஙகள் குடிமைற்றஙக்ளாக நதிக் 

கனைகன்ளக் கீழக்கண்ட காைணஙகளுக்காகத் 

மதைரந்வதைடுத்தைாரகள்.

  ெ்ளோை ேண

 ஆறுகளில் ்ாயும் நன்னீர குடிப்்தைற்கும் 

கால்நன்டகளின் மதைனெகளுக்கும், 

நீரப்்ாசைத்திற்கும் ்ைன்்ட்டை.

 ம்ாக்குெைத்துக்கு  ஏற்ற ெழிக்ளாக 

இருந்தைை.

ஹைப்ோ		-	புரையுண்ட	�கைம்
ஹைப்்ா நகைத்தின் இடி்ாடுகன்ள 

முதைன்முதைலில் சாரேஸ் மேசன் என்ற 

ஆஙகிமேைர தைேது நூலில் விெரித்தைார. 

அெர கிழக்கிந்திைக் 

க ம் வ ் னி யி ல் 

்ணிபுரிந்தை ்ன்டவீைரும், 

ஆ ை ா ய் ச் சி ை ா ்ள ரு ம் 

ஆொர. அெர தைற்ம்ாது 

் ா கி ஸ் தை ா னி ல் 

உள்்ள இந்திைாவின் 

ெ்டமேற்கு ்குதினைப் 

்ாரனெயிட்டம்ாது சிே 

வசஙகல் திடடுகள் இருப்்னதைக் கண்டார. 

“அந்தைப் ்ாழன்டந்தை வசஙகற்மகாடன்ட 

உைைோை சுெரகளு்டனும், மகாபுைஙகளு்டனும் 

ஒரு ேனே மீது கட்டப்்டடுள்்ளது” எைக் 

குறிப்பிட்டார. இதுதைான் ஹைப்்ா இருந்தைதைற்காை 

முதைல் ெைோற்றுச் சான்று ஆகும் . 

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1856 - இல் வ்ாறிைா்ளரகள் 

ோகூரில் இருந்து கைாச்சிக்கு இையில் ்ானதை 

அனேக்கும் வ்ாருடடு  நிேத்னதைத் மதைாணடிை 

வ்ாழுது அதிகோை சுட்ட வசஙகற்கள் 

கண்டறிைப்்ட்டை.  அெரகள் அெற்றின் 

முக்கிைத்துெத்னதை உணைாேல், அெற்னற 

இையில் ்ானதைக்கு இன்டயில் ம்ா்டப்்டும் 

கற்களுக்குப் ்திோக ்ைன்்டுத்திைர.

கி.பி (வ்ா.ஆ) 1920இல் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்ொ்ளரகள் ஹைப்்ா ேற்றும் வோகஞச-

தைாமைா நகைஙகன்ள அகழாய்வு வசய்ை 

ஆைம்பித்தைைர. அப்வ்ாழுது நீண்டநாள் 

ேனறந்து கி்டந்தை  நகைத்தின் எஞசிை ் குதிகன்ள 

உேகின் ்ாரனெக்குக் வகாணடு ெந்தைாரகள்.  

1924இல் இந்திைத் வதைால்வ்ாருள் 

ஆய்வுத்துனறயின் இைக்குநர 

3500

1100

1200

1400

1700

2000

2600

3100

3300

1900

1700 - 1122

3300 - 1900 

3500 - 2000 

3100 - 1100 

ஜான் ோர்ஷல்

ைகவல்	ந்ரை

நாகரிகம் என்ற வசால்  ்ணன்டை ேத்தீன் 

வோழிச் வசால்ோை ‘சிவிஸ்’ (CIVIS) 

என்்திலிருந்து ெந்தைது. இதைன் வ்ாருள் 

‘நகைம்’ ஆகும்.
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ஜான் ோர்ஷல் ஹைப்்ாவிற்கும், 

வோகஞச-தைாமைாவிற்கும் இன்டமை வ்ாதுொை 

அம்சஙகள் இருப்்னதைக் கண்டறிந்தைார. 

அனெ இைணடுமே ஒரு வ்ரிை நாகரிகத்னதைச் 

சாரந்தை வெவமெறு ்குதிகள் என்ற முடிவுக்கு 

ெந்தைார.ஹைப்்ாவிலும், வோகஞச-

தைாமைாவிலும் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ள 

ேட்ாண்டஙகளுக்கின்டமை சிறிை அ்ளவு 

மெறு்ாடு இருப்்னதை ஆைாய்ச்சிைா்ளரகள் 

கண்டறிந்தைைர. எைமெ, ஹைப்்ா நாகரிகம் 

வோகஞச-தைாமைானெ வி்டப் ்ழனேைாைது 

எை முடிவுக்கு ெருகின்றைர.

கோல	வரைேர்ற
புவி எல்னே  -  வதைற்கு ஆசிைா

காேப்்குதி - வெணகேக்காேம்

காேம் -  கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

3300 –1900 

  (கதிரிைக்க கார்ன் ெைதுக் 

கணிப்பு முனற மூேம் முடிவு   

வசய்ைப்்ட்டது)

்ைப்பு - 13 ேடசம் சதுை கி.மீ

நகைஙகள் - 6 வ்ரிை நகைஙகள்

கிைாேஙகள் - 200க்கும் மேற்்ட்டனெ

பைோல்லிேலோளர்கள்	எவ்வோறு	புரையுண்ட		�கைத்ரைக	கணடு	பிடிககி்றோர்கள்	?
 அகழொைாய்ச்சிைா்ளரகள் வசஙகற்கள், கற்கள், உன்டந்தை 

்ானை ஓடுகள் ம்ான்றெற்னற ஆைாய்ந்து அனெ 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட காேத்னதை அறிந்து வகாள்கிறாரகள்.

 ்ணன்டை இேக்கிை ஆதைாைஙகன்ளப் 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 ொன் ெழிப் புனகப் ்்டஙகள்  மூேம் புனதையுண்ட 

நகைஙகள் ேற்றும் இ்டஙகளின் மேற்்ைப்ன்க் கண்டறிந்து 

வகாள்கிறாரகள்.

 நிேத்தைடினை  ஆய்வு வசய்ை   காந்தைப்புே ெருடினை   (Magnetic scanner) 

்ைன்்டுத்துகின்றைர.

 எஞசிை வதைால்வ்ாருள்கள் புனதையுணடு இருக்கின்றைொ இல்னேைா என்்னதை மை்டார 

கருவி மூேம் அறிை முடியும் (வதைானே நுணணுணரவு முனற)

 இந்திேத் 
பைோல்லிேல்	
துர்ற - ASI   

(Archaelogical 

Survey of India).

 1861 ஆம் 

ஆணடு 

அவேக்ஸாண்டர 

கன்னிஙஹாம் 

என்ற 

நிேஅ்ளனெைா்ளர உதைவியு்டன் 

நிறுெப்்ட்டது.

 இதைன் தைனேனேைகம் புது தில்லியில்  

உள்்ளது.

ைகவல்	ந்ரை

வெணகேக் காேம் என்்து, ேக்கள் 

வெணகேத்தைாோை வ்ாருள்கன்ளப் 

்ைன்்டுத்திை காேம் ஆகும்.
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�கை	�ோகரிகம்
ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் 

எைோம். அதைற்காை காைணஙகள் :

சிறப்்ாை நகைத் திட்டமி்டல்

 சிறப்்ாை கடடி்டக்கனே மெனேப்்ாடு

மேமே வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்னதை உற்று மநாக்கி, கீமழ 

வகாடுக்கப்்ட்ட அட்டெனணனை நிைப்புக

இ்டத்தின் 

வ்ைர
ோநிேத்தின் வ்ைர

கணடுபிடிக்கப்்ட்ட

 வ்ாருள்கள்

 தூய்னேக்கும், வ்ாதுச் சுகாதைாைத்திற்கும்  

வகாடுக்கப்்ட்ட அதிக முன்னுரினே 

 தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் ேற்றும் 

அ்ளவீடுகள்

 விெசாை ேற்றும் னகவினைத் 

வதைாழில்களுக்காைத் தி்டோை அடித்தை்ளம்

இந்திே	எல்ரலகளில்	கணடுபிடிககப்ட்ட	இ்டஙகள்
வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளரகள் இந்திை எல்னேகளில் ஹைப்்ா நாகரிகம் இருந்தை இ்டஙகன்ளக் 

கணடுபிடித்துள்்ளைர.
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பைருககளும்	வீடுகளும்

வதைருக்கள் சட்டக ெடிெனேப்ன்க் 

வகாணடிருந்தைை. 

 வதைருக்கள் மநைாக   அனேக்கப்்டடிருந்தைை. 

அனெ ெ்டக்கு வதைற்காகவும், கிழக்கு 

மேற்காகவும் வசன்றை. ஒன்னற ஒன்று 

வசஙமகாணத்தில் வெடடிக்  வகாள்ளும் 

்டியும் இருந்தைை. 

 சானேகள் அகேோகவும் ென்ளொை 

முனைகன்ளக் வகாண்டதைாகவும் இருந்தைை. 

  வீடுகள், வதைருக்களின் இரு ஓைஙகளிலும் 

சீைாக அனேக்கப்்டடிருந்தைை.  வீடுகள் 

ஒன்று அல்ேது இைணடு ோடி அடுக்குகன்ள 

உன்டைைொகக் காணப்்டுகின்றை.

  வ்ரும்்ாோை வீடுகள் ்ே அனறகன்ளயும் 

ஒரு முற்றத்னதையும் ஒரு கிணற்னறயும் 

வகாணடிருந்தைை. ஒவவொரு வீடடிலும் 

கழிெனறயும், குளிைேனறயும் 

இருந்திருக்கின்றை.

வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளாலும் 

சுணணாம்புக் கேனெைாலும் 

கட்டப்்டடிருந்தைை. சூரிை வெப்்த்தில் 

உேை னெக்கப்்ட்ட வசஙகற்களும் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை. வ்ரும்்ாோை 

வசஙகற்கள் சீைாை அ்ளவுகள் 

உன்டைதைாகமெ இருந்தைை.  கூனைகள் 

சேதை்ளோக இருந்தைை. 

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்தின்	ைனித்	ைன்ரம 
சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் சிறப்்ம்சமே திட்டமிட்ட நகை அனேப்பு ஆகும். நகைம் திட்டமி்டப்்ட்ட 

இைணடு ்குதிக்ளாக இருந்தைது.

பமஹர்கர்	-	சிந்து	பவளி	�ோகரிகத்துககு	முன்நனோடி	
வேஹரகர புதிை கற்காே ேக்கள் ொழந்தை ஓர இ்டம் ஆகும். இது ் ாகிஸ்தைான் நாடடில் ் லுச்சிஸ்தைான் 

ோநிேத்தில் ம்ாேன் ஆற்றுப் ்ள்்ளத்தைாக்கில் அனேந்துள்்ளது. இது வதைா்டக்க காே ேனிதைரகள் 

ொழந்தைதைாகக் கண்டறிைப்்ட்ட இ்டஙகளுள் ஒன்று. ேக்கள் மெ்ளாணனேயிலும், கால்நன்ட 

ெ்ளரப்பிலும் ஈடு்ட்டதைற்காை  சான்று இஙகு கின்டத்துள்்ளது. கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 7000-ஐ ஒடடிை 

காேத்திமேமை வேவஹரகரில்  நாகரிகத்துக்கு முந்னதைை ொழக்னக நிேவிைதைற்காை வதைால்லிைல்  

சான்றுகள் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளை.

நகைத்தின் மேற்கு ்குதி 

சற்று உைைோைது. 

அது மகாடன்ட 

எைப்்ட்டது.

நகை நிரொகிகள் 

இனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர.

வ்ருஙகு்ளமும் 

தைானிைக் 

க்ளஞசிைஙகளும் 

இருந்தைை.

நகைத்தின் கிழக்குப் 

்குதி சற்று தைாழந்தை 

உைைமுன்டைது. அதிக 

்ைப்புக் வகாண்டது.

அது வ்ாதுேக்கள் 

ெசிக்கும் இ்டோக 

இருந்தைது.
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 அைணேனைகம்ளா,    ெழி்ாடடுத் தைேஙகம்ளா 

இருந்தைனதைத் தீரோனிக்கக் கூடிை 

சான்றுகள்  எதுவும் கின்டக்கவில்னே.

கட்ட்டஙகள் கடடுெதைற்கு ஏன் சுட்ட 

வசஙகற்கள் ்ைன் ்டுத்தைப்்டுகின்றை?

ஏவைன்றால், அனெ ெலுொைனெ, 

கடிைோைனெ, நினேத்து நிற்கக் 

கூடிைனெ, வநருப்ன்க் கூ்டத் 

தைாஙகு்னெ.  மேலும், அனெ நீரிைால் 

கனைெதில்னே.

கழிவு	நீர்	அரமபபு
ஏறத்தைாழ எல்ோ 

ந க ை ங க ளி லு ம் 

மூ்டப்்ட்ட கழிவு 

நீர ெடிகால் 

அ ன ே ப் பு 

இ ரு ந் தை து .  

ெ டி க ா ல் க ள் 

வசஙகற்கன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

கல்தைடன்டகன்ளக் 

வ க ா ண டு ம் 

மூ்டப்்டடிருந்தைை.

ெடிகால் கழிவு நீர மதைஙகாேல் வசல்ே 

ெசதிைாக மேசாை வேன்சரினெக்  

வகாணடிருந்தைது. கழிவுப் வ்ாருள்கன்ள 

அப்புறப்்டுத்துெதைற்காை துன்ளகளும் 

சரிைாை இன்டவெளியில் 

அனேக்கப்்டடிருந்தைை.

வீடடிலிருந்து கழிவுநீர ் ே வதைருக்களின் கீழ 

அனேக்கப்்டடிருந்தை குழாய்கள் மூேோக 

முக்கிை ெடிகால்கன்ளச் வசன்றன்டயுோறு 

அனேக்கப்்டடிருந்தைது

ஒவவொரு வீடடிலும் தி்டக் கழிவுகன்ளத் 

மதைக்குெதைற்காை குழிகள் இருந்தைை.  

அனெ தி்டக்கழிவுகன்ளத் மதைக்கி, கழிவு 

நீனை ேடடும் வெளிமைற்றிை.

ப்ருஙகுளம்	-		பமோகஞ்ச-ைோநைோ

இந்தை வ்ருஙகு்ளோைது நன்கு அகன்று,  

வசவெக ெடிெத்தில் அனேந்திருந்தை 

நீரத்மதைக்கம் ஆகும். இது நகரின் நடுவில் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளது.  நீர கசிைாதை 

கடடுோைத்துக்காை மிகப் ்ழனேைாை 

சான்று எைோம்.

இக்கு்ளத்தின் சுெரகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்டடு, நீர கசிைாேல் இருப்்தைற்காக  

சுெரிலும், தை்ளத்திலும் ்ே அடுக்குகள் 

இைற்னகத் தைார வகாணடு 

பூசப்்டடிருந்தைை.

ெ ்ட பு ற த் தி லி ரு ந் து ம் , 

வதைன்புறத்திலிருந்தும் 

கு்ளத்திற்குச் வசல்ே 

் டி க் க ட டு க ள் 

அனேக்கப்்டடுள்்ளை. 

கு்ளத்தின் ்க்கொடடில் 

மூன்று புறமும் 

அனறகள் உள்்ளை.

அருகில் இருந்தை கிணற்றில் இருந்து 

நீர இனறக்கப்்டடு வ்ருஙகு்ளத்தில் 

வி்டப்்ட்டது. உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்ட நீர 

வெளிமைறவும் ெனக வசய்ைப்்டடிருந்தைது.
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ைோனிேக	களஞசிேம்	-	ஹைப்ோ

தைானிைக் க்ளஞசிைம் – வசஙகற்க்ளால்    

அடித்தை்ளமி்டப்்ட்ட, வ்ரிை, உறுதிைாை 

கட்ட்ட அனேப்பு.

இனெ தைானிைஙகன்ளச் மசகரித்து 

னெப்்தைற்காகப் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.

தை்ள வெடிப்புகளில் மகாதுனே, ்ாரலி, 

தினைெனககள், எள் ேற்றும் ்ருப்பு 

ெனககளின் மிச்சஙகள் சிதைறிக் 

காணப்்ட்டை.

வசஙகற்க்ளால் கட்டப்்ட்ட சுெரகன்ளக் 

வகாண்ட தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஒன்று 

ஹரிைாைா ோநிேத்தில் உள்்ள 

ைாகிகரகியில் கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. 

இது முதிரச்சிைன்டந்தை ஹைப்்ா காேத்னதைச் 

சாரந்தைது.

மோப்ரும்	கட்ட்டஙகள்

வோகஞச-தைாமைாவில் இருந்தை இன்வைாரு 

மிகப்வ்ரும் வ்ாதுக் கட்ட்டம், கூட்ட அைஙகு 

ஆகும். 

இது 20 தூணகள் 4 ெரினசகன்ள 

வகாணடு ்ைந்து விரிந்தை கூ்டம் ஆகும். 

வணிகம்	மறறும்	ந்ோககுவைத்து	

ஹைப்்ா ேக்கள் வ்ரும் ெணிகரக்ளாக 

இருந்தைைர.

தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட என்டகள் 

ேற்றும் அ்ளனெகள் அெரக்ளால் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டை.  வ்ாருடகளின் 

நீ்ளத்னதை அ்ளவி்ட, அ்ளவுகள் குறிக்கப்்ட்ட 

குச்சிகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

அெரகள் சக்கை ெணடிகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.  ஆைக்கால் இல்ோதை, 

தி்டோை  சக்கைஙகன்ளப் ்ைன்்டுத்திைர.

வேச்ம்டாமிைாவு்டன் விரிொை க்டல் 

ெணிகம் நன்டவ்ற்றிருக்கிறது. சிந்து 

வெளி முத்தினைகள் தைற்காே ஈைாக், குனெத் 

ேற்றும் சிரிைா ஆகிை ் குதிகன்ளக் குறிக்கும் 

்ணன்டை வேச்ம்டாமிைாவில் உள்்ள  

சுமேர ்குதிகளில் கின்டத்துள்்ளனே இனதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

சுமேரிைாவின் அக்காடிைப் ம்ைைசிற்குட்ட்ட 

அைசன் நாைம் – சின் என்்ெர சிந்து வெளிப் 

்குதியிலுள்்ள வேலுக்கா  என்னும் இ்டத்தில் 

இருந்து அணிகேன் ொஙகிைதைாக நாைம் – 

சின் குறித்தை காவிைத்தில் கூறப்்டடுள்்ளது. 

ம்ாக்குெைத்திற்குக் கான்ளகன்ளப் 

்ைன்்டுத்திைர.

்ாைசீக ென்ளகு்டா ேற்றும் 

வேச்ம்டாமிைாவில் கணடுபிடிக்கப் 

்ட்டனதைப் ம்ான்று உருன்ள ெடிெ 

முத்தினைகள்  சிந்து வெளிப்்குதியிலும் 
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காணப்்டுகின்றை . இது  இந்தை இரு 

்குதிகளுக்கும் இன்டயில் ெணிகம் 

நன்டவ்ற்றனதைக் காடடுகிறது .

கப்ல்	கடடும்	ைளம்	-	நலோத்ைல்

தைற்காே குஜைாத்திலுள்்ள மோத்தைலில் 

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் வசப்்னிடும் தை்ளம் 

ஒன்று கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது.   இது 

அெரகள் மேற்வகாண்ட க்டல் ெணிகத்னதை 

உறுதிப்்டுத்துகிறது.

மோத்தைல் என்னும் இ்டம் குஜைாத்தில் 

ச்ரேதி ஆற்றின் ஒரு துனண ஆற்றின் 

கனையில் அனேந்துள்்ளது

பமோகஞ்ச-ைோநைோ-ைரலவர

  அேரந்தை நினேயில் உள்்ள ஓர ஆண 

சினே வோகஞச-தைாமைாவில் உள்்ள 

ஒரு கடடி்டத்தில் இருந்து கணடு 

பிடிக்கப்்டடுள்்ளது.

அது வநற்றியில் ஒரு தைனேப்்டன்டயு்டனும் 

ெேது னக மேல்்குதியில் ஒரு சிறிை 

அணிகேனு்டனும் காணப்்டுகிறது. 

அதைன் தைனே முடியும், 

தைாடியும் நன்றாக  

ஒழுஙகு்டுத்தைப்்டடு 

காணப்்டுகிறது.

காதுகளின் கீழ 

காணப்்டும் இரு 

துன்ளகள், தைனேயில் அணிைப்்டும் 

அணிகேனைக் காதுெனை இனணக்க 

ஏற்்டுத்தைப்்டடிருக்கோம் .

இ்டதுமதைாள் பூக்கள் ேற்றும் 

ென்ளைஙகளின் ெடிெனேப்பில் 

அேஙகரிக்கப்்ட்ட ஒரு மேேஙகிைால் 

மூ்டப்்டடுள்்ளது.

இது ம்ான்ற ெடிெனேப்பு அப்்குதியில் 

உள்்ள ேக்க்ளால் இன்ற்ளவும் 

்ைன்்டுத்தைப்்டுெது குறிப்பி்டத்தைக்கது.

பைோழில்	நுட்ம்	

சிந்துவெளி நாகரிக ேக்கள் தைைப்்டுத்தைப்்ட்ட 

என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடுகன்ள 

உருொக்கிைர.

குஜைாத் ோநிேத்தில் உள்்ள 

மோத்தைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

தைந்தைத்திைாோை அ்ளவுமகால்  

1704 மி.மீ. ெனை சிறிை அ்ளவீடுகன்ளக் 

வகாணடுள்்ளது. (அதைன் சேகாேத்திை 

நாகரிகஙகளில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

அ்ளவுமகால்களில் இது தைான் மிகச் சிறிை 

பிரிவு ஆகும்)

ைகவல்	ந்ரை

ேனிதைரக்ளால் முதைன் முதைலில் கணடு 

பிடிக்கப்்ட்ட ேற்றும் ்ைன்்டுத்தைப்்ட்ட 

உமோகம் – வசம்பு.

6th History_Tamil_Unit 3.indd   139 28-01-2020   17:01:06



140

நக.வி.டி	 (பகோறரக	 –	 வஞசி	 –	 பைோணடி)	 வளோகம்: ்ாகிஸ்தைானில் இன்றும்  

வகாற்னக, ெஞசி, வதைாணடி, ேத்னை, உனற, கூ்டல்கர என்ற வ்ைர வகாண்ட 

இ்டஙகள் உள்்ளை. வகாற்னக,  பூம்புகார ம்ான்ற சஙக காே நகைஙகள் ேற்றும் 

துனறமுகஙகளின்  வ்ைரகளு்டன் உள்்ள இ்டஙகள் ஆப்கானிஸ்தைானில் 

உள்்ளை. ஆப்கானிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவரி, வ்ாருணஸ் ேற்றும் 

்ாகிஸ்தைானில் உள்்ள ஆறுக்ளாை காவிரி ொோ ேற்றும்  வ்ாருனை  ஆகிை வ்ைரகள் தைமிழச் 

வசாற்கன்ள முழுனேைாகப் பிைதி்லிக்கின்றை.

வோகஞச-தைாமைாவில் வெணகேத்தைால் ஆை 

இந்தை சிறிை வ்ண சினே கின்டத்தைது.  ‘ந்டை 

ோது’ என்று குறிப்பி்டப்்டுகிற இந்தைச் சினேனைப் 

்ாரத்தை சர ஜான் ோர்ஷல் “முதைலில் இந்தைச் 

சினேனை நான் ்ாரத்தை வ்ாழுது இது ெைோற்றிற்கு  முந்னதைை 

காேத்தின் உருொக்க முனறனைச் சாரந்தைது என்று நம்புெதைற்குக் 

கடிைோக இருந்தைது.  ஏவைனில் இதும்ான்று உருொக்கம்  

்ணன்டை ேக்களுக்கு கிமைக்க காேம் ெனை வதைரிைவில்னே . இனெ 

ஏறத்தைாழ 3000 ஆணடுகளுக்கு முற்்ட்டதைாக இருக்கோம் எை 

நினைத்மதைன்.  இச்சினேகள் அக்காேகட்டத்துக்கு உரிைதைாகமெ 

இருந்தைை” என்றார.
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்ழஙகாே எழுத்துக்கன்ளப் ்டிப்்தைன் மூேம் அக்காே நாகரிகத்னதை 

நாம் அறிந்துவகாள்்ளோம். ஆைால்  சிந்துவெளி எழுத்துகன்ள இன்று 

ெனை நம்ோல் புரிந்து வகாள்்ள முடிைவில்னே. எைமெ, சிந்துவெளி 

ேக்களின் ொழக்னக முனறனை அறிெதைற்கு மெறு ஏதைாெது 

சான்றுகன்ளமை நாம் மநாக்க  மெணடி உள்்ளது.

உர்ட
வ்ாதுொக ்ருத்தி ஆன்டகம்ள ்ைன்்ாடடில் இருந்தைை. 

அஙகு கணடுபிடிக்கப்்ட்ட நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற்காை 

      சுழல் அச்சுக்கள் மூேம் அெரகள் நூற்கவும் வசய்திருக்கின்றைர  

 என்று வதைரிகிறது. 

 கம்்ளி ஆன்டகளும் உ்மைாகப்்டுத்தைப்்ட்டை.

சிந்துபவளி	�ோகரிகத்தின்	மர்றந்ை	ப்ோககிஷஙகரளப	்றறி	உனககுத்	பைரியுமோ?t

அன்பும்	அரமதியும்
குடியிருப்புகள் தைனைேட்டத்திலிருந்து நன்கு உைரத்தைப்்ட்ட தை்ளஙகளில்  

கட்டப்்டடிருந்தைை.

 சிந்துவெளி ேக்கள் அனேதிைாை ொழக்னக ொழந்திருப்்தைாகமெ 

மதைான்றுகிறது. ஏவைன்றால் அெரகளி்டம் ்ன்ட இருந்தைதைற்காை எந்தை 

ஆதைாைமும் இல்னே. மேலும் சிே ஆயுதைஙகள் ேடடுமே அஙகிருந்து 

கின்டத்துள்்ளை. 

 அெரகள் தைஙகளின் மேம்்ட்ட நினேனை அெரகளுன்டை ஆன்டகள், 

வினேேதிப்்ற்ற நனககள் ேற்றும் மேம்்ட்ட நகை ொழக்னக மூேம் 

வெளிப்்டுத்திைர.

சிந்துவெளி ேக்கள் ஆ்ைணம் வசய்ை 

சிெப்பு நிற ேணிக்கற்கன்ளப் (carnelian) 

்ைன்்டுத்திைர.

ைகவல்	ந்ரை

சிந்துவெளி ேக்கள் இரும்பு 

ேற்றும் குதினைனை 

அறிந்திருக்கவில்னே .

ஆண, வ்ண இரு்ாேரும் ஆ்ைணஙகன்ள விரும்பி   

அணிந்திருக்கின்றைர.

கழுத்தைணிகள், னகைணிகள், ென்ளைல்கள், மோதிைஙகள், காதைணிகள் 

ேற்றும் காேணிகள் முதைலிைெற்னறயும் அணிந்தைைர. தைஙகம், வெள்ளி, 

தைந்தைம், சஙகு, வசம்பு, சுடுேண  ேற்றும் வினேயுைரந்தை கற்க்ளால் 

அணிகேன்கள்  வசய்ைப்்டடிருந்தைை.

அணிகலன்கள்
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்சமே	�ம்பிகரக		
 சிந்துவெளி ேக்களின் ெழி்ாடு ேற்றும் அெரகளின் ேதை நன்டமுனறகள் 

்ற்றி அறிை எந்தை ஓர ஆதைாைமும் கின்டக்க வில்னே .

அஙகு கின்டக்கப்வ்ற்ற வ்ண சினேகள் மூேம் சிந்து வெளி ேக்களின்டமை 

தைாய் வதைய்ெ ெழி்ாடு இருந்திருக்கோம் எைத் வதைரிகிறது .

மட்ோண்டஙகள்	
ேட்ாண்டஙகன்ளச் சக்கைஙகள் வகாணடு உருொக்கிைர.  அனெ

தீயிலிடடுச் சு்டப்்ட்டை. 

ேட்ாண்டஙகள் சிெப்பு ெணணத்தில் இருந்தைை. அதில் கருப்பு

ெணணத்தில் அழகிை மெனேப்்ாடுகன்ளச் வசய்தைைர.

அஙகு கின்டத்தை உன்டந்தை ்ானைத் துணடுகள் விேஙகுகளின்

உருெஙகளு்டனும், ெடிவிைல் ெடிெனேப்புகளு்டனும்

காணப்்டுகின்றை. 

அவர்கரள	நிர்வகித்ைது	ேோர்?	
நகைத் திட்டமி்டனே நிரெகிக்கவும், ெணிகத்னதை மேம்்டுத்தைவும், நகைத்தில் 

அனேதினை நினேநாட்டவும்,  ெடிகால் அனேப்ன்ப் ்ைாேரிக்கவும், ஓர அதிகாை 

னேைம்  இருந்து இருக்கமெணடும் என்று ெைோற்றாசிரிைரகள் நம்புகின்றைர.

பைோழில்	
 சிந்துவெளி ேக்களின் முதைன்னேைாை வதைாழில் 

்ற்றி எதுவும் வதைரிைவில்னே, எனினும் 

மெ்ளாணனே, னகவினைப் வ்ாருள்கள் 

வசய்தைல், ்ானை  ெனைதைல், அணிகேன்கள் 

வசய்தைல்  ம்ான்றெற்றில் ஈடு்ட்டைர எை 

வதைரிகிறது. 

 அஙகு ெரத்தைகரகள், ெணிகரகள் ேற்றும் 

னகவினைஞரகளும் இருந்துள்்ளைர.

கால்நன்ட ெ்ளரப்பும் அெரக்ளது  வதைாழிோக 

இருந்தைது.

அெரகள் சக்கைத்தின் ்ைனையும் அறிந்திருந்தைைர.
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முதைல் எழுத்து ெடிெம் 

சுமேரிைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

கரலத்தி்றன்
வ்ாம்னே ெணடிகள், தைனேனையும், கால்கன்ளயும் அனசக்கக்கூடிை ்சுவ்ாம்னேகள், களிேண 

்ந்துகள், சிறிை வ்ாம்னேகள், சிறிை களிேண குைஙகு, சுடுேண வ்ாம்னேகள், வகாடன்டகன்ளக் 

வகாறிக்கும் அணில் வ்ாம்னேகள், ேணணால் ஆை நாய்கள்,  ந்டைோடும் ஆண வ்ாம்னே 

ம்ான்றனெயும் கின்டத்துள்்ளை.

சுடுேணணால் வசய்ைப்்ட்ட ்ல்மெறு ெனகைாை வ்ாம்னேகள் ேக்களின் வின்ளைாடடு ேற்றும் 

வ்ாழுதும்ாக்கு ஆரெத்னதைக் காடடுகின்றை .

ஹைப்ோ	�ோகரிகத்திறகு	�்டந்ைது	என்ன?
கி.மு.(வ்ா.ஆ.மு) 1900ஆம் ஆணடில் 

ஹைப்்ா நாகரிகம் சரிைத் வதைா்டஙகிைது.  

அதைற்குக் கீழக்கண்டனெ காைணஙக்ளாக 

அனேந்திருக்கோம்.

ஆற்றின் கனையில் உள்்ள அதைன் நகைஙகளில் 

அடிக்கடி ஏற்்ட்ட வெள்்ளப்வ்ருக்கு

சுற்றுச்சூழல் ோற்றம் 

 ்ன்டவைடுப்பு

இைற்னகச் சீற்றஙகள்

காேநினே ோற்றம்

காடுகள் அழிதைல்

வதைாற்று மநாய்த் தைாக்குதைல்

சிந்து	 பவளி	 �ோகரிகம்	 -	 ப்ோதுவோன	
உணரமகள்
உேகின் மிகப்்ழனேைாை நாகரிகஙகளில் 

ஒன்று .

்ழனேைாை நான்கு நாகரிகஙகளில் 

வ்ரிை ்ைப்்்ளவு வகாண்டது.

உேகின் முதைல் திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகள். 

மேம்்ட்ட சுகாதைாைம் ேற்றும் ெடிகால் 

அனேப்பு.

சுத்தைம் ேற்றும் சுகாதைாைம் ்ற்றிை உணரவு 

மேமோஙகியிருந்தைது.

வோகஞச-தைாமைாவில் வதைால்வ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சி நன்டவ்றும் இ்டம் உேகப் 

்ாைம்்ரிைத் தை்ளோக யுவைஸ்மகா 

அனேப்்ால் மதைரந்வதைடுக்கப்்டடுள்்ளது.

கதிரிேகக	 கோர்்ன்	 வேதுககணிபபு	 	 முர்ற	 –	 பைோல்லிேல்	 ஆய்வோளர்களுககோன		
ைைப்டுத்ைப்ட்ட	முர்ற
கார்னின் கதிரிைக்க ஐமசாம்டாப் ஆை கார்ன்

14
 ஐப் ்ைன்்டுத்தி, ஒரு வ்ாருளின் ெைனதை 

அறியும் முனற கதிரிைக்க கார்ன் முனற அல்ேது கார்ன்
14

 (c
14

) முனற என்று அனழக்கப்்டுகிறது. 
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மீள்்ோர்ரவ
எப்வ்ாழுது ேனிதைன் நினேைாக ொழ ஆைம்பித்தைாமைா, அதுமெ நாகரிகத்தின் வதைா்டக்கோகக் 

குறிக்கப்்ட்டது.

நாகரிகம் ெ்ளை ஆற்றஙகனைகள் முக்கிை ்ஙகு ெகித்தைை.

ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம் ஆகும்.

நன்கு திட்டமி்டப்்ட்ட நகைஙகளும், சரிைாை மகாணஙகளில் ஒன்னற ஒன்று வெடடுகின்ற 

அகேோை சானேகளும், மூ்டப்்ட்ட ெடிகால் ெசதிகளும் இருந்தைை. 

ேக்களின்டமை விைக்கத்தைக்க வ்ாறியிைல் திறனும் இருந்திருக்கிறது.

வோகஞச-தைாமைாவில் காணப்்டுகின்ற வ்ருஙகு்ளமே உேகின் முதைன் முதைலில் கட்டப்்ட்ட 

வ்ாதுக் கு்ளம் ஆகும்.

நாகரிகத்தின் ்ைப்்்ளவு: 

மேற்கில் - ்லுசிஸ்தைானின் ேக்ைான் க்டற்கனை ெனை:

கிழக்கில் - காகர – ஹாக்ைா நதிப் ்ள்்ளத்தைாக்கு ெனை:

ெ்டகிழக்கில் - ஆப்கானிஸ்தைான் 

வதைற்கில் - ேகாைாஷைா ெனை:  ்ைவியிருந்தைது

உர்	ஜிகுைோட	-	வேச்ம்டாமிைா 

(சுமேரிைர காேம்) உர 

நம்மு என்ற அைசைால் சின் 

என்ற சந்திை க்டவுளுக்கு 

கட்டப்்ட்டது. 

அபு	சிம்்ல் - எகிப்து அைசன்  

இைண்டாம் ைாவேசிஸ் 

என்்ெைால் கட்டப்்ட்ட 

இைடன்டக் மகாயில்கள் 

உள்்ள இ்டம்.

கி்சோ	பிைமிடு	-	கி.மு (வ்ா.ஆ.மு) 

2500 இல் குுஃபு ேன்ைைால் 

சுணணாம்புக் கல்ோல் 

கட்டப்்ட்டது.

உலகம்	அந்�ோளில்

வதைால்வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர - Archaeologist 
அகழொைாய்ச்சி - Excavation

நகைேைோக்கல் - Urbanisation

சித்திை எழுத்து - Pictograph

ோவுக்கல் (ஒரு கல் ெனக) - Steatite

நூனேச் சுற்றி னெப்்தைற் 

காை சுழல் அச்சுக்கள்
- Spindles

நிேக்கல் (இைற்னகத் தைார) - Bitumen

னகத்திறன் - Artefact

கப்்ல் கடடும் ேற்றும் 

வசப்்னிடும் இ்டம்
- Dock yard

முத்தினை - Seal
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நீமைாட்டத்னதைக் கணித்தை பின் கப்்ல் கடடும் 

தை்ளத்னதைக் கடடியிருப்்து.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரிைாைது.

3. கூற்று சரிைாைது,  ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

4. கீமழ கூறப்்டடுள்்ள வோகஞச-தைாமைானெ 

்ற்றிை கூற்றுகளில் எனெ   சரிைாைனெ?

1. தைஙக ஆ்ைணஙகள் ்ற்றித் 

வதைரிைவில்னே

2. வீடுகள் சுட்ட வசஙகற்க்ளால் 

கட்டப்்ட்டை.

3. கருவிகள் இரும்பிைால் வசய்ைப்்ட்டை.

4. வ்ருஙகு்ளம் நீர கசிைாேல் 

இருப்்தைற்காக ்ே அடுக்குக்ளால் 

இைற்னக தைார வகாணடு பூசப்்ட்டை.

5. கீழக்காணும் கூற்னற ஆைாய்க.

1. நகைஙகள், வதைருக்களின் ெடிெனேப்பு 

ேற்றும் வசஙகல் அ்ளவுகள் ஆகிைெற்றில் 

சீைாை தைன்னே.

2. ஒரு விரிொை ேற்றும் நன்கு 

ெடிெனேக்கப்்ட்ட ெடிகால் அனேப்பு.

3. தைானிைக் க்ளஞசிைம் ஹைப்்ா 

நகைஙகளில் முக்கிைோை ்குதிைாக 

வி்ளஙகிைது.

மேமே கூறப்்ட்ட கூற்றுகளில் எது / எனெ 

சரிைாைனெ? 

1) 1 & 2 2) 1 & 3 3) 2 & 3 4) அனைத்தும் சரி

6. வ்ாருந்தைாதைனதை ெட்டமிடு

 கான்ளகள், ஆடுகள், எருதுகள், ்ன்றிகள்,  

குதினைகள்

 7. தைெறாை இனணனைத் மதைரந்வதைடு

1. ASI –  ஜான் ோர்ஷல்

2. மகாடன்ட –  தைானிைக்க்ளஞசிைம்

3. மோத்தைல் –  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

4. ஹைப்்ா நாகரிகம் –  காவிரி ஆறு

III.	நகோடிட்ட	இ்டத்ரை	நிைபபுக:
1.   மிகப் ் ழனேைாை நாகரிகம்.

2.  இந்திைாவின்   வதைால்லிைல்  ஆய்வுத் துனற 

 என்ற நிே அ்ளனெைா்ளர  

உதைவியு்டன் வதைா்டஙகப்்ட்டது.

3.    தைானிைஙகள் மசகரித்து 

னெக்கப் ்ைன்்ட்டது.

்யிறசிகள் 
I.	 ்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு	
1. சிந்து வெளி ேக்கள் எந்தை உமோகஙகன்ளப் 

்ற்றி அறிந்திருந்தைைர?

1. வசம்பு, வெணகேம், வெள்ளி, தைஙகம் 

2. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு ,வெணகேம் 

3. வசம்பு, தைஙகம், இரும்பு, வெள்ளி 

4. வசம்பு, வெள்ளி, இரும்பு, தைஙகம் 

2. சிந்து வெளி நாகரிகம் எக்காேத்னதைச் 

சாரந்தைது

1. ்னழை கற்காேம் 

2. இன்டக்கற்காேம்

3. புதிை கற்காேம்

4. உமோக காேம்

3. ஆற்றஙகனைகள் ‘நாகரிகத்வதைாடடில்கள்’ 

எை அனழக்கப்்்டக் காைணம்

1. ேண மிகவும் ெ்ளோைதைால்

2. சீைாை காே நினே நிேவுெதைால்

3. ம்ாக்குெைத்திற்குப் ்ைனுள்்ளதைாக   

இருப்்தைால்

4. வ்ரும்்ாோை நாகரிகஙகள் ஆற்றின்  

கனைகளில் மதைான்றிைதைால்

II.	 	கூறர்றக	 கோைணத்நைோடு	 ப்ோருத்துக.	
்சரிேோன	விர்டரேத்	நைர்ந்பைடு.

1. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் ஒரு நகை 

நாகரிகம் எைோம்.

 காைணம் – திட்டமி்டப்்ட்ட நகை அனேப்பு, 

மேம்்ட்ட கழிவு நீர அனேப்பு

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறு, காைணம் சரி.

3. கூற்று சரி, காைணம் தைெறு.

4. கூற்றும் காைணமும் தைெறு.

2. கூற்று – ஹைப்்ா நாகரிகம் வெணகே 

காேத்னதைச் சாரந்தைது.

 காைணம் – ஹைப்்ா ேக்களுக்கு இரும்பின் 

்ைன் வதைரிைாது.

1. கூற்றும் காைணமும் சரி.

2. கூற்று தைெறாைது, காைணம் சரி

3. கூற்று சரிைாைது, ஆைால் அதைற்காை 

காைணம் தைெறாைது.

4. கூற்று ேற்றும் காைணம் தைெறாைனெ.

3. கூற்று – ஹைப்்ா ேக்களின் வ்ாறியிைல் 

திறன் குறிப்பி்டத் தைக்கது

 காைணம் - க்டலின்  அனேகள், ஓதைஙகள் 
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4.  ேக்கள் குழுக்க்ளாகச் மசரந்து 

 னதை உருொக்குகிறாரகள்.

IV.	்சரிேோ?	ைவ்றோ?
1.  வேஹரகர  புதிை கற்காே  ேக்கள் ொழந்தை 

ஓர இ்டோகும். 

2.  இந்திைாவின் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனற வதைால்வ்ாருள் ஆைாய்ச்சிக்கும், 

நாடடின் கோச்சாை நினைவுச் சின்ைஙகளின் 

்ாதுகாப்பிற்கும் வ்ாறுப்்ாைது.

3.  தைானிைக் க்ளஞசிைம் தைானிைஙகன்ளச் 

மசகரித்து னெப்்தைற்காகப் 

்ைன்்டுத்தைப்்ட்டது. 

4.  முதைல் எழுத்துெடிெம் சீைரக்ளால் 

உருொக்கப்்ட்டது.

V.	ப்ோருத்துக
1. வோகஞச-தைாமைா –  மே்டாை ்குதி

2. வெணகேம் –  சிெப்பு ேணிக்கல்

3. மகாடன்ட –  உமோகக் கேனெ

4. காரனிலிைன் –  இறந்மதைார மேடு

VI.	ஓரிரு	வோர்த்ரைகளில்	விர்டேளி	
1. உமோகஙகளின் ்ைன்கன்ளக் கூறு.

2.  நாம் உணணும் உணவில் மெக னெத்தை 

உணவு, ்ச்னசைாை உணவு எை ஒரு 

்டடிைனே உருொக்கு.

3.  மிருகஙகன்ளயும், ேைஙகன்ளயும் ெழி்டும் 

்ழக்கம் நம்மின்டமை உள்்ளதைா?

4.  ஆற்றஙகனைகள் நாகரிகத் வதைாடடில்கள்.  

ஏன்?

5.  ஒரு வ்ாம்னே நகரெதைாமேமை அனதை  

நவீை காே வ்ாம்னேகள் என்று வ்ாருள் 

வகாள்்ள முடிைாது.  சிந்து வெளி ேக்கள் 

வ்ாம்னேகளில் ம்ட்டரிக்கு  (மின் கேம்)  

ோற்றாக எனதைப் ்ைன்்டுத்திைர?

6.  நீ ஒரு வதைால் வ்ாருள் ஆய்ொ்ளர எனில் 

என்ை வசய்ொய்?

7.  இந்திை எல்னேக்கு உட்ட்ட ்குதியில் 

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை இரு 

்குதிகன்ளக் கூறு.

8.  சிந்து வெளி நாகரிகத்தின் கூறுகளில் 

உன்னைக் கெரந்தைது எது? ஏன்?

9.  தைற்காேத்தில் வ்ாருடகளின் 

நினறனை அ்ளக்க என்ை கருவி 

்ைன்்டுத்தைப்்டுகிறது?

VII.	 கீழககோணும்	வினோககளுககு	விர்டேளி
1.  புனதைந்தை கடடி்டஙகன்ளக் கணடுபிடிக்க 

தைற்ம்ாது எந்தை நன்டமுனற 

பின்்ற்றப்்டுகிறது?

2.  சிந்து வெளி நாகரிகம் வெணகே காே 

நாகரிகம் எை ஏன் அனழக்கப்்டுகிறது?

3.  சிந்து வெளி நாகரிகம் ஒரு நகை நாகரிகம்.  

காைணம் கூறு.

4.  கழிவு நீர ெடிகால் அனேப்பின்  சிறப்ன்க் 

கூறு.

5.  வ்ருஙகு்ளம் ்ற்றி உைக்கு 

வதைரிந்தைெற்னறக் கூறு.

6.  சிந்து வெளி ேக்கள் வெளிநாடடிைரு்டன் 

ெணிகத்தில் ஈடு்ட்டைர என்்னதை நீ 

எவொறு அறிந்து வகாள்கிறாய்?

VIII.	 உேர்	சிந்ைரன	வினோககள்	
1.  கீமழ வகாடுக்கப்்டடுள்்ளச் சிந்து 

வெளியின் சிறப்்ம்சஙகன்ளக் 

கெனித்துத் தைற்காேத்து்டன் ஒப்பிடு

1.  வி்ளக்குக் கம்்ஙகள் 

2.  சுட்ட வசஙகற்கள் 

3.  நிேத்தைடி ெடிகால் அனேப்பு

4.  என்டகள் ேற்றும் அ்ளவீடு

5.  கப்்ல் கடடும் தை்ளம்

2.  மெ்ளாணனே சிந்துவெளி ேக்களின் 

வதைாழில்களுள் ஒன்று -  எவொறு 

நிரூபிப்்ாய்? (கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ள னெத்து)

3.  ேட்ாண்டஙகளும் அதைன் உன்டந்தை 

துணடுகளும் சிந்துவெளி ் குதியில் இருந்து 

கணவ்டடுக்கப்்டடுள்்ளை. இதிலிருந்து நீ 

அறிெது என்ை?

4.  மோத்தைல் ஒரு கப்்ல் கடடும் தை்ளம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளது. அதைன் மூேம் நீ 

அறிெது என்ை?

5.  ஹைப்்ா நாகரிகத்தின்  அழிவுக்கு காைணம் 

என்ை?
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IX.	 மோணவர்	ப்சேல்்ோடு
1.  ஒரு குறிப்புப் புத்தைகம் தைைாரி.(வோகஞச-தைாமைா 

ேற்றும் ஹைப்்ாவில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

வ்ாருள்கன்ளப் ்ற்றிை வசய்திகள்)  

2.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஒரு ்குதிைாக 

வி்ளஙகிை இ்டத்தில்  ஒரு வதைால்லிைல் 

ஆைாய்ச்சிைா்ளைாக உன்னை நினைத்துக் 

வகாள். நீ எனதைவைல்ோம் மசகரிப்்ாய்?

3.  தைகெல் அடன்ட தைைாரி. (சதுை அடன்டகன்ள  

எடுத்துக் வகாள். அதில் சிே அடன்டகளில் 

்்டஙகன்ள ஒடடு.  சிே அடன்டகளில் 

அதைற்காை  தைகெல்கன்ள எழுது.  

ோணெரகளி்டம் இந்தை அடன்டகன்ளக்  

வகாடுத்துப்  வ்ாருத்தைச் வசய்.)

4.   கற்்னைைாக ஒரு  ோதிரி நகை அனேப்ன் 

ெனைந்து ்ார.

5.  சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் ஏதைாெது ஓர 

அனேப்ன் களிேண, ென்ளைல் துணடுகள், 

தீக்குச்சிகள், கம்்ளி நூல் ேற்றும் ஐஸ்கிரிம் 

குச்சிகள் வகாணடு ெடிெனேத்தைல்.

6.  வின்ளைாடடு வ்ாம்னேகள் ஒவவொரு 

காேகட்டத்திலும் எவொறு ோறியுள்்ளை 

என்று உன்ைால் கற்்னை வசய்து ்ாரக்க 

முடிகிறதைா?

களிேண -> கல் -> ேைம் -> உமோகம் ->
-> பி்ளாஸ்டிக் -> விேஙகுகளின் உமைாேம் 

(fur)-> மின்சாைம் -> மின்ைணு ->???

7.  குறுக்வகழுத்து

இ்டமிருந்து	வலம்
(4) ஒவவொரு வீடடிலும்……… இருந்தைது.

(5) இது……………. காே நாகரிகம்.

(10)  தைானிைஙகன்ள மசகரித்து னெக்கப் 

்ைன்்ட்டது.

வலமிருந்து	இ்டம்
(2)  வோகஞச-தைாமைானெ வி்ட 

்ழனேைாைது.

(6) இது நீர கசிைாேல் இருக்கப் பூசப்்ட்டது.

(7)  இது தைான் வதைால்வ்ாருள் ஆய்விற்கு 

வ்ாறுப்பு ெகிக்கிறது.

நமலிருந்து	கீழ
(1)  கப்்ல் கடடும் தை்ளம் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட 

இ்டம்.

(3)  இந்திை வதைால்வ்ாருள் ஆய்விைல் 

துனறயின் இைக்குநைாக இருந்தைெர.

கீழிருந்து	நமல்
(8)  சிந்துவெளி ேக்களுக்கு இதைன் ்ைன் 

வதைரிைாது

வினோடி	-	வினோ	
1.  சிந்துவெளி ேக்கள் ஆன்ட தைைாரிக்க எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

2.  முதைலில் கணடுபிடிக்கப்்ட்ட சிந்துவெளி 

நாகரிக நகைம் எது?

3.  சிந்துவெளி நாகரிகம் எஙகு இருந்தைது?

4.  எந்தை விேஙகு ெணடி இழுக்கப் 

்ைன்்ட்டது?

5.  சிந்து வெளி ேக்களுக்கு எந்தை உமோகம் 

வதைரிைாது?

6.  ் ானை வசய்ெதைற்கு எனதைப் 

்ைன்்டுத்திைர?

7.  உேகின் நான்கு ்ழம்வ்ரும் நாகரிகஙகளில் 

மிகப் ்ழனேைாைது எது?

X.	வோழகரகத்	தி்றன்	
1. களிேணனணக் வகாணடு ஒரு விேஙகு 

அல்ேது ்ானை வசய்யுஙகள். 

2. நகரும் னககால்கன்ளக் வகாண்ட சுடுேண 

வ்ாம்னேகன்ளச் வசய்யுஙகள். 

3. ்ானையில் ஓவிைம் தீடடு (ெடிவிைல் 

்்டஙகளு்டன் கூடிை முனறயில்)

4. தைகெல் சுெவைாடடிகள் ேற்றும் காடசிப் 

்தைானககள் வசய்தைல்.

(1) (2) (3)

(4) (6)

(5)

(7)

(8)

(10)
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XI.	வரை்்டம்

1. இந்திை எல்னேக்குள் சிந்துவெளி நாகரிகம் 

காணப்்ட்ட ஏமதைனும் நான்கு ்குதிகன்ளக் குறி.

2. இந்திை ஆறுகளுக்காை ெனை்்டத்தில் 

சிந்துவெளி நாகரிகம் ்ைவியிருந்தை ்குதிகன்ள 

ெணணமிடடுக்  காடடு.

3. கீ ழ க் க ண ்ட  ் கு தி க ன ்ள க்           

வகாடுக்கப்்ட்ட ெனை்்டத்தில் குறி.

1. வோகஞச – தைாமைா

2. சான்கு தைாமைா

3. ஹைப்்ா

4. வேஹரகர

5. மோத்தைல்

	XII.	கட்டக	வினோககள்
சாரேஸ் மேசன் எனதைப் 

்ாரத்தைார?

விர்ட:

சிந்து வெளி ேக்கள் ்ைன்்டுத்திை 

வ்ாருள்களுள் தைற்ம்ாது 

நாம் எெற்னறவைல்ோம் 

்ைன்்டுத்துகிமறாம்?

(ஏமதைனும் மூன்று கூறு)

விர்ட:

மெறு என்வைன்ை 

வ்ாருள்கள் எல்ோம் 

கின்டத்துள்்ளை?.

விர்ட:

சிந்துவெளி ேக்களுக்குத் 

வதைரிைாதை மூன்னறக் கூறு?

விர்ட:

எந்தை உமோகம் சிந்து வெளி 

ேக்களுக்குத் வதைரிைாது?

விர்ட:

உேகின் மிகப் 

்ழனேைாை நாகரிகம் 

எது?

விர்ட:
முதைலில் 

்ழக்கப்்டுத்தைப்்ட்ட

விேஙகு நாய். ஏன்?

விர்ட:

முதைன் முதைலில் ்ருத்திச் வசடினை 

ெ்ளரத்தைெரகள் ைார?

விர்ட:

எந்தை நிறுெைம் 

புனதைவ்ாருள் 

ஆைாய்ச்சிக்குப் 

வ்ாறுப்்ாைது?

விர்ட:
தைமிழ நாடடில் 

ஏமதைனும் ஆற்றஙகனை 

நாகரிகம் 

கணடுபிடிக்கப்்டடுள்்ளதைா? 

விர்ட:

சிந்து வெளி நாகரிகம் ்ைவிை இைணடு 

இ்டஙகள் எனெ? (இந்திைாவின் 

எல்னேக்குள்)

விர்ட:

சிந்து வெளி நகைஙகள் 

குழந்னதைகளுக்காை 

நகைஙகள் எை நாம் 

கூறமுடியுோ?

விர்ட:

இரணே	வளஙகள்
சிந்துவெளி நாகரிகம் குறித்து மேேதிகோகக் கற்க உதைவும் இனணைத் தை்ளஙகள்:

1. http://www.thenagain.info/webchron/india/harappa.html

2. http://www.archaeologyonline.net/artifact/harappa-mohenjodaro.html 

3. http;//en.m.wikipedia.org 

4. www.harappa.com
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தமிழ்நாட்டின் 
பண்டைய ்கரஙகள்

4அலகு

 கற்றலின் ந்நாககஙகள்

இப்பாடத்தைக் கற்றுக்்கபாள்வதைன் ்வபாயிலபாக, 

 ்ண்டய தைமிழக நகரஙகளின் ்்ரு்ை்யத ்தைரிந்து்கபாள்ளல்

 பூம்புகபார் நகரத்தைப ்ற்றி அறிதைல்

 ைது்ர நகரததின் சிறப்் உணர்தைல்

 கபாஞ்சி நகரததின் ைபாணபி்ை அறிந்து்கபாள்ளல்

 ்ண்டய தைமிழகததின் ஆட்சியபா்ளர்க்்ள அறிதைல்

  ் ண்டய தைமிழகததின் ்கவி்ைக் க்லகள, சந்்தைகள, உற்்ததியபா்ளர்கள, கடல் 

கடந்து நடந்தை ்வணிகம், கல்வி ைற்றும் நீர் மைலபாண்ை ்ற்றி அறிதைல்

(அஃது ஓர் அரசு மைல்நி்லப்ளளியின் 

ஆறபாம் ்வகுபபு.  எழுந்து நின்று ்வணஙகிய 

குழந்்தைக்்ள ்வபாழ்ததி அைரச் ்சய்கிறபார் 

சமூக அறிவியல் ஆசிரி்ய.)

ஆசிரி்ய : “அரு்ை! என்ை இன்்றக்குப 

புதிய சட்்டயில் மிளிர்கிறபாய் தைமிழினி?”

குழந்தகள் :  “அம்ைபா, இன்று அ்வளுக்குப 

பிறந்தைநபாள.”

ஆசிரி்ய :  “்வபாழ்ததுகள, நீணட கபாலம் நீ 

நன்றபாக ்வபாழ ்வபாழ்ததுகிமறன்.”

தமிழினி : “மிக்க நன்றிஙக அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரி குழந்்தைக்ளபா, 

தைமிழினியினு்டய பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை 

இன்்றய ்பாடத்தை ஆரம்பிதது விடலபாைபா?”

குழந்தகள் : எப்டிஙக அம்ைபா?  இன்று 

நபாம் ்பார்க்கம்வணடிய ்பாடம் தைமிழ் நபாட்டின் 

நகரஙகள. அ்தை எப்டி தைமிழினியு்டய பிறந்தை 

நபாளில் இருந்து ்தைபாடஙகு்வது?

ஆசிரி்ய : ்தைபாடஙகலபாம், அழகபாகத 

்தைபாடஙகலபாம். முதைலில் எல்மலபாரும் எழுந்து 

நின்று தைமிழினிக்கு ்வபாழ்தது ்சபால்லலபாைபா?

குழந்தகள் : பிறந்தை நபாள ்வபாழ்ததுகள தைமிழ்!

தமிழினி : எல்மலபாருக்கும் நன்றி!

ஆசிரி்ய :  தைமிழ், உன் ்சபாந்தை ஊமர 

்சன்்ை தைபாைபா?

தமிழினி : இல்்லஙக அம்ைபா, என் ்சபாந்தை 

ஊர் கரூருக்கு அருகில் உள்ள கடவூர்.
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ஆசிரி்ய : நல்லது, ்சபாந்தை ஊருக்குப 

ம்பாய் ்வரும் ்வழக்கம் உணடபா?

தமிழினி : ஒவ்்வபாரு மகபா்ட 

விடுமு்றக்கும் அஙகு ம்பாய் ்வரும்வன் அம்ைபா

ஆசிரி்ய : ைகிழ்ச்சி! கடவூருக்கும் 

்சன்்ைக்கும் இ்டமய என்ை ம்வறு்பாடு?

தமிழினி : கடவூர் கிரபாைம்; ்சன்்ை 

நகரம் அம்ைபா.

ஆசிரி்ய : அரு்ை! ்ண்டய 

இந்தியபாவில் திட்டமிட்டுக் கட்டப்ட்ட முதைல் 

நகரஙகள எ்்வ என்று ்தைரியுைபா?”

குழந்தகள் :  “ஹரப்பா, ்ைபாகஞ்ச - தைபாமரபா, 

அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “சரியபாகச் ்சபான்னீர்கள 

குழந்்தைகம்ள!  இன்று தைமிழ் நபாட்டின் மிகவும் 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள குறிதது ்டிக்கப 

ம்பாகிமறபாம் சரியபா”?அ்்வ பூம்புகபார், ைது்ர 

ைற்றும் கபாஞ்சி ஆகும்

குழந்தகள் : “சரி அம்ைபா”

ஆசிரி்ய : “்பார்ததீர்க்ளபா! தைமிழினியின் 

பிறந்தை நபாளிலிருந்மதை இன்்றய ்பாடத்தை 

ஆரம்பிததுவிட்மடபாம்”. 

குழந்தகள் : “ஆைபாம் அம்ைபா”.

“ஹரப்பா, ் ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஆகிய்வற்்றப 

ம்பால, தைமிழகததிலும் ்தைபான்்ையபாை 

நகரஙகள இருந்திருக்கின்றை. அந்நகரஙகளுள 

ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார் ஆகிய்்வ மிகவும் 

புகழ்்்ற்ற்்வ ஆகும்.

“இதைற்கபாை சபான்றுக்்ள நைது ்ண்டய 

தைமிழ் இலக்கியஙகளில் இருந்தும் அயல்நபாட்டுப 

்யணிகளின் ்யணக்குறிபபுகளில் இருந்தும் 

்தைபால்லியல் கணடுபிடிபபுகளில் இருந்தும் நபாம் 

்்ற முடியும். 

 பூம்புகநார்
“்ண்டய தைமிழகததின் மிகப ் ழ்ையபாை 

நகரஙகளுள பூம்புகபாரும் ஒன்று. கபாபபிய 

ைபாந்தைர்க்ளபாை மகபா்வலனும், கணணகியும்   

இந்தை ஊரில்தைபான் பிறந்தைபார்கள. பூம்புகபார் 

புகழ்்்ற்று வி்ளஙகிய து்றமுக நகரமும் கூட. 

ஒவ்்வபாரு நபாடும் தைைது மதை்்வக்குப ம்பாக 

எஞ்சிய ்்பாருளக்்ள அண்டநபாடுகளுக்கு 

ஏற்றுைதி ்சய்யவும், தைஙகள நபாடுகளில் 

்ற்றபாக்கு்றயபாக உள்ள ்்பாருளக்்ளப 

பிற நபாடுகளில் இருந்து இறக்குைதி ்சய்யவும் 

ம்வணடியிருந்தைது.  இதைற்கபாகக் கடல்்வழி 

்வணிகம் அதிகரிததை ம்பாது, து்றமுகஙகள 

உரு்வபாகிை.  அததை்கய து்றமுகஙகளில் 

்வரலபாற்றுச் சிறபபுமிக்க ஒன்றுதைபான் பூம்புகபார் 

து்றமுகம் ஆகும். இது ்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடலின் க்ரயில் அ்ைந்துள்ளது.  இது கபாவிரி 

ஆறு கடமலபாடு கலக்கும் இடததில்  தைற்ம்பா்தைய 

ையிலபாடுது்ற அருமக உள்ளது.

உலகின் மிகத 

் தை பா ன் ் ை ய பா ை 

நபாகரிகம் ்ைச்மடபாமியபா 

நபாகரிகம்.  இது 6500 ஆணடுகளுக்கு 

முற்்ட்டது.  

6th History_Tamil_Unit 4.indd   150 28-01-2020   17:04:28



151

பூம்புகநார் து்்றமுகம் 
இந்தை நகரததுக்குப புகபார், 

கபாவிரிபபூம்்ட்டிைம் ம்பான்ற ்்யர்களும் 

உணடு. சஙக கபாலச் மசபாழ அரசின் து்றமுகம் 

பூம்புகபார்.  பூம்புகபார் து்றமுகததில்  சீரும், 

சிறபபுைபாக நடந்தை ்வணிகம் குறிதது சஙக 

இலக்கிய நூலபாை ்ட்டிைப்பா்லயிலிருந்தும், 

இரட்்டக் கபாபபிய நூல்க்ளபாை சிலப்திகபாரம், 

ைணிமைக்லயிலிருந்தும் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம். 

இ்வற்றில் குறிப்பாக, 

சிலப்திகபாரம் பூம்புகபாரின் 

சிறப்்ப ம்சுகின்றது.  

சிலப்திகபார நபாயகி 

கணணகியின் தைந்்தை 

ைபாநபாய்கன்.  ைபாநபாய்கன் 

என்றபால் ் ்ருஙகடல் ்வணிகன் என்று ் ்பாருள.  

நபாயகன் மகபா்வலனின் தைந்்தை ைபாசபாதது்வன்.  

ைபாசபாதது்வன் என்றபால் ்்ரு்வணிகன் என்று 

்்பாருள.  இதிலிருந்து ்்ரு்வணிகர்களும் 

்்ருஙகடல் ்வணிகர்களும் நி்றந்தை ் குதியபாக 

பூம்புகபார் வி்ளஙகியது ்தைளி்வபாகிறது.

இஙகு ்வணிகம் ்சய்ய கிமரக்கம், மரபாம் 

உளளிட்ட ் ல நபாடுக்்ளச் மசர்ந்தை ்வணிகர்கள 

்வந்தை ்வணணம் இருந்துள்ளைர். ்தைபாடர் 

்வணிகததின் கபாரணைபாக இ்வர்களில் ்லர் 

பூம்புகபார் நகரிமலமய ்வசிததிருக்கின்றைர். 

ஆகம்வ, இஙகு ் ்வளிநபாட்ட்வர் குடியிருபபுகளும் 

மதைபான்றிை. எைம்வ இஙகு ்ல்ம்வறு 

்ைபாழிகளும் ம்சப்ட்டை.  கப்லில் இருந்து 

சரக்குக்்ள இறக்கி ்்வக்கவும், ஏற்றவும்  

சில ைபாதைஙகள ஆகும் என்்தைபால் அயல்நபாட்டு 

்வணிகர்கள இஙகுள்ள ைக்களுடன் 

உ்ரயபாடவும், உற்வபாடவும் ்வபாய்பபுகள 

உரு்வபாயிை. பூம்புகபார் ைக்கள ்்வளிநபாட்ட்வர் 

்ைபாழிக்்ளக் கற்றறிந்தைைர். அயல்நபாட்ட்வரும்  

தைமிழ் ்ைபாழி்யக் கற்றைர். இதைைபால் ்ணட 

ைபாற்றஙகம்ளபாடு கூடம்வ ்ைபாழி ைபாற்றமும் 

ஏற்்ட்டது.  இதைன் வி்்ள்வபாகச் சிந்தை்ைப 

்ரிைபாற்றமும்  ்ண்பாட்டுக் கலபபும் நிகழ்ந்தைை.

பூம்புகபார் நகரதது ்வணிகர்கள 

மநர்்ைக்கும் நபாணயததிற்கும் ்்யர் 

்்ற்ற்வர்க்ளபாக வி்ளஙகிைபார்கள.    மிகச் 

சரியபாை வி்லக்மக ்்பாருளக்்ள விற்றைர்.  

கூடுதைலபாை வி்லக்கு ்்பாரு்்ள விற்்து 

தை்வறபாை ்சயல் என்று அ்வர்கள கருதிைர் 

என்்்தை ்ட்டிைப்பா்ல கூறுகிறது.

்ட்டிைப்பா்ல ஆசிரியர் கடியலூர் 

உருததிரஙகணணைபார் கி.மு (்்பா.ஆ.மு) 2-ம் 

நூற்றபாணடி்ைச் மசர்ந்தை்வர். இதிலிருந்மதை 

புகபார் நகரின் ்தைபான்்ை்ய நபாம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

“கடல் ்வழியபாகக் குதி்ரகள இறக்குைதி 

்சய்யப்ட்டை. கருமி்ளகு தை்ர்வழித தைடஙகள 

்வழிமய இறக்குைதி ஆைது. ்வடை்லயிலிருந்து 

தைஙகம் இறக்குைதி ்சய்யப்ட்டது.  அது 

்ைருகூட்டப்ட்டு மீணடும் அயல்நபாட்டுக்கு 

ஏற்றுைதியபாைது.

மைற்குத ்தைபாடர்ச்சி ை்லயிலிருந்து 

சந்தைைமும், ்தைன்கடல் ்குதியிலிருந்து 

முததும், கிழக்குப ்குதியிலிருந்து ்்வ்ளமும், 

ஈழததிலிருந்து உணவுப்்பாருளகளும் 

இறக்குைதியபாகிை.

பூம்புகபார் ைற்ற நகரஙகளிலிருந்து 

முற்றிலும் ம்வறு்ட்ட மு்றயில் 

கட்ட்ைக்கப்ட்டிருந்தைது.  வீடுகள ஒழுஙகபாை 

மு்றயில் ்வடி்வ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை. அகன்ற, 

மநரபாை ்தைருக்க்்ளக் ்கபாணடதைபாக புகபார் 

நகரம் வி்ளஙகியது.
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இஙகு கப்ல் கட்டும் ைற்றும் ்சப்னிடும் 

தை்ளம் இருந்தைதைபாகவும் கூறப்டுகிறது. பூம்புகபார் 

நகர ்வபாழ்வி்ைச் சிலப்திகபாரததின் புகபார் 

கபாணடததி்ை ்வபாசிததும் ்ட்டிைப்பா்ல 

ம்பான்ற சஙக இலக்கியஙக்்ள ்வபாசிததும் 

அறியலபாம்

கி.பி (்்பா.ஆ). 200 ்வ்ர சிறபபுற்றுத 

திகழ்ந்தை புகபார் நகரம் கடற்மகபாள அல்லது 

கடற்சீற்றஙக்ளபால் அழிந்து ம்பாயிருக்கலபாம் 

என்று கூறப்டுகிறது. அதைன் சபான்றுக்்ளப 

பூம்புகபார் நகரில் இன்றும் கபாணலபாம். 

மது்ர
இந்தியபாவில் உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரஙகளில் ைது்ரயும் ஒன்று.  சஙகம் ்வ்ளர்ததை 

நகரம் என்று ்்யர் ்்ற்றுள்ளதில் இருந்மதை 

இதைன் ்தைபான்்ை்யப புரிந்து ்கபாள்ளலபாம்.

்ண்டய கபாலததில் ைது்ர்ய 

மு்றமய ்பாணடியர்களும், மசபாழர்களும், 

க்ளபபிரர்களும் ஆட்சி ்சய்தைைர். 

இ்டக்கபாலததில்  பிற்கபாலச் மசபாழர்களும், 

பிற்கபாலப ்பாணடியர்களும், அ்வர்க்்ளத 

்தைபாடர்ந்து நபாயக்கர்களும் ஆட்சி புரிந்தைைர்.  

இதைன் வி்்ள்வபாகப ்ண்பாட்டுக் கலபபு 

நிகழ்ந்தைது. ்வணிகம் ்சழிததைது.  இதைற்கபாை 

சபான்றுகள ைது்ரக்கு அருகில் உள்ள கீழடியில் 

நடததைப்ட்ட  அகழ்்வபாய்வில் கி்டததுள்ளை.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு. க்டச்சஙக 

கபாலததில் தைமிழ்ப ்ணி ்சய்தை புல்வர்கள 49 

ம்ர்.

கிழக்குக் கடற்க்ரயில் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபாணடியில் இருந்து ைது்ரக்கு அகில், 

சந்தைைம் ம்பான்ற நறுைணப ்்பாருளகள 

்கபாணடு ்வரப்ட்டை.  ்ண்டய இஸமரல் 

அரசர் சபாலமைபான் முததுக்க்்ள உ்வரி 

என்னுமிடததிலிருந்து இறக்குைதி ்சய்தைபார்.  

்பாணடியர் து்றமுகைபாை ்கபாற்்கக்கு 

அருகில் உ்வரி உள்ளது. மரபாைபானிய 

நபாணயஙகள தையபாரிக்கும் ்தைபாழிற்சபா்ல 

தூஙகநா ்கரம்

நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி என்ற 

இரணடு ்வ்க அஙகபாடிகள 

ைது்ரயில் இருந்தைை.  நபா்ளஙகபாடி 

என்்து ்கல் ்்பாழுதிலபாை 

அஙகபாடியபாகும்.  அல்லஙகபாடி என்்து 

இரவு மநரதது அஙகபாடியபாகும்.  

இரவு - ்கல் ம்வறு்பாடு இல்லபாைல் 

உயிர்பபுள்ள நகரைபாக  ைது்ர 

வி்ளஙகியதைபால் தூஙகபா நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்ட்டது. 

்்ணகள எந்தை விதைப ்யமும் இன்றி 

இரவு மநரததில் அல்லஙகபாடியில் 

்்பாருளக்்ள ்வபாஙகிச் ்சன்றைர். 

அந்தை அ்ளவிற்குப ்பாதுகபாப்பாைதைபாக 

ைது்ர நகர் வி்ளஙகியது.

6th History_Tamil_Unit 4.indd   152 28-01-2020   17:04:30



153

ைது்ரயில் இருந்துள்ளது. பிறநபாட்டு 

நபாணயஙகளும் ைது்ரயில் அச்சடிக்கப்ட்டது, 

ைது்ரயின் புகழுக்கு ஒரு சபான்று ஆகும்.

புகழ்்்ற்ற கிமரக்க ்வரலபாற்றபாசிரியர் 

்ைகஸதைனிசின் குறிபபுகளில் ைது்ர்யப 

்ற்றிய தைக்வல்கள உணடு.  ்ைௌரிய ்வம்ச 

அரசைபாை சந்திர குபதைரின் அ்ைச்சரபாை  

சபாணக்கியர் ைது்ர்யப ்ற்றித தைைது 

அர்ததைசபாஸதிரததில் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

ைது்ர நக்ரச் சுற்றிலும் இருந்தை 

அகழியில் யபா்ைகளகூடச்  ்சல்லும் 

அ்ளவுக்கு அகலைபாை சுரஙகப்பா்தைகள 

அ்ைக்கப்ட்டிருந்தைை.  இவ்வபாறு ைது்ர 

்ண்டய கபாலததில் சிறபபுற்றுத திகழ்ந்தைது.

கநாஞ்சி
கல்வி கற்்தைற்கபாை இடததி்ைப ்ளளி 

என்று அ்ழக்கிமறபாம் அல்ல்வபா? இப்ளளிகள 

கபாஞ்சி நகரில் தைபான் முதைன்முதைலில் ஏரபா்ளைபாக 

அ்ைக்கப்ட்டை. சைணர் அ்ைததை ் ளளிகளில் 

சைண ைபாண்வர்களும், புததை விகபாரஙகளில்  

புததை ைபாண்வர்களும் ்யின்றைர். நபா்ளந்தைபாப 

்ல்க்லக்கழகததில் ்யின்ற சீைப ்யணி 

யு்வபான் சு்வபாங கூடுதைல் ்டிபபுக்கபாகக் 

கபாஞ்சியில் இருந்தை கடி்கக்கு ்வந்திருக்கிறபார். 

“நகரஙகளில் சிறந்தைது கபாஞ்சி” என்று 

கவிஞர்  கபாளிதைபாசர் கூறுகிறபார்.  “கல்வியில் 

க்ரயிலபாதை கபாஞ்சி” என்று நபாயன்ைபார்களுள 

முதைன்்ையபாை்வரபாை  திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி 

நக்ரப புகழ்ந்துள்ளபார்.  புததைகயபா, சபாஞ்சி 

ம்பான்ற ஏழு இந்தியப புனிதைத தைலஙகளுள 

கபாஞ்சியும் ஒன்று எை சீை ்வரலபாற்றபாசிரியர்          

யு்வபான் சு்வபாங குறிபபிடுகிறபார்.

்தைபாண்ட நபாட்டில் 

உள்ள மிகப ்ழ்ையபாை 

நகரம் கபாஞ்சியபாகும்.  

தைர்ை்பாலர், ம�பாதி்பாலர், 

சுைதி, ம்பாதிதைர்ைர் ம்பான்ற 

சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் 

பிறந்து ்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  இச்்சய்திகள மூலம் 

கபாஞ்சியின் கல்விச் சிறப்் அறியலபாம். 

கபாஞ்சி, “மகபாயில்களின் நகரம்” 

என்று அ்ழக்கப்டுகிறது.  இஙகு உள்ள  

்கலபாசநபாதைர் மகபாவில் புகழ்்்ற்றது.  

யு்வபான் சு்வபாங 

தகவல் நப்ழ

புகபார் - து்றமுக நகரம்

ைது்ர - ்வணிக நகரம்

கபாஞ்சி - கல்வி நகரம் ஆகும்

கநாஞ்சிக கடி்க கநாஞ்சிபுரம் 
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பிற்கபாலப ்ல்ல்வ ைன்ைன் இரபா�சிம்ைன் 

இந்தை கற்மகபாவி்லக் கட்டிைபார்.  ்ல்ல்வர்கள 

கபாலததில் எணணற்ற கு்ட்வ்ரக் 

மகபாவில்களும் கட்டப்ட்டை.  ்்ௌததைத 

துறவியபாை ைணிமைக்ல தைைது இறுதிக் 

கபாலத்தைக் கபாஞ்சியில் கழிததைபார் என்்து இதைன் 

சிறபபுக்கு இன்்ைபாரு சபான்று ஆகும்.

ம்வ்ளபாண்ைச் சமூகததில் நீர் 

மைலபாண்ைக்கு முதைன்்ையபாை இடம் 

உணடு.  கபாஞ்சி நக்ரச் சுற்றிலும் 

நுற்றுக்கணக்கபாை ஏரிகள ்்வட்டப்ட்டு 

நீர் மதைக்கி ்்வக்கப்ட்டது; இந்தை ஏரிகள 

கபால்்வபாய்களுடன் இ்ணக்கப்ட்டிருந்தைை.  

இன்றும்  கபாஞ்சிபுரம் ‘ஏரிகளின் ைபா்வட்டம்’ 

என்று அ்ழக்கப்டு்வ்தை நபாம் அறிம்வபாம்.  

கரிகபாற் மசபாழர்க்ளபால் கட்டப்ட்ட கல்ல்ண, 

கபாஞ்சிபுரத்தைச் சுற்றிலும்  உள்ள ஏரிகள 

ைற்றும் கபால்்வபாய்கள மூலம் தைமிழர்களின் நீர் 

மைலபாண்ைத திற்ை அறிந்து ் கபாளகிமறபாம்.

“ பூ ம் பு க பா ர் ,  ை து ் ர ,  க பா ஞ் சி 

ஆ கி ய  இ ம்  மூன்று நகரஙகள 

ைட்டுைல்லபாைல் ்கபாற்்க, ்வஞ்சி, ்தைபாணடி, 

உ்றயூர், தைகடூர்,  முசிறி, கருவூர், ைபாைல்லபுரம், 

தைஞ்்ச, கபாயல் ம்பான்ற நகரஙகளும் 

தைமிழ்நபாட்டில் இருந்துள்ளை. இங்கல்லபாம் 

ஆய்வுகள மைற்்கபாள்வதைன் ்வழியபாக இன்னும் 

ஏரபா்ளைபாை ்தைபால்லியல் சபான்றுக்்ளக் 

கணடறிய முடியும். நன்றி. இததுடன் 

இப்பாடத்தை நி்றவு ்சய்ம்வபாம்.”

“நன்றி அம்ைபா!”

மீள்பநார்்வ
ைது்ர, கபாஞ்சி, பூம்புகபார்  ஆகிய்்வ 

தைமிழகததிலுள்ள மிகவும் புகழ்்்ற்ற 

்தைபான்்ையபாை நகரஙகள ஆகும்.

புகபார்  நகரதது ைக்களின் ்வபாழ்க்்க 

மு்ற்ய, சஙக கபால நூல்க்ளபாை 

்ட்டிைப்பா்ல, சிலப்திகபாரம் 

ம்பான்ற்வற்்றப ்டிப்தைன் மூலம் அறிந்து 

்கபாள்ளலபாம்.

சஙகம் அ்ைததுத தைமி்ழ ்வ்ளர்ததை 

்்ரு்ை ைது்ரக்கு உணடு.

் ல சபான்மறபார்கள கபாஞ்சியில் பிறந்து 

்வபாழ்ந்தை்வர்கள.  கபாஞ்சி கல்வியில் சிறந்தை 

நகரம் ஆகும்.

கபாஞ்சி மகபாயில்கள நகரம் என்று 

அ்ழக்கப்டுகிறது.  இந்நகரம்                                    

நீர் மைலபாண்ைக்குச் சிறந்தை சபான்று 

ஆகும். 

நேர ்நாடு – மகபா்்வ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியபாகுைரி 

 ைற்றும்  இன்்றய மகர்ள ைபாநிலததின்  ்குதிகள

நேநாழ ்நாடு – தைஞ்்ச, திரு்வபாரூர், நபா்க, திருச்சி, புதுக்மகபாட்்ட ைபா்வட்டஙகள

பநாணடிய ்நாடு  – ைது்ர, இரபாைநபாதைபுரம், சி்வகங்க, தூததுக்குடி, திரு்நல்ம்வலி        

 உளளிட்ட ்தைன் ைபா்வட்டஙகள

ததநாண்டை ்நாடு – கபாஞ்சிபுரம்,  திரு்வளளுர்,  தைருைபுரி, திரு்வணணபாை்ல,  ம்வலூர், 

 ைற்றும்  விழுபபுரம் ைபா்வட்டததின் ்வடக்குப ்குதி

தகவல் நப்ழ

மசபாழ நபாடு - மசபாறு்டதது, 

்பாணடிய நபாடு - முதது்டதது , 

மசர நபாடு - ம்வழமு்டதது,

்தைபாண்ட நபாடு - சபான்மறபாரு்டதது.
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1. கடல் ்வர்ததைகம் - Maritime Trade 

2. ்்வளிநபாட்ட்வர் - Foreigner

3. கலததைல் - Blending 

4. மநர்்ை - Integrity

5. நியபாயைபாை 

வி்ல 

- Legitimate price

6. ்ழ்ைத தைன்்ை - Antiquity

7. பு்ைப்்யர் - Sobriquet

8. நபாணயச் சபா்ல - Mint

9. அகழி - moat 

பயிறசிகள்
I. ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. 6500 ஆணடுகளுக்கும் ்ழ்ையபாை 

நபாகரிகததின் நகரம்

 அ) ஈரபாக் 

 ஆ) சிந்து்்வளி 

 இ) தைமிழகம்

 ஈ) ்தைபாண்ட ைணடலம்

2. இ்வற்றுள எது தைமிழக நகரம்?

 அ) ஈரபாக்     ஆ) ஹரப்பா    

 இ) ்ைபாகஞ்ச-தைபாமரபா ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

3. ்வஙகபா்ள விரிகுடபாவுடன் ்தைபாடர்பில்லபாதை 

நகரம்

 அ) பூம்புகபார்    ஆ) ்தைபாணடி    

 இ) ்கபாற்்க    ஈ) கபாஞ்சிபுரம்

4.  தைமிழர்களின் நீர்மைலபாண்ை்ய 

வி்ளக்கு்வது

i) கல்ல்ண  ii) கபாஞ்சிபுர ஏரிகள 

iii) ்ரபாக்கிரை ்பாணடியன் ஏரி 

iv) கபாவிரிஆறு

அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி 

இ) iii ைட்டும் சரி ஈ) i ைற்றும் ii சரி 

5. பின்்வரு்வை்வற்றுள எது ்தைபான்்ையபாை 

நகரைல்ல?

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம்  

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ்சன்்ை

6. கீழடி அகழபாய்வுகளுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நகரம்

 அ) ைது்ர   ஆ) கபாஞ்சிபுரம் 

 இ) பூம்புகபார்  ஈ) ஹரப்பா

I I .  கூறறுககநான கநாரணத்்த ஆரநாய்நது 
ேரியநான வி்டை்யத் நதர்நததடு
1. கூற்று: பூம்புகபார் நகரததிலிருந்து அண்ட 

நபாடுகளுக்கு ஏற்றுைதியும், இ ற க் கு ை தி யு ம் 

ந்ட்்ற்றது.

 கநாரணம்: ்வஙகபா்ளவிரிகுடபா கடல் 

ம்பாக்கு்வரததிற்கு ஏது்வபாக அ்ைந்தைதைபால் 

அண்டய நபாடுகளுடன் ்வணிகம் 

சிறபபுற்றிருந்தைது.

 அ) கூற்று சரி ;  கபாரணம் தை்வறு. 

 ஆ) கூற்று சரி ; கூற்றுக்கபாை கபாரணமும் சரி. 

 இ) கூற்று தை்வறு ;  கபாரணம் சரி .

 ஈ) கூற்று தை்வறு ; கபாரணம் தை்வறு .

2. i)  திருநபாவுக்கரசர்,  “கல்வியில் க்ரயில” 

எைக் குறிபபிட்ட நகரம்  கபாஞ்சிபுரம்.

     ii)  இந்தியபாவின் ஏழு புனிதைத தைலஙகளுள 

ஒன்று எை யு்வபான்சு்வபாங குறிபபிட்டது  

கபாஞ்சிபுரம்.

    iii)  நகரஙகளுள சிறந்தைது கபாஞ்சிபுரம் எை 

கபாளிதைபாசர் குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 அ) i ைட்டும் சரி  ஆ) ii ைட்டும் சரி

 இ) iii ைட்டும் சரி  ஈ ) அ்ைததும் சரி

3. சரியபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக

 அ) நபா்ளஙகபாடி என்்து இரவு மநரக் க்ட.

 ஆ) அல்லஙகபாடி என்்து ்கல் மநரக் க்ட.

 இ)  மரபாைபானிய நபாட்டு  நபாணயம் தையபாரிததை  

்தைபாழிற்சபா்ல கி்டததைது பூம்புகபார்.
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 ஈ)  ் கபாற்்க அருகில் உள்ள உ்வரியில் 

இருந்து முதது ஏற்றுைதி ்சய்யப்ட்டது.

4. தை்வறபாை ்தைபாட்ரக் கணடறிக.

 அ) ்ைகஸதைனிஸ தைன்னு்டய ்யணக் 

குறிபபுகளில் ைது்ர்யப ்ற்றிக் 

குறிபபிட்டுள்ளபார்.

 ஆ) யு்வபான் சு்வபாங தைமிழ்நபாட்டு நகரபாை 

கபாஞ்சிபுரததிற்கு ்வந்தைபார்.

 இ)  மகபா்வலனும், கணணகியும் 

கபாஞ்சிபுரததில் ்வபாழ்ந்தைைர்.

     ஈ) ஈரபாக் நகரம் ்ட்டிைப்பா்லயில் 

குறிபபிடப்ட்டுள்ளது. .

5. சரியபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) கூடல் நகர் -  பூம்புகபார்

 ஆ) தூஙகபா நகரம் - ஹரப்பா

 இ) கல்வி நகரம் - ைது்ர

 ஈ)   மகபாயில்களின் - கபாஞ்சிபுரம்

நகரம்

6. தை்வறபாை இ்ண்யக் கணடறிக.

 அ) ்வட ை்ல - தைஙகம்

 ஆ) மைற்கு ை்ல - சந்தைைம்

 இ) ்தைன்கடல் - முதது

 ஈ) கீழ்கடல்  - அகில்

III.  நகநாடிட்டை இடைத்்த நிரப்புக
1. ்கலபாசநபாதைர் ஆலயத்தைக் கட்டிய்வர் 

.

2. மகபாயில்களின்  நகரம் எை அ்ழக்கப்டு்வது 

.

3. ைபாசபாதது்வன் எனும் ்்யர் தைரும் ்்பாருள 

.

IV.  ேரியநா? தவ்றநா?
1. பூம்புகபாரில் ந்ட்்ற்ற அண்டநபாட்டு 

்வணிகததின் மூலைபாகப ்ண்பாட்டுப 

்ரிைபாற்றம் ந்ட்்ற்றது.

2. ைது்ரயில் அல்லஙகபாடியில் ்்ணகள 

்யமின்றி இரவு மநரஙகளில் ்்பாருட்கள 

்வபாஙகிச் ்சன்றைர்.

3. ்ல்ல்வர்கள கபாலததில் எணணற்ற 

கு்ட்வ்ரக் மகபாயில்கள அ்ைக்கப்ட்டை. 

4. ம்பாதிதைர்ைர் கபாஞ்சிபுரத்தைச் சபார்ந்தை்வர்.

V.  ஓரிரு வநார்த்்தகளில் வி்டையளி
1. ஏற்றுைதி என்றபால் என்ை?

2. இப்பாடததில் குறிபபிடப்ட்டுள்ள கபாபபியம் 

ைற்றும் சஙகப ்பாடல் நூ்லக் கூறு?

3. ்தைபாண்டநபாட்டின் ்தைபான்்ையபாை நகரம் 

எது?

4. கிரபாைததிற்கும், நகரததிற்கும் உள்ள 

ஏமதைனும் ஒரு ம்வறு்பாட்்டக் கூறு.

5. மலபாததைல் நகரததுடன் ்தைபாடர்பு்டய 

நபாகரிகம் எது?

6. உலகின் ்தைபான்்ையபாை நபாகரிகம் எது?

VI. கீழககணடை வினநாககளுககு வி்டையளி
1. இந்தியபாவின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

2. தைமிழகததின் ்ண்டய நகரஙக்்ளக் 

குறிபபிடுக.

3. தைமிழக நகரஙகள ்ற்றி அறிய உதைவும் 

சபான்றுகள யபா்்வ?

4. ைது்ர்ய ஆணட தைமிழ் ைன்ைர்கள ்ற்றி 

குறிபபிடுக.

5. ைது்ரக்கு ்வழஙகப்டும் ம்வறு சில 

்்யர்க்்ளக் குறிபபிடுக.

6. நபா்ளஙகபாடி, அல்லஙகபாடி - ம்வறு்டுததுக.

7. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்கள யபா்வர்? 

8. ஏரிகள ைபா்வட்டம் எது? ஏன் அவ்வபாறு 

அ்ழக்கப்டுகிறது?

VII.  உயர் சிநத்ன வினநாககள் 

1. ஈரபாக் -  குறிபபு தைருக.

2. பூம்புகபாரின் ்வணிகம் ் ற்றி ஒரு ் ததிய்ளவில் 

எழுதுக.

3. கபாஞ்சியில் பிறந்தை சபான்மறபார்களின் 

்்யர்க்்ளக் கூறு.

4. மகபாயில்களின் நகரம் -  குறிபபு தைருக.
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5. கபாஞ்சிபுரம் கல்வியில் தை்ல சிறந்து 

வி்ளஙகிய்தைன்்்தை நிரூபி.

VIII.  மநாணவர் தேயல்பநாடுகள்

1. கீழடி அகழபாய்வுகள குறிததை ்டத்தைபாகுபபு 

ஒன்்றத தையபாரிக்கவும்.

2. ்ண்டய தைமிழகததின் ்வணிகச்  

சிறபபுமிக்க நகரம் பூம்புகபார்….. 

கலந்து்ரயபாடு.

3. ்ல்ல்வர்கபாலக் மகபாயில்களின்  

பு்கப்டஙக்்ளச் மசகரி.

4. தைமிழகததில் உள்ள புகழ்்்ற்ற ஏரிகள ்ற்றி 

ஒரு சிறு நூலி்ைத தையபாரிக்கவும்.

5. தைமிழ்நபாட்டின் புகழ்்்ற்ற நகரஙகள குறிதது 

ஒரு சிறு  நூ்லத தையபாரிக்கவும்.

6. நூலகததிற்குச்   ்சன்று, உன் ைபா்வட்டததில் 

உள்ள முக்கியைபாை இடஙக்்ளக் 

கணடுபிடி.

IX.  கட்டைக வினநாககள்
எந்தை நதிக்க்ரயில் பூம்புகபார் 

அ்ைந்திருந்தைது?

வி்டை:

தைமிழ்ச்சஙகம் அ்ைந்திருந்தை 

்தைபான்்ையபாை நகரம் எது?

வி்டை:

சஙக இலக்கியஙகளில் ஏமதைனும் 

ஒன்று கூறு.

வி்டை:
்பாணடிய நபாட்்டப ்ற்றி 

குறிபபுகள கூறிய கிமரக்க 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

தைமிழ்நபாட்டின் ்தைற்கு 

ைபா்வட்டஙகள சஙக 

கபாலததில் எந்தை ஆட்சியின் கீழ் 

இருந்தைை?

வி்டை:

நபா்ளந்தைபாப ்ல்க்லக்கழகததில் 

தைஙகிப ்டிததை சீை 

்வரலபாற்றபாசிரியர் யபார்?

வி்டை:

திருநபாவுக்கரசர் கபாஞ்சி்ய 

 என்று 

குறிபபிடுகிறபார். 

சஙக கபாலததில் இருந்தை இரவு 

மநர க்டகளின் ்்யர் 

என்ை ?

வி்டை:

்ல்ல்வ ைன்ைன் 

இரபா�சிம்ைைபால் கபாஞ்சியில் 

கட்டப்ட்ட மகபாயிலின் ்்யர் 

என்ை?

வி்டை:
ஏரிகள ைபா்வட்டம் என்று 

அ்ழக்கப்டு்வது எது?

வி்டை:

்வணிகம் என்றபால் என்ை?

வி்டை:
்வஙகபா்ள விரிகுடபா 

கடற்க்ரயில் அ்ைந்துள்ள 

ஒரு து்றமுகததின் ்்ய்ரக் 

கூறு? 

வி்டை: 

X. வநாழக்கத் தி்றன் 
 நீ ்வபாழும் ்குதியின் முக்கியதது்வத்தைக் கபாட்டும் ்கமயடு ஒன்றி்ைத தையபாரிக்க.

XI. வ்ரபடைம் 
 ்தைன்னிந்திய ்வ்ர்டததில் கீழ்க்கணட இடஙக்்ளக் குறிபபிடு

1. ்சன்்ை 2. ைது்ர     3. கபாஞ்சிபுரம் 4.   பூம்புகபார்         5. அரபிக்கடல் 

6. ்வஙகபா்ள விரிகுடபா  7.  இந்தியப ்்ருஙகடல்
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புவியியல்
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நுழையுமுன்

இப்பாடம் ப்ரணடம் மற்றும் சூரியக் குடும்்தழதைப ்ற்றி விளக்குகின்்றது.  புவியின் 

இயக்்கங்கள் ்ற்றியும் அதைனபால் ஏற்்டும் விழளவு்கழளயும் எடுததுழரக்கி்றது.  பமலும் புவியின் 

நபான்கு ப்கபாளங்கழளயும் விவரிக்கி்றது.

ஆசிரியர்	 :		நீங்கள்	 எஙகு	வசிக்கிறீர்்கள்	 என	

உங்களுக்குத்	தெரியுமா?

மாணாக்்கர்:	தெரியும்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்	 :		(இனியாவவச்	 சுட்டிக்்காட்டி)	

இனியா	 உன்னுவைய	

விலாசம்	 உனக்குத்	 தெரியுமா?	

உன்னுவைய	முழு	விலாசத்வெக்	

கூற	முடியுமா?

இனியா	 :		தசால்கிறறன்	அம்மா	/	அயயா.	

என்னுவைய	விலாசம்

அலகு 1

	 றேரணைம்	றொறறம்	ேறறி	அறிெல்

	 	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	விணதோருள்்களின்	றவறுோடு்கவை	

அறிெல்

	 	புவியின்	இயக்்கங்கவைப	ேறறியும்	அென்	விவைவு்கவைப	ேறறியும்	புரிந்து	

த்காள்ைல்

	 	புவியின்	ற்காைங்கவையும்,	அவறறிறகு	இவைறயயான	தொைர்பிவனயும்	்கறறல்

 ்கற்்றலின் பநபாக்்கங்கள்

றேரணைம்	மறறும்	

சூரியக்குடும்ேம்
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இனியா	:	தசல்வி.	

	 புவி,

	 எண.3,	சூரியக்	குடும்ேம்,

	 ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலம்

	 றேரணைம்	

(அவனத்து	 மாணவர்்களும்	 ஆசிரியரும்	

வ்க்கவைத்	 	 ெட்டி	 இனியாவவப	

ோராட்டினார்்கள்)	

‘ப்ருபவடிபபு’	(Big	Bang)	என்ற	ஓரு	நி்கழ்வு	

ஏறேட்ைதின்	 ்காரணமாய	 	 எணணிலைங்கா	

விணமீன்்களும்,	 வான்தோருள்்களும்	

றொன்றின.		இவவ	அவனத்வெயும்	தோதுவா்க	

‘ப்ரணடம்’(Universe)	 	 என்று	 அவைத்ெனர்.	

இெவன	 ‘பிர்ஞ்சம்’(Cosmos)	 என்றும்	

குறிபபிடுகின்றனர்.	 நீங்கள்	 ்காணகின்ற	

விணமீன்்கள்	மி்கவும்	தொவலவில்	உள்ைொல்	

அவவ	 அைவில்	 மி்கபதேரியொ்க	 இருபபினும்,	

சிறியொ்கத்	றொன்றுகின்றன.

றேரணைத்வெப	 	 ேறறிய	

ேடிபபிறகு	 ‘பிர்ஞ்சவியல்’	

(Cosmology)	என்று	தேயர்.

்காஸமாஸ	 என்ேது	 ஒரு			

கிறரக்்கச்	தசால்லாகும்

1. ப்ரணடம் (Universe)

றேரணைம்	 என்ேது	

மி்கபேரந்ெ	 விணதவளி	

ஆகும்.	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	

ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	

எறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	

றோது	 றேரணைம்	 உருவானொ்க	 ேல	

வானியல்	 அறிஞர்்கள்	 நம்புகின்றனர்.	

இபறேரணைமானது	 பில்லியன்	 ்கணக்்கான	

விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்,	விணமீன்்கள்,	

ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறுற்காள்்கள்,	

விண்கற்கள்	 மறறும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	

ஆகியவறவற	உள்ைைக்கியுள்ைது.	 இவவ	 ேல	

குழுக்்கைா்க	 ஒன்றிவணந்து	 தொவலவில்	

	 	 இனியா,		

	 	 24,		ோரதியார்	தெரு,	திருந்கர்,	

	 	 மதுவர	–	625	006

ஆசிரியர்  :		நன்று.	 திருந்கர்	 எஙகுள்ைது	

இனியா?

இனியபா  :	மதுவரயில்	அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :		குைந்வெ்கறை	 மதுவர	 எஙற்க	

உள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	ெமிழ்நாட்டில்

ஆசிரியர்  : 	ெமிழ்நாடு	எஙகுள்ைது?

மபாணபாக்்கர்:	இந்தியாவில்

ஆசிரியர்  :  இபதோழுது	இந்தியா	எஙகுள்ைது	

என்று	கூறுங்கள்	ோர்பறோம்.

மபாணபாக்்கர்: ஆசியா	்கணைத்தில்	உள்ைது.

ஆசிரியர்  : 	மி்க	 நன்று.	 ஆசியா	 ்கணைம்	

எஙகுள்ைது	 என்று	 யாராவது	

தசால்ல			முடியுமா?

மபாணபாக்்கர்:	புவியில்.

ஆசிரியர்  :	சரி.	புவி	எஙற்க	இருக்கு?

மபாணபாக்்கர்:		(சறறு	றநர	அவமதிக்குப	பின்	ஒறர	

குரலில்)	 எங்களுக்கு	 	 தெரியாது	

அம்மா	/	அயயா.

ஆசிரியர்  :  நான்	விைக்குகிறறன்.	புவி	சூரியக்	

குடும்ேத்தின்	மூன்றாவது	ற்காள்.	

சூரியக்	 குடும்ேம்	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

புவி	 ோல்தவளி	 விணமீன்	

திரள்	 மணைலத்தில்	 உள்ைது.	

றேரணைத்தில்	 மில்லியன்	

்கணக்்கான	 விணமீன்	 திரள்	

மணைலங்கள்	உள்ைன.	

இனியபா  :		அம்மா	/	அயயா,	நான்	இபதோழுது	

புவியின்	 விலாசத்வெச்	

தசால்கிறறன்.	

ஆசிரியர் :		புவியின்	 விலாசமா?		

(ஆச்சரியத்துைன்)	தசால்	இனியா.
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்காணபேடும்.	 இவவ்கள்	 வான்	 தோருள்்கள்	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இந்ெ	 வான்	

தோருள்்களின்	 இவைறயயான	 தூரத்வெ	

அைவிடும்	 அலகிறகு	 ஒரு ஒளியபாணடு என்று	

தேயராகும்	

விணமீன் திரள் மணடலம் (Galaxy)

	விணமீன் திரள் மணடலம்

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 என்ேது	

ஈர்பபு	விவசயால்	 ஒன்றா்கப	 பிவணக்்கபேட்டு	

இருக்கும்	 நட்சத்திரங்களின்	 தொகுபோகும்.	

வான்தவளியில்		விணமீன்	திரள்	மணைலங்கள்	

சிெறியும்,	 குழுவா்கவும்	 ்காணபேடுகின்றன.		

தேருதவடிபபு	 நி்கழ்வுக்குப	 பிறகு	 சுமார்	 5	

பில்லியன்	 வருைங்களுக்குப	 பின்	 ‘ோல்தவளி	

விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ’(Milky	 Way	

Galaxy)	 உருவானது.	 நமது	சூரியக்	 குடும்ேம்	

ோல்தவளி	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலத்தில்	

்காணபேடுகிறது.	 ஆணட்றராதமைா	

(Andromeda)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	

மறறும்	 தம்கல்லனிக்	 க்ைவுட்ஸ	 (Magellanic	

Clouds)	 விணமீன்	 திரள்	 மணைலம்	 ஆகியன	

புவிக்கு	அருகில்	்காணபேடும்	விணமீன்	திரள்	

மணைலங்கள்	ஆகும்.

ஓர்	 ஒளியாணடு	

என்ேது	 ஒளி	 ஓர்	 ஆணடில்	

ே ய ணி க் ்க க் கூ டி ய	

தொவலவு	ஆகும்.		ஒளியின்	

திவசறவ்கம்	 வினாடிக்கு	 3,00,000	 கி.மீ	

ஆகும்.	 ஆனால்,	 ஒலியானது	 வினாடிக்கு	

330	மீட்ைர்	என்ற	றவ்கத்தில்	ேயணிக்கும்.

2. சூரியக் குடும்்ம் (Solar System)

றசாலார்	 என்ற	 தசால்லானது	 ‘சூரியக்	

்கைவுள்’	எனப	தோருள்ேடும்	sol	என்ற	இலத்தீன்	

வார்த்வெயிலிருந்து	 தேறபேட்ைது.	 சூரியக்	

குடும்ேம்	சுமார்	4.5	பில்லியன்	வருைங்களுக்கு	

முன்பு	 உருவானொ்க	 நம்ேபேடுகிறது.	

சூரியன்,	 எட்டு	 ற்காள்்கள்,	 குறுஙற்காள்்கள்,	

துவணக்	ற்காள்்கள்,	வால்	நட்சத்திரங்கள்,	சிறு	

ற்காள்்கள்	 மறறும்	விண்கற்கள்	ஆகியவறவற		

உள்ைைக்கியது	சூரியக்குடும்ேம்	ஆகும்.	இஃது	

ஈர்பபு	 விவசயால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ை	 ஓர்	

அவமபோகும்.	

ப்சயல்்பாடு: 

அருகில்	 உள்ை	 ற்காைரங்கத்திறகுச்	

தசன்று	ோர்வவயிைவும்.	அ)	வகுபேவறயில்	

உங்கள்	 அனுேவத்வெப	 ேகிரவும்	

ஆ)	 சூரியக்	 குடும்ேத்வெப	 ேறறி	 ஒரு	

ேைத்தொகுபபு	ெயார்	தசயயவும்.

சூரியன் (The Sun)

சூ ரி ய க்	

குடும்ேத்தின்	வமயத்தில்	

சூரியன்	அவமந்துள்ைது.	

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	

உள்ை	 அவனத்து	

வ ான் த ே ா ருள் ்களும்	

சூரியவனச்	சுறறி	வருகின்றன.

சூரியன்
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இவவாறு	 ற்காள்்கள்	 சூரியவன	 நீள்வட்ைப	

ோவெயில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	 ற்காள்்கள்	

அவனத்தும்	 அவவ்களின்	 ோவெவய	 விட்டு	

வில்காமல்	 சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவெறகுச்	

சூரியன்	ஈர்பபு	விவசறய	்காரணமாகும்.

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 உள்ை	 நான்கு	

ற்காள்்கைான	 புென்,	 தவள்ளி,	 புவி	 மறறும்	

தசவவாய	‘உட்பு்றக் ப்கபாள்்கள்’ அல்லது ‘புவிநி்கர் 

ப்கபாள்்கள்’	 என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	

ோவற்கைால்	 ஆன	 இக்ற்காள்்கள்	 அைவில்	

சிறியன.	 	 இக்ற்காள்்களின்	 றமறேரபபில்	

மவல்கள்,	எரிமவல்கள்	மறறும்	ெவரக்குழிவுப	

ேள்ைங்கள்	(Craters)	்காணபேடுகின்றன.

	சூரியக்குடும்ேத்தில்	உள்ை	்கவைசி	நான்கு	

ற்காள்்கைான	வியாைன்,	சனி,	யுறரனஸ	மறறும்	

தநபடியூன்	 ஆகியன	 ‘பவளிப பு்றக்ப்கபாள்்கள்’	

அல்லது	‘வியபாைன் நி்கர் ப்கபாள்்கள்’	(ற�ாவியன்)	

என்று	 அவைக்்கபேடுகின்றன.	 இக்ற்காள்்கள்	

வாயுக்்கைால்	 நிரம்பிக்	 ்காணபேடுவொல்	

‘வளிமக் ப்கபாள்்கள்’	(Gaseous	Planets)	எனவும்	

அவைக்்கபேடுகின்றன.	 தசவவாய,	 வியாைன்		

ற்காள்்களுக்கிவைறய	'குறுஙற்காள்	மணைலம்'	

்காணபேடுகிறது.

ற்காள்்களின்	 வரிவசவய	 நிவனவிற	

த்காள்ை	(Mnemonics):

புது	 பவள்ைம்	 புவியில்	 ப்சலுத்தினால்		

விவாெம்,		்சணவை,	யுத்ெம்		பநருங்காது.

புதைன் (Mercury) (மி்க அருகிலுள்ள ப்கபாள்)

சூரியனுக்கு	 அருகில்	 இருக்கும்	 புென்	

ற்காள்	அைவில்	மறற	ற்காள்்கவைவிை	மி்கவும்	

சிறியது.	 இக்ற்காைானது	 றராமானியக்	

்கைவுள்்களின்	 தூதுவரான	 ‘தமர்குரி’யின்	

தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	

நீறரா,	 வாயுக்்கறைா	 கிவையாது.	 இக்ற்காளில்	

வளிமணைலம்	 இல்லாெொல்	 ே்கல்	 தோழுதில்	

அதி்க	 தவபேநிவலயும்,	 இரவு	 றநரத்தில்	

்கடுஙகுளிரும்	 ்காணபேடும்.	 றமலும்	 புென்	

ற்காளுக்குத்	துவணக்ற்காள்்கள்	எதுவுமில்வல.	

சூரியன்	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 தமாத்ெ	

நிவறயில்	 99.8	 செவிகிெம்	உள்ைது.	சூரியன்	

வைட்ர�ன்	 மறறும்	 ஹீலியம்	 றோன்ற	

தவபேமான	 வாயுக்்கைால்	 ஆனது.	 	 சூரியன்	

ொறன	 ஒளிவய	 உமிைக்கூடிய	 ென்வம	

தேறறது.	 சூரியன்	 ஒரு	 விணமீன்	 ஆகும்.	

சூரியனின்	 றமறேரபபு	 தவபேநிவல	 6000°C	
ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 அவனத்து	

ற்காள்்களுக்கும்	 தவபேத்வெயும்,	 ஒளிவயயும்	

சூரியன்	 அளிக்கிறது.	 சூரிய	 ஒளி	 	 புவியின்	

றமறேரபவே	வந்ெவைய	சுமார்	8.3	நிமிைங்கள்	

ஆகின்றது.

்கறேவன	 தசயது	

ோர்க்்கவும்.	 சூரியன்	 1.3	

மில்லியன்	 புவி்கவை	

ெனக்குள்றை	அைக்்கக்கூடிய		

வவ்கயில்	மி்கபதேரியொகும்.

ப்கபாள்்கள் (Planets)

‘ற்காள்’	 என்றால் 

‘சுற்றிவரு்வர்’	 என்று	

தோருள்.	 சூரியக்	

குடும்ேத்தில்	 எட்டுற்காள்்கள்	

உள்ைன.	அவவ	புென்,	தவள்ளி,	புவி,	தசவவாய,	

வியாைன்,	 சனி,	 யுறரனஸ	 மறறும்	 தநபடியூன்	

ஆகும்.	தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	

ெவிர	 பிற	 ற்காள்்கள்	 அவனத்தும்	 சூரியவன	

எதிர்	்கடி்காரச்சுறறில்,	அொவது	றமறகிலிருந்து	

கிைக்்கா்க	 ெனது	 அச்சில்	 சுறறி	 வருகின்றன.	

ேணவைத்	 ெமிைர்்கள்	

சூரியன்	 மறறும்	 பிற	

ற்காள்்கவைப	 ேறறி	

அ றி ந் தி ரு ந் ெ ன ர்	

என்ேது	 சங்க	 இலக்கியங்கள்	 வாயிலா்க	

நமக்குப	 புலனாகிறது.	 உொரணமா்க,	

சிறு்பாணபாற்றுப்ழடயில்	்காணபேடும் ‘வபாள் 

நி்ற விசும்பின் ப்கபாள் மீன் சூழ்நதை இளங்கதிர் 

ஞபாயிறு’	 என்று	 ோைல்	 வரி்களிலிருந்து	 நாம்	

தெரிந்துத்காள்றவாம்.
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அதி்காவலப	 தோழுதிலும்,	 அந்திப	 தோழுதிலும்	

புென்	 ற்காவை	 நாம்	 தவறுங	 ்கண்கைால்	

்காணமுடியும்.

புென்

பவள்ளி (Venus) ( பவப்மபான ப்கபாள்)

தவள்ளி	சூரியனிைமிருந்து	இரணைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	 புவிவயப	 றோன்றற	 ஒத்ெ	

அைவுள்ைொல்	 தவள்ளியும்	 புவியும்	 'இரட்ழடக் 

ப்கபாள்்கள்'	 என	அவைக்்கபேடுகின்றன.	 	அென்	

சுைலுெல்	்காலம்	மறற	ற்காள்்கவைக்	்காட்டிலும்	

அதி்கமா்க	 	 உள்ைது.	 தவள்ளி	 ென்வனத்	

ொறன	 சுறறிக்	 த்காள்ை	 243	 நாள்்கள்	

எடுத்துக்	த்காள்கிறது.	 யுறரனவஸைப	றோன்றற	

இக்ற்காளும்	 கிைக்கிலிருந்து	 றமற்கா்கச்	

சுறறுகிறது	 (்கடி்காரச்	 சுறறு).	 இது	 மறற	

ற்காள்்கவைக்	 ்காட்டிலும்	 மி்கவும்	 தமதுவா்கச்	

சுறறுகிறது.	 புென்	 ற்காவைப	 றோன்றற	

தவள்ளிக்கும்	 துவணக்ற்காள்்கள்	 இல்வல.	

அன்பு	 மறறும்	 அைவ்கக்	 குறிக்கும்	 றராமானிய	

தேண	 ்கைவுைான	 ‘வீனஸ்’	 என்ற	 தேயரால்	

இக்ற்காள்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 	 ்காவலயிலும்,	

மாவலயிலும்	 விணணில்	 ்காணபேடுவொல்	

இக்ற்காவை	 ‘விடிபவள்ளி’	 மறறும்	

‘அ்நதிபவள்ளி’	 என்று	 அவைக்கின்றறாம்.	

நிலவிறகு	அடுத்ெபேடியா்க	இரவில்	பிர்காசமா்கத்	

தெரியும்	விணதோருள்	தவள்ளியாகும்.

புவி (Earth) (உயிர்க்ப்கபாளம்)

புவி

சூரியனிைமிருந்து	 மூன்றாவொ்க	

அவமந்துள்ை	புவி	ஐந்ொவது	தேரிய	ற்காைாகும்.	

புவியின்	றமறேரபோனது	நான்கில்	மூன்று	ேகுதி	

நீரால்	சூைபேட்டுள்ைொல்	‘நீலக்ற்காள்’	என்றும்	

‘நீர்க்ற்காள்’	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.

றராமானிய	 மறறும்	 கிறரக்்கக்	 ்கைவுள்்களின்	

தேயரால்	அவைக்்கபேைாெ	ஒறர	ற்காள்	புவியாகும்.	

இக்ற்காள்	 உயிரினங்கவைக்	 த்காணை	 ஒறர	

ற்காைாகும்.	 புவியின்	 துருவ	 விட்ைம்	 12,714

கிறலாமீட்ைர்	 மறறும்	 நிலநடுக்ற்காட்டு	 விட்ைம்	

12,756	 கிறலாமீட்ைர்	 ஆகும்.	 	 புவி	 சூரியவன	

வினாடிக்கு	 30	 கிறலாமீட்ைர்	 றவ்கத்தில்	

சுறறிவருகிறது.	இக்ற்காளில்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	

்காறறு	 ்காணபேடுவொல்	 உயிரினங்கள்	

வாைத்	ெகுதியான	சூைல்	நிலவுகிறது.	புவியின்	

ஒறர	துவணக்ற்காள்	நிலவாகும்.

ப்சவ்வபாய் (Mars) (ப்ச்நநி்றக் ப்கபாள்)

சூரியனிைமிருந்து	 நான்்காவொ்கக்	

்காணபேடும்	 தசவவாய	 ற்காைானது	 அைவில்	

புெனுக்கு	 அடுத்ெேடியா்க	 இரணைாவது	

சி்நதைழன வினபா

புென்	சூரியனுக்கு	அருகில்	இருந்ெறோதிலும்,	

தவள்ளி	மி்கவும்		தவபேமான	ற்காள்	ஆகும்.	

்காரணம்	்கணடுபிடி.	

தவள்ளி
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சிறிய	 ற்காைாகும்.	 இக்ற்காள்	 றராமானியப	

றோர்க்்கைவுள்	 'மார்ஸ'	 (Mars)	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 இென்	 றமறேரபபில்	

இரும்பு ஆக்ழஸடு	 உள்ைொல்	 தசந்நிறமா்கத்	

றொறறமளிக்கிறது.	 ஆ்கறவ,	 தசவவாய	

'சிவ்நதை ப்கபாள்'	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

இக்ற்காளின்	 வளிமணைலம்	 மி்கவும்	

தமல்லியொகும்.	 இென்	 துருவப	 ேகுதி்களில்	

புவிவயப	றோன்றற ் னிக் ்கவிழ்க்கள்	(Ice	caps)	

்காணபேடுகின்றன.	இக்ற்காைானது	ஃப்பா்ஸ் 

(Phobos)	 மறறும்	 டீமஸ்	 (Deimos)	 என்று	 இரு	

துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணடுள்ைது.		

தசவவாயக்	 ற்காவை	 ஆராயவெற்கா்க,	

சுறறிவரும்	 ்கலங்களும்	 (Orbiters),	 ெவர	

ஊர்தி்களும்	(Rovers)	அனுபேபேட்டுள்ைன.	

தசவவாய

வியபாைன் (Jupiter) (ப்ருஙப்கபாள்)

சூரியக்	 குடும்ேத்தின்	 மி்கப	 தேரியக்		

ற்காைான	 வியாைன்	 சூரியனிைமிருந்து	

ஐந்ொவொ்க	 அவமந்துள்ைது.	 இது	

றராமானியர்்களின்	 முென்வமக்	 ்கைவுள்	

(Jupiter)	 தேயரால்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	 நிலா	

மறறும்	 தவள்ளி	 	 ற்காளுக்கு	 அடுத்ெொ்க	

பிர்காசமா்க	 விணணில்	 தெரிவது	 வியாைன்	

ஆகும்.	 சூரியக்	 குடும்ேத்திறலறய	 மி்கவும்	

றவ்கமா்கச்	 சுைலக்கூடியொகும்.	 இக்ற்காள்	

வளிமக்ற்காள்	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

சூரியவனப	 றோன்றற	 இென்	

வளிமணைலத்திலும்	 வைட்ர�ன்	 மறறும்	

ஹீலியம்	 வாயுக்்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.	

மி்க	 அதி்கமான	 துவணக்ற்காள்்கவை	

இக்ற்காள்	 த்காணடுள்ைது.	அவறறுள் அபயபா	

(IO),	யூபரபாப்பா	 (Europa), ்கனிமீடு	 (Ganymede)

மறறும்	 ப்கலிஸ்படபா	 (Callisto)	 ஆகியன	 சில	

மி்கபதேரிய	துவணக்ற்காள்்கைாகும்.

வியாைன்

இந்திய	 விணதவளி	

ஆராயச்சி	 நிறுவனம்	 (ISRO)	

தசவவாயக்	 ற்காளின்	

வளிமணைலம்	 மறறும்	

ெவரபேகுதிவய	ஆராயவெற்கா்க	24.09.2014	

அன்று	 மங்கள்யான்	 (Mars	 Orbiter	 Mission)		

எனபேடும்	 விண்கலத்வெ	 அனுபபியது.		

இெனால்	 இந்தியா	 தசவவாயக்	 ற்காளிவன	

ஆராயும்	 நாடு்களின்	 ேட்டியலில்	 ரஷ்யா	

விணதவளி	 ஆராயச்சி	 நிறுவனம்,	 நாஸைா	

(USA),	 ஐறராபபிய	 விணதவளி	 ஆராயச்சி	

நிறுவனத்திறகு	 அடுத்ெொ்க	 நான்்காம்	

இைத்தில்	உள்ைது.

சூ ரி ய னு க் கு ம்	

புவிக்கும்	 இவைறய	 உள்ை	

தொவலவு	 150	 மில்லியன்	

கிறலா	 மீட்ைராகும்.	 மணிக்கு	

800	 கி.மீ.	 றவ்கத்தில்	 தசல்லும்	 வானூர்தி	

சூரியவன	தசன்றவைய	21	வருைங்கள்	ஆகும்.	
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விண	 ்கைவுைான	

‘யுறரனஸ’	 தேயரால்	

அவைக்்கபேடுகிறது .	

தவள்ளிக்	 ற்காவைப	

றோன்றற	இக்ற்காளும்	

ென்	 அச்சில்	 ்கடி்காரச்	

சுறறில்	 சுறறுகிறது.	

இென்	 அச்சு	 மி்கவும்	

சாயந்து	்காணபேடுவொல்	ென்	சுறறுபோவெயில்	

ஒரு	 ேந்து	 உருணறைாடுவது	 றோன்று	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருகிறது.	 யுறரனஸின்

27	 துவணக்ற்காள்்களில்	 ‘ழடட்டபானியபா’	

(Titania)	மி்கப	தேரியொகும்.

பநபடியூன் (Neptune) (குளிர்்நதை ப்கபாள்)

சூ ரி ய க்	

கு டு ம் ே த் தி ல்	

எட்ைாவது	 மறறும்	

மி்கத்	 தொவலவில்	

அ வ ம ந் து ள் ை	

ற்காள்	 இதுவாகும்.	

ற ர ா ம ா னி ய க்	

்கைல்	 ்கைவுளின்	

தேயவரக்	த்காணை	

இக்ற்காளில்	ேலத்ெ	

்காறறு	 வீசும்.	 14	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	

த்காணை	 தநபடியூனின்	 மி்கப	 தேரிய	

துவணக்ற்காள்	 ‘டிவரட்ைன்’	 (Triton)	

ஆகும்.	 தநபடியூன்	 சூரியனிலிருந்து	 மி்கவும்	

தொவலவில்	 உள்ைொல்	 மி்கவும்	 குளிர்ந்து	

்காணபேடுகிறது.	 இக்ற்காளில்	 ்காணபேடும்	

நீலம்	மறறும்	தவள்வை	நிறமானது	யுறரனஸ	

ற்காளிலிருந்து	 இவெ	 றவறுேடுத்திக்	

்காட்டுகிறது.

தநபடியூன்

்சனி (Saturn) (வழளயங்கள் ப்கபாணட 

ப்கபாள்)ப்கபாள்)

சனி

சூரியக்	குடும்ேத்தின்	இரணைாவது	தேரிய	

ற்காைான	 சனி	சூரியனிைமிருந்து	ஆறாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

றராமானிய	 றவைாணவம	 ்கைவுளின்	

தேயரால்	 (Saturn)	 இது	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ோவறத்து்கள்்கள்,	 ேனித்து்கள்்கள்,	

ோவற்கள்	 மறறும்	 தூசுக்்கைால்	 ஆன	 ேல	

தேரிய	 வவையங்கள்	 இக்ற்காவைச்	 சுறறிக்	

்காணபேடுகின்றன.	

சனி	 62	 துவணக்	 ற்காள்்கவைக்	

த்காணடுள்ைது.		வியாைன்	ற்காவைப	றோன்றற	

அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

இக்ற்காளின்	 மி்கபதேரிய	 துவணக்ற்காள்	

‘ழடட்டன்’ (Titan)	ஆகும்.	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	துவணக்ற்காள்்களில்	வநட்ர�ன்	

மறறும்	 மீத்றென்	 ஆகிய	 வாயுக்்கவைக்	

த்காணை	 வளிமணைலம்	 மறறும்	 றம்கங்கள்	

சூழ்ந்து	்காணபேடுகின்ற	ஒறர	துவணக்ற்காள்	

வைட்ைன்	 ஆகும்.	 சனிக்	 ற்காளின்	 ென்	

ஈர்பபுத்	 திறன்	 (Specific	 Gravity)	 நீவர	 விைக்	

குவறவாகும்.

சி்நதைழன வினபா

ஏதனன்று	அறிவாயா?	 	 சனிக்ற்காவை	ஒரு	

தேரிய	நீர்நிவலயில்	இட்ைால்	அது	மிெக்கும்.	

யுபரனஸ் (Uranus) (உருளும் ப்கபாள்)

வில்லியம்	 தைர்ஷல்	 என்ற	 வானியல்	

அறிஞரால்	 1781ஆம்	 ஆணடு	 யுறரனஸ	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ைது.	 தொவல	 றநாக்கியால்	

்கணடுபிடிக்்கபேட்ை	 முெல்	 ற்காள்	 இதுவாகும்.	

இது	 சூரியனிைமிருந்து	 ஏைாவொ்க	

அவமந்துள்ைது.	

மீத்றென்	வாயு	இக்ற்காளில்	உள்ைொல்	இது	

ேச்வச	 நிறமா்கத்	 றொன்றுகிறது.	 இது	 கிறரக்்க	

யுறரனஸ

சி்நதைழன வினபா

ஒளியின்	 றவ்கத்தில்	 தசல்லக்கூடிய	

விண்கலத்தில்	 ேயணம்	தசயவவெப	றோல்	

்கறேவன	 தசய.	 சூரியவன	 தசன்றவைய	

எவவைவு	றநரம்	பிடிக்கும்?
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ொக்்கத்ொல்	இென்	 றமறேகுதியில்	அதி்கைவில்	

ெவரக்குழிப	 ேள்ைங்கள்	 ்காணபேடுகின்றன.		

நிலவு	 புவியிலிருந்து	 3,84,400		கி.மீ	

தொவலவில்	 அவமந்துள்ைது.	 இது	 புவியில்	

நான்கில்	 ஒரு	 ேஙற்க	 அைவுவையது.	 மனிென்	

ெவரயிறஙகிய	ஒறர	விணதோருள்	நிலவாகும்.	

சி்நதைழன வினபா

நாம்	 எபறோதும்	 நிலவின்	 ஒரு	 ேக்்கத்வெ	

மட்டுறம	்காணகிறறாம்.	ஏன்?

	

சிறுப்கபாள்்கள் (Asteroids)

சூரியவனச்	 சுறறி	 வரும்	 சிறிய	 திைப	

தோருள்்கறை	 சிறுற்காள்்கள்	 எனபேடும்.	

தசவவாய	 மறறும்	 வியாைன்	 ஆகிய	

ற்காள்்களுக்கிவைறய	 சிறுற்காள்்கள்	

மணைலம்	 ்காணபேடுகிறது.	 அவவ	 அைவில்	

மி்கவும்	 சிறியொ்க	 இருபேொல்	 ற்காள்்கள்	

என	 அவைக்்கபேடுவதில்வல.	 இவவ	

குறுஙற்காள்்கள்	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

வபால் விணமீன்்கள் (Comets)

வால்	விணமீன்

வால்	 விணமீன்்கள்	 ெவல	 மறறும்	 வால்	

ேகுதி்கவைக்	 த்காணைொ்கக்	 ்காணபேடும்.	

திைப	 தோருள்்கைால்	 ஆன	 ெவலப	 ேகுதி	

ேனிக்்கட்டியால்	 பிவணக்்கபேட்டுள்ைது.	 அென்	

வால்	ேகுதி	வாயுக்்கைால்	ஆனது.	புவிக்கு	அருகில்	

76	 வருைங்களுக்கு	 ஒருமுவற	 வரக்கூடிய	

‘றைலி’	வால்விணமீன்	்கவைசியா்க	1986ஆம்	

ஆணடு	 வானில்	 தென்ேட்ைது.	 இது	 மீணடும்	

2061ஆம்	ஆணடு	விணணில்	றொன்றும்	என	

்கணக்கிைபேட்டுள்ைது.

நிலவவப	 ேறறி	

ஆ ர ா ய வ ெ ற ்க ா ்க	

இந்தியாவால்	 அனுபேபேட்ை	

முெல்	 விண்கலம்	

்ச்நதிரபாயன்-1	ஆகும்.	இது	2008ஆம்	ஆணடு	

விணணில்	தசலுத்ெபேட்ைது

குறுஙப்கபாள்்கள் (Dwarf Planets)

தநபடியூன்	 ற்காளுக்கு	 அபோல்	

தொவலவில்	 ்காணபேடும்	 சிறிய	

விணதோருள்்கள்	 குறுஙற்காள்்கள்	 ஆகும்.	

அவவ	 மி்கவும்	 குளிர்ந்தும்	 ஒளியில்லாமலும்	

்காணபேடுகின்றன.	 ற்காை	 வடிவில்	

்காணபேடும்	 இவவ	 ற்காள்்கவைப	 றோல	

இல்லாமல்	 ெமது	 சுறறுபோவெவயப	 பிற	

குறுவைக்	 ற்காள்்களுைன்	 ேகிர்ந்துத்காள்ளும்.	

புளுட்றைா,	 தசரஸ,	 ஈரிஸ,	 றமக்றமக்	 மறறும்	

தைௌமியா	றோன்றவவ	சூரியக்	குடும்ேத்தில்	

்காணபேடும்	ஐந்து	குறுஙற்காள்்கைாகும்.

நிலவு (The Moon) (புவியின் 

துழணக்ப்கபாள்)

ற்காள்்கவைச்	 சுறறிவரும்	

விணதோருள்்கள்	 துவணக்ற்காள்்கைாகும்.	

புவியின்	 ஒறர	 துவணக்ற்காள்	 நிலவாகும்.		

நிலவு	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்த்காள்ை	

எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்,	 புவிவயச்	

சுறறிவர	 எடுத்துக்த்காள்ளும்	 றநரமும்	

ஏறக்குவறய	ஒன்றாகும்.	அொவது	27	நாள்்கள்	

8	மணி	றநரமாகும்.	நிலவிறகு	வளிமணைலம்	

கிவையாது.	இென்	்காரணமா்க	விண்கற்களின்	

நிலவு
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புவியின் வடிவமும், ்சபாய்வும் 

(Shape and Inclination of the Earth)

புவி	ற்காை	வடிவமானது.	இது	ென்	அச்சில்	

சுைலுகிறது.	 புவியின்	 வை	 துருவத்திலிருந்து,	

புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	தென்	துருவம்	வவர	

தசல்லக்கூடிய	ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு	புவியின்	

அச்சு	 எனபேடும்.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 23½°	
சாயந்து	 ென்வனத்ொறன	 சுறறிக்	 த்காணடு	

சூரியவனயும்	சுறறி	வருகிறது.	ென்	சுறறுவட்ைப	

ோவெக்கு	 66½°	 ற்காணத்வெ	 இந்ெ	 சாயவு	

ஏறேடுத்துகிறது.

புவியின்	சுைலும்	றவ்கம்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	

1670	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,		

60°	வைக்கு	அட்சறரவ்கயில்	

845	 கி.மீ/மணி	 ஆ்கவும்,	 துருவப	 ேகுதியில்	

சுைலும்	றவ்கம்	சுழியமா்கவும்		இருக்கும்.

சுைலுதைல் (Rotation)

புவி	 ென்	 அச்சில்	 ென்வனத்	 ொறன	

சுறறுவவெச்	 சுைலுெல்	 என்று	 	 கூறுகிறறாம்.	

றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுைலும்	

புவியானது,	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	

23	 மணி	 றநரம்,	 56	 நிமிைங்கள்,	 4.09	

வினாடி்கள்	 எடுத்துக்	 த்காள்கிறது.		

நள்ளிரவு சூரியன்	 என்ேது	 இரு	

அவரக்ற்காைங்களிலும்	 ற்காவைக்்காலத்தில்	

ஆர்க்டிக்	 வட்ைத்திறகு	 வைக்கிலும்,	 அணைார்க்டிக்	

வட்ைத்திறகு	 தெறகிலும்	 24	 மணி	 றநரமும்	

சூரியன்	 ெவலக்குறமல்	 தெரியும்	 நி்கழ்வாகும்.	

விண்கற்்கள் (Meteors) மற்றும் 

விணவீழ்கற்்கள் (Meteorites)

சூரியக்	 குடும்ேத்தில்	 ்காணபேடும்	 சிறு	

்கற்கள்	 மறறும்	 உறலா்கப	 ோவற்கைால்	

ஆன	 விணதோருள்்கவை	 விண்கற்கள்	

என்று	 அவைக்கிறறாம்.	 	 இந்ெ	 விண்கற்கள்	

புவியின்	 வளிமணைலத்வெ	 அவையும்	 றோது	

உராயவின்	 ்காரணமா்க	 எரிந்து	 ஒளிர்வொல்	

எரிநட்சத்திரம்	 என்றும்	 அவைக்்கபேடுகிறது.	

ஆனால்,	 வளிமணைலத்வெத்	 ொணடி	

புவியின்	 றமறேரபவேத்	 ொக்கும்	 விண்கற்கள்	

‘விணவீழ்கற்்கள்’	 (Meteorites)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகின்றன.

3. புவியின் இயக்்கம் (Motion of the Earth) 

சூரியவனக்	 ்காவலயிறலா,	 மதியறமா	

அல்லது	 மாவலயிறலா	 ்கவனித்ெதுணைா?	

நாள்	 முழுவதும்	 அஃது	 ஒரிைத்திறலறய		

்காணபேடுகிறொ?	 அல்லது	 மாறுேடுகிறொ?	

சூரியன்	 ்காவலயில்	 கிைக்கிலும்,	 மதியம்	

உச்சியிலும்	 மாவலயில்	 றமறகிலும்	

்காணபேடுகிறது	 அல்லவா?	 புவி	 சூரியவன	

இவைவிைாமல்	 சுறறி	 வருவறெ	 இெறகுக்	

்காரணம்	ஆகும்.	நமது	்கண்களுக்குச்	சூரியன்	

ந்கர்வவெப	 றோன்று	 றொன்றினாலும்	

அது	 உணவமயல்ல.	 எவவாதறனில்,	 நாம்	

றேருந்திறலா	 அல்லது	 புவ்க	 வணடியிறலா	

தசல்லும்	றோது	மரங்கள்,	விைக்குக்	்கம்ேங்கள்	

மறறும்	 ்கட்ைைங்கள்	 	 றவ்கமா்க	 நாம்	 தசல்லும்	

திவசக்கு	 எதிர்த்	 திவசயில்	 ந்கர்வவெப	

ோர்த்திருக்கிறறாம்.	 அறெறோன்று	 புவி	

சூரியவன	 	 றமறகிலிருந்து	 கிைக்்கா்கச்	 சுறறி	

வருவொல்	சூரியன்	கிைக்கிலிருந்து	றமற்கா்கச்	

தசல்வொ்கத்	 றொன்றுகிறது.	 புவியின்	

சுைறசிவயப	 ேறறி	 புரிந்து	 த்காள்ை	 அென்	

வடிவத்வெப	 ேறறியும்,	 சாயவவப	 ேறறியும்	

அறிந்திருக்்க	றவணடும்.
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சி்நதைழன வினபா

பிரியாவின்		வயது	12.	எத்ெவன	முவற	அவள்	

சூரியவன	முழுவதும்	சுறறி	வந்திருபோள்?	

‘சூரிய அணழம 

புள்ளி’ (Perihelion) என்ேது	

புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்கு	 மி்க	 அருகில்	

வரும்	நி்கழ்வாகும்.	'சூரிய	தொவலதூர	புள்ளி'	

(Aphelion)	என்ேது	புவி	ென்	சுறறுபோவெயில்	

சூரியனுக்குத்	 தொவலவில்	 ்காணபேடும்	

நி்கழ்வாகும்.

புவி	 சூரியவனச்	 சுறறிவருவொல்	 மார்ச்	

21ஆம்	றெதி	முெல்	தசபைம்ேர்	23ஆம்	றெதி	வவர	

ஆறுமாெங்கள்	 புவியின்	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியவன	 றநாக்கி	 சாயந்து	 ்காணபேடும்.		

அச்சமயத்தில்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	 விலகி	 ்காணபேடுகிறது.		

அடுத்ெ	 ஆறுமாெங்கள்	 அொவது	 தசபைம்ேர்	

23ஆம்	 றெதி	முெல்	 மார்ச்	 21ஆம்	 றெதி	வவர	

புவியின்	 தென்	 அவரக்ற்காைம்	 சூரியவன	

றநாக்கி	 சாயந்தும்,	 வை	 அவரக்ற்காைம்	

சூரியனிைமிருந்து	விலகியும்	்காணபேடும்.

இவவாறு	 புவி	 ென்	 சுறறுபோவெயில்	

சூரியவனச்	 சுறறி	 வருவொல்	 சூரியன்	

நிலநடுக்ற்காட்டிறகு	 வைக்்கா்கவும்,	

தெற்கா்கவும்	ந்கர்வவெப	றோன்ற	றொறறத்வெ	

ஏறேடுத்துகிறது.	 இென்	 ்காரணமா்க	 மார்ச்	

21	 மறறும்	 தசபைம்ேர்	 23	 ஆகிய	 நாள்்கள்	

நிலநடுக்ற்காட்டுப	 ேகுதியில்	 சூரியனின்	

்கதிர்்கள்	 தசஙகுத்ொ்க	 விழும்.	 அெனால்	

புவியின்	 அவனத்துப	 ேகுதி்களிலும்	 ே்கல்	

மறறும்	 இரவுபதோழுது	 சமமா்கக்	 ்காணபேடும்.		

எனறவ,	 இந்நாள்்கள் ‘்சமப்்கலிரவு’	 நாள்்கள்	

என	அவைக்்கபேடுகின்றன.

புவி	 ஒருமுவற	 சுைலுவெறகு	 எடுத்துக்	

த்காள்ளும்	 றநரத்வெ	 ஒரு	 நாள்	 என்று	

அவைக்கிறறாம்.	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	

இரவு	,	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.	புவி	ற்காை	வடிவமா்க	

உள்ைொல்	 ஒரு	 குறிபபிட்ை	 றநரத்தில்	 சூரிய	

தவளிச்சம்	 புவியின்	 ஒரு	 ேகுதியில்	 மட்டுறம	

ேடுகிறது.	அபேகுதிக்கு	அது	ே்கல்தோழுது	ஆகும்.	

புவியின்	 ஒளிேைாெ	 ேகுதி	 இரவா்க	 இருக்கும்.	

இவவாறு	 புவியின்	 ஒளிேடும்	 ேகுதிவயயும்,	

ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	 பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	

‘ஒளிர்வு வட்டம்’	 (Terminator	 Line)	 என்று	

தேயர்.

சுற்றுதைல் (Revolution)

புவி	 ென்	 நீள்வட்ைப	 ோவெயில்	 (Elliptical	

Orbit)	 சூரியவனச்	 சுறறிவரும்	 ந்கர்வவறய	

சுறறுெல்	என்று	கூறுகிறறாம்.		புவி	வினாடிக்கு	

30	கிறலாமீட்ைர்	றவ்கத்தில்	சூரியவனச்	சுறறி	

வருகிறது.	புவி	ஒரு	முவற	சூரியவனச்	சுறறிவர	

365¼	 நாள்்கள்	 ஆகிறது.	 இது	 றொராயமா்க	

365	 நாள்்கைா்க	 எடுத்துக்த்காள்ைபேட்டு	 ஒரு	

வருைம்	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.	மீெமுள்ை	¼		

நாள்்கள்	நான்கு	ஆணடு்களுக்கு	ஒருமுவற	ஒரு	

நாைா்கக்	 ்கணக்கிைபேட்டு	 பிபரவரி	 மாெத்தில்	

கூடுெலா்க	 ஒரு	 நாள்	 றசர்க்்கபேடுகிறது.	

அொவது	 நான்கு	 வருைங்களுக்கு	 ஒரு	 முவற	

பிபரவரி	மாெத்திறகு	29	நாள்்கைா்க	இருக்கும்.	

அந்ெ	வருைம்	 ‘லீப	வருைம்’	 (Leap	Year)	 என்று	

அவைக்்கபேடுகிறது.	 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சாயந்து	

சூரியவனச்	சுறறி	வருவொல்	ேருவ்காலங்கள்	

றொன்றுகின்றன.

சி்நதைழன வினபா

லீப	 வருைத்வெ	 வட்ைமிடு்க	 2000,	 2005,	

2012,	2014,	2017,	2020.
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நீர்க்ப்கபாளம் (Hydrosphere)

‘‘வைட்றரா”	 (Hydro)	 என்ற	 கிறரக்்கச்	

தசால்லிருந்து	 தேறபேட்ை	 தசால்றல	

வைட்றராஸபியர்	(Hydrosphere)	ஆகும்.	இெறகு	

நீர்க்ற்காைம்	என்று	தேயர்.	இது	தேருங்கைல்்கள்,	

்கைல்்கள்,	 ஆறு்கள்,	 ஏரி்கள்,	 மவலயுச்சி்களில்	

்காணபேடும்	 ேனிக்	 ்கவிவ்க்கள்,	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 நீராவி	ஆகிய	

அவனத்வெயும்	உள்ைைக்கியொகும்.

வளிமணடலம் (Atmosphere)

'அட்பமபா'	 (Atmo)	 என்ற	 கிறரக்்கப	

ேெத்திறகு	வளி	அல்லது	்காறறு	என்று	தோருள்.	

புவிவயச்	சுறறி	்காணபேடும்	ேல்றவறு	்காறறுத்	

தொகுதி	 வளிமணைலம்	 எனபேடுகிறது.	

வளிமணைலத்தில்	 ்காணபேடும்	 வாயுக்்களில்	

வநட்ர�ன்	 (78%)	 மறறும்	 ஆக்ஸி�ன்	 (21%)	

முென்வமயான	வாயுக்்கைாகும்.	்கார்ேன்-வை-

ஆக்வஸைடு,	 ஆர்்கான்,	 வைட்ர�ன்,	 ஹீலியம்	

மறறும்	 ஓறசான்	வாயுக்்கள்	 குவறந்ெ	 அைவில்	

்காணபேடுகின்றன.

உயிர்க்ப்கபாளம் (Biosphere)

ோவறக்ற்காைம்,	 நீர்க்ற்காைம்	 மறறும் 
வளிமணைலம்	ஆகியவறறறாடு	தொைர்புவைய	

உயிரினங்கள்	 வாைக்கூடிய	 ஒரு	 ேகுதி	

‘உயிர்க்ற்காைம்	’	எனபேடுகிறது. '்பயபா'	என்ற	

கிறரக்்கச்	 தசால்லிறகு	 'உயிர்'	 என்று	 தோருள்.	

உயிர்க்ற்காைம்	 ேல்றவறு	 	 மணைலங்கைா்கப	

பிரிக்்கபேட்டுள்ைது.	 	 ஒவதவாரு	 மணைலமும்	

ஒபேறற	 ்காலநிவல,	 ொவரங்கள்	 மறறும்	

விலஙகினங்கவைக்	 த்காணை	 ேகுதியா்க	

உள்ைது.	 இம்மணைலங்கள்	 ‘சூைல்	

மணைலங்கள்’	என்று	அவைக்்கபேடுகின்றன.

மன்னார்	 வவைகுைா	

உயிர்க்ற்காள்	 தேட்ை்கம்	

இந்திய	 தேருங்கைலில்	

10,500	சதுர	கி.மீ.	ேரபேைவில்	

அவமந்துள்ைது.

இறெ	 றோன்று	 	 �ுன்	 21ஆம்	 நாள்	

்கை்கறரவ்க	 மீது	 சூரியனின்	 தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	 விழுவொல்	 வை	 அவரக்ற்காைத்தில்	

அந்நாள்	 மி்க	 நீணை	 ே்கல்தோழுவெக்	

த்காணடிருக்கும்.	தென்	அவரக்	ற்காைம்	நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

இந்நி்கழ்வு	‘ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்திருபேம்'	

(Summer	 Solstice)	 என்று	 அவைக்்கபேடுகிறது.		

டிசம்ேர்	 22ஆம்	 றெதி	 ம்கர	 றரவ்கயின்	 மீது	

சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	்கதிர்்கள்	விழுகின்றன.	

இந்நி்கழ்விறகு	 ‘குளிர்்கபாலக் ்கதிர்திருப்ம்’ 

(Winter	 Solstice)	 என்று	 தேயர்.	 இச்சமயத்தில்	

தென்	அவரக்ற்காைத்தில்	ே்கல்தோழுது	நீணடு	

்காணபேடும்.	 வை	 அவரக்ற்காைம்	 நீணை	

இரவவக்	த்காணடிருக்கும்.

சி்நதைழன வினபா

புவி	ென்	அச்சில்	23½	°		சாயந்திருக்்காவிட்ைால்	

என்ன	நி்கழும்?

4.  புவிக்ப்கபாளங்கள் 

(Spheres of the Earth)

உயிரினங்கள்	 வாைத்	 ெகுதியான	

ற்காள்	 புவியாகும்.	 புவியில்	 ்காணபேடும்	

மூன்று	 தொகுதி்கள்	 ோவறக்ற்காைம்,	

நீர்க்ற்காைம்	 மறறும்	 வளிமணைலம்	 ஆகும்.		

இத்தொகுதி்களுைன்	 ெகுந்ெ	 ்காலநிவலயும்	

நிலவுவொல்	 	 உயிரினங்கள்	 வாைத்	

ெகுதியுள்ை	 இைமா்க	 புவி	 மாறியுள்ைது.	

உயிரினங்கள்	வாைக்கூடிய	குறுகிய	மணைலம்	

‘உயிர்க்ற்காைம்’	என்று	அவைக்்கபேடுகிறது.

்பாழ்றக்ப்கபாளம் (Lithosphere)

ோவற	 என்ற	 தோருள்ேடும்	 ‘லித்றொஸ	

(Lithos)	 என்ற	 கிறரக்்கப	 ேெத்தில்	 இருந்து	

ோவறக்ற்காைம்	 (Lithosphere)	 என்ற	

தசால்	 தேறபேட்ைது.	 	 புவியின்	 றமறேரபபில்	

்காணபேடும்	ோவற்கள்	மறறும்	மண	அடுக்வ்கப	

ோவறக்ற்காைம்	 என்று	 கூறுகிறறாம்.	 இந்ெ	

நிலபேரபபில்	உயிரினங்கள்	்காணபேடுகின்றன.

6th_Geography_Tamil_Unit_I.indd   170 28-01-2020   17:06:08



171

மீள்்பார்ழவ

	 சுமார்	 15	 பில்லியன்	 ஆணடு்களுக்கு	 முன்பு	 ஏறேட்ை	 தேரு	 தவடிபபின்	 றோது	 றேரணைம்	

உருவானது.

	 றேரணைத்தில்	எணணிலைங்கா	விணமீன்திரள்	மணைலங்கள்	்காணபேடுகின்றன.

	 நமது	சூரியக்	குடும்ேம்	ோல்தவளி	விணமீன்	திரள்	மணைலத்தில்	்காணபேடுகிறது.

	 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	தமாத்ெ	நிவறயில்	சூரியன்	மட்டும்	99.8	செவிகிெம்	உள்ைது.

	 தவள்ளி	மறறும்	யுறரனஸ	ற்காள்்கவைத்	ெவிர	பிற	ற்காள்்கள்	அவனத்தும்	சூரியவன	எதிர்	

்கடி்காரச்	சுறறில்	சுறறி	வருகின்றன.

	 சிறுற்காள்்கள்	தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ற்காள்்களுக்கிவைறய	்காணபேடுகின்றன.

	 புவி	சுைலுவென்	்காரணமா்க	இரவு	ே்கல்	ஏறேடுகிறது.

	 புவி	சூரியவனச்	சுறறி	வருவென்	்காரணமா்க	ேருவ	்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

	 ற்காவைக்்காலக்	்கதிர்	திருபேம்	வை	அவரக்ற்காைத்தில்	நீணை	ே்கல்தோழுவெக்	த்காணடிருக்கும்.

	 புவியில்	்காணபேடும்	நிலம்,	நீர்	மறறும்	்காறறு	ஆகியவறறறாடு	ெகுந்ெ	்காலநிவலயும்	புவியில்	

உயிரினங்கள்	வாைக்	்காரணமாகின்றன.

1 விணமீன்திரள் _ விணமீன்	கூட்ைம்

2 சிறுற்காள்்கள் _ தசவவாய	மறறும்	வியாைன்	ஆகிய	ற்காள்்களுக்கிவைறய	

்காணபேடும்	ோவறத்து்கள்்கள்.

3 விண்கல் _ சூரியக்	குடும்ேத்தில்	்காணபேடும்	சிறு்கற்கள்	மறறும்	

உறலா்கப	ோவற்களின்	எஞ்சியுள்ை	விணதோருள்்கள்.

4 வால்	விணமீன்்கள் _ ேனிக்்கட்டி	தூசு	மறறும்	சிறிய	ோவறத்து்கள்்கைால்	ஆன	

விணதோருள்்கள்.

5 	துவணக்ற்காள்்கள் _ ற்காள்்கவைச்	சுறறி	வரும்	விணதோருள்்கள்.

6 சுறறுபோவெ _ ற்காள்்கள்	சூரியவனச்	சுறறிவரும்	ோவெ.

7 	புவியின்	அச்சு _ புவியின்	வை	துருவத்திலிருந்து	புவி	வமயத்தின்	வழியா்க	

தென்	துருவம்	வவர	தசல்லக்	கூடிய		ஒரு	்கறேவனக்	ற்காடு.

8 	சுைலுெல் _ புவி	ென்வனத்ொறன	ென்	அச்சில்	சுைலுெல்.

9 சுறறுெல் _ புவி	ென்	நீள்வட்ைபோவெயில்	சூரியவனச்	சுறறி	வரும்	ந்கர்வு.

10 சமபே்கலிரவு _ இரவும்	ே்கலும்	சமமா்கக்	்காணபேடும்	நி்கழ்வு.

11 ்கதிர்	திருபேம் _ ்கை்கறரவ்க	மறறும்	ம்கர	றரவ்க	மீது	சூரியனின்	தசஙகுத்துக்	

்கதிர்்கள்	விழும்	நி்கழ்வு.

12 ெவர	ஊர்தி _ விணதோருள்்கவை	 ஆராயவெற்கா்க	 அென்	 றமறேரபபில்	

ஊர்ந்து	தசல்லும்	ஊர்தி.

13 சுறறி	வரும்	்கலங்கள் _ விணதோருள்்களின்	மீது	இறங்காமல்	அெவனச்	சுறறி	வரும்	

்கலம்.
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்யிற்சி்கள் 

அ.  ப்கபாடிட்ட இடங்கழள 

நிரபபு்க

1.		 ற ே ர ண ை ம்	

உ ரு வ ா ்க க்	

்காரணமான	நி்கழ்வு	

2.			 இரு		வான்தோருள்்களுக்கு	இவையிலான		

தொவலவவ	 அைக்்க	 உெவும்	 அைவு	

	ஆகும்.

3.		 சூரியக்	குடும்ேத்தின்	வமயம்	

4.	 ற்காள்	 என்ற	 வார்த்வெயின்	 தோருள்	

5.		 அதி்க	 துவணக்ற்காள்்கவைக்	 த்காணை	

ற்காள்	

6.		 நிலவிறகு	 அனுபேபேட்ை	 முெல்	 இந்திய	

விண்கலம்	

7.	 புவியின்	சாயவுக்	ற்காணம்	

8.		 நிலநடுக்ற்காடு	 சூரியவன	 றநரா்கச்	

சந்திக்கும்	 நாள்்கள்	 	

மறறும்	

9.		 சூரிய	 அணவம	 நி்கழ்வின்	 றோது	

புவி	 சூரியனுக்கு	 	 ல்	

்காணபேடும்.

10.		 புவியின்	 றமறேரபபின்	 மீது	 ஒளிேடும்	

ேகுதிவயயும்,	 ஒளிேைாெ	 ேகுதிவயயும்	

பிரிக்கும்	 ற்காட்டிறகு	 	

என்றுதேயர்.

ஆ. ்சரியபான விழடழயத பதைர்்நபதைடுக்்க

1.		 புவி	 ென்	 அச்சில்	 சுைல்வவெ	 இவவாறு	

அவைக்கிறறாம்

அ)	சுறறுெல்	 ஆ)	ேருவ்காலங்கள்			

இ)	சுைல்ெல்	 ஈ)	ஓட்ைம்

2.		 ம்கர	 றரவ்கயில்	 சூரியக்்கதிர்்கள்	

தசஙகுத்ொ்க	விழும்	நாள்

அ)	மார்ச்	21	 ஆ)	�ூன்	21	

இ)	தசபைம்ேர்	23	 ஈ)	டிசம்ேர்	22

3.			 சூரியக்குடும்ேம்	அைஙகியுள்ை	விணமீன்	

திரள்	மணைலம்

அ)	ஆணடிறராதமைா	

ஆ)		தம்கலனிக்	கிைவுட்	(Magellanic	

Clouds)

இ)	ோல்தவளி	

	ஈ)	ஸைார்ேர்ஸட்

4.			 மனிென்	 ென்	 ்காலடிவயப	 ேதித்துள்ை	

ஒறர	விணதோருள்

அ)	தசவவாய	 ஆ)	சந்திரன்			

இ)	புென்	 ஈ)	தவள்ளி

5.			 எந்ெ	 ற்காைால்	 ெணணீரில்	 மிெக்்க	

இயலும்?

அ)	வியாைன்	 ஆ)	சனி			

இ)	யுறரனஸ	 ஈ)	தநபடியூன்

இ. ப்பாரு்நதைபாதைழதை வட்டமிடு்க

1.	 தவள்ளி,	வியாைன்,	தநபடியூன்,	சனி

2.	 சிரியஸ,	 ஆணடிறராதமைா,	 ோல்தவளி,	

தம்கலனிக்கிைவுட்

3.	 புளூட்றைா,	ஏரிஸ	,	தசரஸ,	அறயா

4.	 	வால்விணமீன்,	சிறுற்காள்,	விணவீழ்்கல்,	

குறுவைக்	ற்காள்்கள்

5.	 	ெவர	 ஊர்தி,	 சுறறுக்்கலம்,	 வானுர்தி,	

விண்கலம்

ஈ. ப்பாருதது்க

1.	 	தவபேமான	ற்காள்								 –	 தசவவாய

2.	 	வவையம்	உள்ை	ற்காள்		 –	 தநபடியூன்

3.	 தசந்நிறக்	ற்காள்										 –	 தவள்ளி

4.	 உருளும்	ற்காள்									 -	 சனி

5.	 	குளிர்ந்ெ	ற்காள்									 –	 யுறரனஸ
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உ(i)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

1.			 தவள்ளிக்	 ற்காள்	 கிைக்கிலிருந்து	

றமற்கா்கச்	சுறறுகிறது.

2.			 �ுன்	 21ஆம்	 நாைன்று	 ்கை்கறரவ்கயில்	

சூரியக்	்கதிர்	தசஙகுத்ொ்க	விழும்.

3.			 தசவவாயக்	 ற்காளுக்கு	 வவையங்கள்	

உணடு.

பமற்கூறிய கூற்று்களில் ்சரியபானவற்ழ்றக் 

கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள குறியீடு்கழளப 

்யன்்டுததிக் ்கணடறி்க

அ)	1	மறறும்	2		 	 ஆ)	2	மறறும்	3

இ)	1,	2	மறறும்	3		 ஈ)	2	மட்டும்	

(ii)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள கூற்று்கழள ஆரபாய்்க

கூற்று 1:  	 புவி,	நீர்க்ற்காைம்	என	

அவைக்்கபேடுகிறது.

கூற்று 2:  புவி	ென்	அச்சில்	சுைலுவொல்	ேருவ	

்காலங்கள்	ஏறேடுகின்றன.

்சரியபான கூற்றிழன பதைர்்நபதைடுதது எழுது்க.

அ)	கூறறு	1	சரி,	கூறறு		2	ெவறு

ஆ)	கூறறு	1	ெவறு,	கூறறு	2	சரி

இ)	இரணடு	கூறறு்களும்	சரி

ஈ)	இரணடு	கூறறு்களும்	ெவறு.

ஊ. ப்யரிடு்க

1.		 விணமீன்்களின்	தொகுபபு	 	.

2.			 சூரியக்	 குடும்ேத்திறகு	 அருகில்	 உள்ை	

விணமீன்	திரள்	மணைலம்	 	.

3.		 பிர்காசமான	ற்காள்	 	.

4.			 உயிரினங்கவை	 உள்ைைக்கிய	 ற்காைம்	

	.

5.			 366	 நாட்்கவை	 உவைய	 ஆணடு	

	.

எ.   சுருக்்கமபான விழடயளி

1.		 உட்புறக்ற்காள்்கவைப	தேயரிடு்க.

2.			 புளுட்றைா	 ஒரு	 ற்காைா்க	 ெறசமயம்	

்கருெபேைவில்வல,	்காரணம்	ெரு்க.

3.		 சூரிய	அணவம	என்றால்	என்ன?

4.			 ஒருவர்	 	 20°	 வைக்கு	 அட்சறரவ்கயில்	

நின்றால்,	ஓர்	ஆணடில்	சூரியன்	அவரின்	

ெவல	 உச்சிக்கு	 றமல்	 எத்ெவன	 முவற	

வரும்?

5.			 எந்ெ	 விணதோருள்	 ென்	 சுறறுப	

ோவெவய	 பிற	 விணதோருள்்களுைன்	

ேகிர்ந்து	த்காள்கிறது?		உொரணம்	ெரு்க.

ஏ. ்கபாரணம் கூறு்க

1.		 யுறரனஸ	 ஏன்	 உருளும்	 ற்காள்	 என	

அவைக்்கபேடுகிறது?

2.	 	நிலவின்	 றமறேரபபில்	 ெவரக்குழிப	

ேள்ைங்கள்	அதி்கமா்க	்காணபேடுகின்றன.	

்காரணம்	ெரு்க.

3.	 	புவியின்	 சுைலும்	 றவ்கம்	 துருவப	

ேகுதி்களில்	சுழியமா்க	உள்ைது

ஐ. விரிவபான விழட தைரு்க

1.			 உட்புற	 மறறும்	 தவளிபபுறக்	 ற்காள்்கள்	 –	

றவறுேடுத்து்க.

2.		 புவியின்	 சுைலுெல்	 மறறும்	 சுறறுெல்	

நி்கழ்வு்கைால்	 ஏறேடும்	 விவைவு்கள்	

யாவவ?

3.		 புவிக்ற்காைங்களின்	 ென்வம்கள்	 ேறறி	

விவரி.
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ஒ.  அ)  ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ்டதழதைப ்பார்தது 

விழடயளிக்்கவும் 

1.			 சூரியனுக்கு	அரு்காவமயில்	உள்ை	ற்காள்	

எது?

2.	 தேரியொன	ற்காள்	எது?

3.			 சூரியனிைமிருந்து	 தொவலவில்	 உள்ை	

ற்காள்	எது?

4.		 இரணைாவது	சிறிய	ற்காள்	எது?

ஆ) ்டதழதைப ்பார்தது ்திலளி 1.		 ேைத்தில்	உள்ை	ற்காளின்	தேயர்	என்ன?

	

2.	 ற்காளின்	நிறம்	என்ன?

	

3.	 இந்நிறத்திற்கான	்காரணம்	என்ன?

	

	

இைமிருந்து	வலம்

1.	 இரவும்	ே்கலும்	சமமா்க	்காணபேடும்	

நி்கழ்வு

றமலிருந்து	கீழ்

4. நான்	்காவலயில்	தென்ேடுறவன்

2.	 நிலவவ	ஆராய	இந்தியாவால்	

அனுபேபேட்ை.	முெல்	விண்கலம்

3.	 நான்	76	ஆணடு்களுக்கு	ஒரு	முவற	

றொன்றுறவன்

6.	 பூமியின்	நடுவில்	தசல்லும்	ஓர்	்கறேவனக்	

ற்காடு

9.		 எனக்கு	இரணடு	துவணக்	ற்காள்்கள்	

உணடு

5.	 குறுஙற்காள்

7.	 சூரியனிைமிருந்து	மி்கத்	தொவலவில்	

உள்ை	ற்காள்

8.	 சூரியனில்	உள்ை	வாயு

இ. குறுக்ப்கழுதது புதிர்
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இழணய வளங்கள்

1.	 www.nationalgeographic.org/encylopedia/

seasons

2.		www.slideshare.net

3.		www.britannica.com

4.		www.geography4kids.com

5.		https://sangamtamilliterature.wordpress.com/

வான	_இயல்

உரலி:
https://earth.google.com/web/

உலகத்ைதச்சுற்றி வருேவாமா. 

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இைணயச் ெசயல்பாடு
பிர்ஞ்சமும் சூரியகுடும்்மும்

படிநிைலகள்:

◆ இழணய உலபாவியில் கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள உரலிழய தைட்டச்சு ப்சய்யவும் அல்லது துரிதை 

துலங்கல் குறியீட்ழட ஸ்ப்கன் ப்சய்யவும். அல்லது கீபை ப்கபாடுக்்கப்ட்டுள்ள ப்சல்ப்சி ப்சயலிழய 

தைரவி்றக்்கம் ப்சய்து நிழலநிறுததைவும்.

◆ வலது பமல் ்க்்கததில் உள்ள பதைடு ப்பாறியில் மபாநிலததின் ப்யழர தைட்டச்சு ப்சய்து பதைடி அதைன் தைனி-

ததைன்ழம்கழள ஆரபாய்்நது அறியவும்.

◆ அ்நதை ்க்்கதழதை துலபாவி “Explore in 360° ” என்்ற பதைர்விழன ்யன்்டுததி பு்கழப்ற்்ற 

்கட்டிடக்்கழல்கழள 360° ப்கபாணததில் ்கணடு்களிக்்கலபாம்.

◆ உங்களுக்கு பதைழவயபான நிலதபதைபாற்்றங்கழள பதைடுப்பாறியில் பதைடி ஆரபாயவும்.
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நுழையுமுன்
இப்பாடம், புவியில் கபாணப்டும் நிலப்ரபபினைப ்ற்றியும், ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் 

விைக்குகின்றது. முதல்நினல, இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல நிலத் ததபாற்்றஙகள் 

்ற்றியும் விரிவபாக எடுத்துனரக்கின்றது.

நிலப்ரபபும் 

ப்ருஙகடல்களும் 

2அலகு

	கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றி புரிந்துபகபாள்ளுதல்.

	்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள்  

ஆகியவற்றின ்ணபுகனைப ்ற்றி கற்்றல்.

	நிலத் ததபாற்்றஙகளின வனககனைப ்ற்றி அறிந்து பகபாள்ளுதல்.

	ப்ருஙகடல்கனைப ்ற்றியும் அதன சி்றபபுக் கூறுகனையும் புரிந்து பகபாள்ளுதல்.

 கற்றலின் ந�ோககஙகள்

ஆசிரியர் மிகப ப்ரிய அைவிலபாை 

உன்றகளுடன வகுப்ன்றயில் நுனைகி்றபார். 

ஆசிரியர் பகபாணடு வந்த உன்றயினுள் 

உள்ைனதப ் ற்றி அறிந்து பகபாள்ை மபாணவர்கள் 

ஆவல் பகபாணடைர். ஆசிரியர் மபாணவர்கனை 

குழுவில் அமரச் ப�பால்லி ப�யயவிருக்கும் 

ப�யல்்பாட்டினை விைக்குகி்றபார். ஆசிரியர் 

ஒவபவபாரு குழுவிற்கும் ஒரு உன்றயினை 

வைஙகுகி்றபார். அவவுன்றயினுள் ஏழு 

புதிர் துணடுகள் (jigsaw) மற்றும் அட்னட 

(chart) னவக்கப்ட்டிருந்தை. ஆசிரியர் 

புதிர் துணடுகனை இனடபவளி இல்லபாமல் 
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புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரோல் 

சூைப்ட்டுள்ைது. எஞ்சிய 29 �தவிகிதம் 

நிலத்ோல் சூைப்ட்டுள்ைது. தமலும், புவியின 

தமற்்ரபபு சீரபாக கபாணப்டுவதில்னல. புவியில் 

உயர்ந்த மனலகள், ஆழகடல்கள் மற்றும் 

்ல்தவறு வனகயபாை நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

கபாணப்டுகின்றை. இந்நிலத்ததபாற்்றஙகனை 

கீழக்கணடவபாறு வனகப்டுத்தலபாம். 

1.  மு்ல் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(First order landforms)

கணடஙகள் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். மிகப 

ப்ரும் நிலப்ரபபினைக் கணடஙகள் எைவும் 

பெருக்கமபாக அட்னடயின மீது ப்பாருத்தி 

ஒட்டுமபாறு கூறுகி்றபார். ப்பாருத்தியப பி்றகு 

அப்டத்னதச் சுற்றியுள்ைப ்குதிகளுக்கு நீல 

வணணம் பகபாணடு வணணமிடக் கூறுகி்றபார்.

இதில் ஒரு குழு, மற்்ற குழுக்கனைக் 

கபாட்டிலும் �ரியபாகப ப்பாருத்தி முதல் 

இடத்னதப பிடித்தது. ஆசிரியர் அப்டத்னத 

்லனகயின மீது ஒட்டுகி்றபார். மபாணவர்களும் 

னகத்தட்டிப ்பாரபாட்டிைர். “இது எனை ்டம்? 

இது த்பானறு ஒரு ்டத்னத ஏற்கைதவ ெபான 

நிலவனரப்டத்தில் ்பார்த்திருக்கித்றதை!” 

என்றபாள் யபாழினி. “�ரியபாகக் கூறிைபாய, 

இது தபான ்பாஞ்சியபா, இது ப்ருஙகணடம் 

எைப்டும். இபப்ருஙகணடத்னதச் சுற்றியுள்ை 

நீர்்ரபபு ்பானதலபா�பா ஆகும். 200 மில்லியன 

ஆணடுகளுக்கு முனபிருந்த இந்நிலப்ரபபு 

பமதுவபாக ெகரத் பதபாடஙகியது. ெபாைனடவில் 

கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

தற்த்பாதுள்ை நினலனய அனடந்தை” எனறு 

ஆசிரியர் கூறிைபார்.

“இந்ெகர்வு எவவபாறு ெடந்தது ? ” எனறு 

விைவிைபாள் நிலபா.

“இதற்குக் கபாரணம் புவியினுள் உள்ை 

பவப்ம் தபான” எைக் கூறிய ஆசிரியர் தமலும் 

கணடஙகள் ப்ருஙகடல்கள் ் ற்றி இப்பாடத்தில் 

அறிந்து பகபாள்தவபாம் என்றபார்.

இலககியததில் 
சஙக இலககியததில் நிலவழகப்ோடு
குறிஞ்சி - மனலயும் மனல�பார்ந்த  

  நிலமும்

முல்ழல - கபாடும் கபாடு �பார்ந்த   

  நிலமும்

மரு்ம் - வயலும் வயல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

ந�ய்ல் - கடலும் கடல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

்ோழல - மணலும் மணல் �பார்ந்த  

  நிலமும்

நீ வோழ்கின்்ற ் குதி இதில் எந்ப ் குதிழயச் 
சோரந்து?
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்ரந்த நீர்ப்ரபபினை ந்ருஙகடல்கள் எைவும் 

அனைக்கித்றபாம். உலகில் ஏழு கணடஙகள் 

உள்ைை. அனவ ஆசியோ, ஆபபிரிககோ, வட 
அநமரிககோ, ந்ன் அநமரிககோ, அணடோரடிகோ, 
ஐநரோப்ோ, மறறும் ஆஸ்திநரலியோ. உலகின 

மிகபப்ரிய கணடம் ஆசியபா ஆகும். 

ஆஸ்திதரலியபா மிகச் சிறிய கணடமபாகும். 

புவியில் ஐந்து ப்ருஙகடல்கள் 

கபாணப்டுகின்றை. அனவ ்சிபிக ந்ருஙகடல், 
அடலோணடிக ந்ருஙகடல், இநதியப 
ந்ருஙகடல், ந்ன்ந்ருஙகடல் மறறும் 
ஆரகடிக ந்ருஙகடல் ஆகும். இவற்றுள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் மிகபப்ரியது. ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் மிகச்சிறியதபாகும். 

2.  இரணடோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Second order landforms)

மனலகள், பீடபூமிகள் மற்றும் �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை 

அனைக்கப்டுகின்றை.

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்:

மனல, பீடபூமி, �மபவளி

2.1 மழலகள் (Mountains)
சுற்றுபபு்ற நிலப்குதினய விட  

600 மீட்டருக்கு தமல் 

உயர்ந்து கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றம் மழலகள் 

ஆகும். இனவ வன�ரினவக் 

பகபாணடிருக்கும். இனவ 

தனித்ததபா அல்லது 

பதபாடர்கைபாகதவபா கபாணப்டுகின்றை. 

பதபாடர்ச்சியபாக நீணடு கபாணப்டும் 

மனலகள் மனலத்பதபாடர் எைப்டும். 

ப்பாதுவபாக மனலத் பதபாடர்கள் ்ல நூறு 

கிதலபா மீட்டர் முதல் ்ல்லபாயிரம் கிதலபா 

மீட்டர் வனர ்ரவிக் கபாணப்டுகின்றை. 

நிலச்சநதி: 
இரணடு ப்ரிய நிலப்ரபபுகனை 

இனணக்கக் கூடியதும் அல்லது இரணடு 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபுகனை பிரிக்கக் கூடியதுமபாை 

மிக குறுகிய நிலப்குதி நிலச்�ந்தி ஆகும்.

நசயல்்ோடு: 
ததனவயபாை ப்பாருட்கள்:

வட்ட வடிவமபாை தட்டு,

ஏழு துணடுகைபாக பவட்டப்ட்ட ஒரு தகரட்,

ஒரு குவனை நீர்.

ப�யமுன்ற:

• கணடஙகளுக்கபாை குறியீடுகனை 

தகரட் துணடுகளில் எழுதவும் 

(கணடஙகளின ்ரப்ைவிற்கு ஏற்்) 

• சுவரில் உலக வனர்டத்னத ஆசிரியர் 

பதபாஙக விடுகி்றபார்.

• கணடஙகளின ப்யர்கனை ஆசிரியர் 

கரும்்லனகயில் எழுதுகி்றபார்.

• உலக வனர்டத்னத உற்றுதெபாக்கி 

கணடஙகளின இருபபிடத்னத 

அறிந்து அதற்கு ஏற்்றபார் த்பால் வட்ட 

வடிவ தட்டில் தகரட் துணடுகனை 

மபாணவர்கள் னவக்கின்றைர், 

• அதில் சிறிது நீர் ஊற்றுகின்றைர்.

• உலவ வனர்டத்தில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

ஆசிரியர் கபாட்டுகி்றபார்.

• புரிந்து பகபாணட மபாணவர்கள் தட்டில் 

ப்ருஙகடல்களின இருபபிடத்னத 

சுட்டிக் கபாட்டி ப்யர்கனை கூறுவர்.

• மபாணவர்கள் இச்ப�யல்்பாட்டின மூலம் 

கணடஙகள், ப்ருஙகடல்களின 

அனமவிடத்னதயும், ்ரப்ைனவயும் 

அறிந்து பகபாள்வர்.
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2.2. பீடபூமிகள் (Plateaus)
�மமபாை தமற்்ரபன்க் பகபாணட 

உயர்த்தப்ட்ட நிலப்ரபபு பீடபூமி ஆகும். 

இனவ மனலகனைப த்பானறு வன�ரிவுகள் 

பகபாணடனவ. பீடபூமிகள் நூறு மீட்டலிருந்து 

்ல்லபாயிரம் மீட்டர் வனர உயர்ந்து 

கபாணப்டுகின்றை. உலகிதலதய உயர்ந்த 

பீடபூமி திந்த பீடபூமியோகும். ஆகதவ திப்த் 

பீடபூமினய “உலகததின் கூழர” எனறு 

அனைக்கித்றபாம். பீடபூமி �மமபாை தமற்்ரபன்க் 

பகபாணடுள்ைதபால் “நமழசநிலம்” எைவும் 

அனைக்கப்டுகி்றது. ப்பாதுவபாக பீடபூமிகளில் 

கனிமஙகள் நின்றந்து கபாணப்டுகின்றை. 

இந்தியபாவில் கபாணப்டும் நசோடடோ �ோகபுரி 
பீடபூமி கனிமஙகள் நின்றந்த ்குதியபாகும். 

எைதவ சுரஙகத்பதபாழில் இப்குதியின 

முக்கியத் பதபாழிலபாகும். பதனனிந்தியபாவில் 

உள்ை ்ககோணப பீடபூமி எரிமனலப 

்பான்றகைபால் ஆைது. 

உதபாரணமபாக, ஆசியபாவில் உள்ை 

இமயமழலதந்ோடர, வட அபமரிக்கபாவில் 

உள்ை ரோககி மனலத்பதபாடர் மற்றும் 

பதன அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் 

மனலத்பதபாடர் ஆகியவற்ன்றக் கூ்றலபாம். 

உலகின நீைமபாை மனலத்பதபாடர் பதன 

அபமரிக்கபாவில் உள்ை ஆணடிஸ் மனலத் 

பதபாடரபாகும். இது சுமபார் 7000 கிதலபா மீட்டர் 

நீைத்திற்கு வடக்குத் பதற்கபாகப ்ரவியுள்ைது. 

ஒரு மனலத்பதபாடரின உயரமபாை ்குதி சிகரம் 

எைப்டுகி்றது. உலகிதலதய உயரமபாை சிகரம் 

இமயமனலத் பதபாடரில் உள்ை எவபரஸ்ட் 

(8848 மீட்டர்) ஆகும். எவபரஸ்ட் சிகரம் 

எந்த ெபாட்டில் அனமந்துள்ைது எனறு நீஙகள் 

அறிவீர்கைபா?

சிந்ழை விைோ
டிசம்்ர 11 சரவந்ச மழலகள் திைம். 

�ர்வதத� மனலகள் திைத்னத 

பகபாணடபாடுவதற்கபாக முைக்கத் பதபாடர்கள், 

சுவபரபாட்டிகள், ்தபானககள் தயபாரிக்கவும். 

மனலகள், ஆறுகள் உற்்த்தியபாகும் 

இடமபாகத் திகழகின்றை. இனவ தபாவரஙகள் 

மற்றும் விலஙகிைஙகளின இருபபிடமபாகவும் 

உள்ைை. சில மனலப்குதிகள் சி்றந்த சுற்றுலபாத் 

தலஙகைபாகவும், தகபானட வபாழிடஙகைபாகவும் 

விைஙகுகின்றை. உதகமணடலம், 

பகபானடக்கபாைல், பகபால்லிமனல, ஏற்கபாடு 

மற்றும் ஏலகிரி த்பான்ற தகபானட வபாழிடஙகள் 

தமிழ ெபாட்டில் அனமந்துள்ைை.

நசயல்்ோடு: கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன் நிரபபுக.
வ.எண மனலத்பதபாடர்கள் சிகரஙகள் கணடஙகள் உயரம் (மீ)

1. இமயமனலத்பதபாடர் எவபரஸ்ட் ஆசியபா 8,848

2. ரபாக்கி மனலத்பதபாடர்

3. ஆணடிஸ் மனலத்பதபாடர்

4. ஆல்பஸ் மனலத்பதபாடர்

5. கிைக்குத் பதபாடர்ச்சி மனல

சிந்ழை விைோ
கோடுகழை ்ோதுகோகக நவணடிய்ன் 
அவசியம் உஙகளுககுத ந்ரியும். 
கோடுகளுககு இழணயோக மழலகழையும் 
்ோதுகோகக நவணடும் எை 
நிழைககிறீரகைோ?

தருமபுரி பீடபூமி, 

தகபாயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் 

மதுனர பீடபூமி ஆகியை 

தமிழெபாட்டில் கபாணப்டும் 

பீடபூமிகைபாகும்.
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2.3 சமநவளிகள் (Plains)
�மபவளி �மமபாை மற்றும் தபாழ நிலத் 

ததபாற்்றமபாகும். இது கடல் மட்டத்திலிருந்து 

சுமபார் 200 மீ க்கும் குன்றவபாை உயரம் 

பகபாணட நிலத்ததபாற்்றம் ஆகும். சில 

�மபவளிகள் சீரற்்றதபாகவும் கபாணப்டும். 

ப்ரும்்பாலும் �மபவளிகள், ஆறுகள், அதன 

துனண ஆறுகள் மற்றும் கினை ஆறுகைபால் 

உருவபாக்கப்டுகின்றை. இஙகு வைமபாை 

மணணும் நீர்ப்பா�ைமும் இருப்தபால் 

தவைபாணனம தனைத்ததபாஙகுகி்றது. மக்கள் 

வபாழவதற்கு �மபவளிகள் ஏற்்றதபாய உள்ைை. 

எைதவ அனவ உலகில் அதிக மக்கள் பதபானக 

பகபாணட பிரதத�ஙகைபாக விைஙகுகின்றை. 

மிகப ்னைய ெபாகரிகஙகைபாை 

பம�்தடபாமிதயபா ெபாகரிகம், சிந்து �மபவளி 

ெபாகரிகம் த்பான்றனவ �மபவளிகளில் 

ததபானறியனத அறிவீர்கள். வட இந்தியபாவிலுள்ை 

கஙனகச் �மபவளி உலகின ப்ரிய 

�மபவளிகளில் ஒன்றபாகும். தமிழ ெபாட்டிலுள்ை 

முக்கிய �மபவளிகள் கபாவிரி மற்றும் னவனக 

ஆறுகைபால் உருவபாக்கப்ட்டனவ ஆகும். 

ப்ருஙகடல்கள் மற்றும் கடல்கனை ஒட்டியுள்ை 

தபாழநிலஙகள் கடற்கனரச் �மபவளிகள் ஆகும்.

ஆற்றுச் �மபவளிகள் 

்ணனடய ெபாகரிகஙகளின 

பதபாட்டிலபாக விைஙகிை. 

இந்தியபாவில் சிந்து ெதி 

மற்றும் எகிபதின னெல் ெதி த்பான்ற ஆற்றுச் 

�மபவளிகளில் ெபாகரிகஙகள் ததபானறி 

ப�ழித்ததபாஙகி வைர்ந்தை.

நசயல்்ோடு
கீழ்ககணட அடடவழணழய நிலவழர்டப 
புத்க உ்வியுடன் நிரபபுக.

வ.

எண
கணடஙகள் பீடபூமிகள் �மபவளிகள்

1. ஆசியபா
திப்த் 

பீடபூமி

யபாஙசி 

�மபவளி

2.
வட 

அபமரிக்கபா

3.
பதன 

அபமரிக்கபா

4. ஆஸ்திதரலியபா

5. ஐதரபாப்பா

6. ஆபரிக்கபா

3.  மூன்்றோம் நிழல நிலதந்ோற்றஙகள் 
(Third order landforms)

ஆறுகள், ்னியபாறுகள், கபாற்று மற்றும் 

கடல் அனலகள் த்பான்றவற்றின முக்கியச் 

ப�யல்கள் அரித்தல் மற்றும் ்டியனவத்தல் 

ஆகும். இச்ப�யல்கைபால் மனலகள், பீடபூமிகள் 

மற்றும் �மபவளிகளில் ததபாற்றுவிக்கப்டும் 

்ள்ைத்தபாக்குகள், பமபானரனகள், மணற்குனறுகள் 

மற்றும் கடற்கனரகள் த்பான்ற நிலத்ததபாற்்றஙகள் 

மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும். 

நசயல்்ோடு: 
்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகள் ்ற்றிய 

மபாதிரி தயபார் ப�யக.

்ல்தவறு நிலத்ததபாற்்றஙகளில் வபாழும் 

மக்களின ப�யல்்பாடுகள் குறித்த 

்டத்பதபாகுபபு தயபார் ப�யக.

புவியின தமற்்ரபபிலுள்ை ப்பாருள்கனை 

(்பான்றகள்) அரித்து அகற்றுததல அரித்ல் 

எைப்டுகி்றது. இவவபாறு அரிக்கப்ட்ட 

்பான்ற துகள்கள் கடத்தப்ட்டு தபாழநிலப 

்குதிகளில் ்டிய னவக்கப்டுகின்றை. 

இச்ப�யல் ்டியழவத்ல் எைப்டுகி்றது.

்ள்ைத்ோககு
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 புவியில் கபாணப்டும் ஐந்து ப்ருஙகடல்கைனை 

ஏற்கைதவ அறிந்துள்ளீர்கள். அவற்ன்றப ்ற்றி 

தற்த்பாது கபாணலபாம்.

4.1  ் சிபிக ந்ருஙகடல் (The Pacific 
Ocean)
புவியின மிகபந்ரிய 

மறறும் ஆைமோை ந்ருஙகடல் 

்சிபிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். 

இது புவியின பமபாத்தப 

்ரப்ைவில் மூனறில் ஒரு 

்குதினயக் பகபாணடுள்ைது.

இதன ்ரப்ைவு சுமபார்  

168.72 மில்லியன �துர கிதலபா மீட்டர் ஆகும். 

்சிபிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் ஆசியபா மற்றும் 

ஆஸ்திதரலியபாவும், கிைக்கில் வட அபமரிக்கபா 

மற்றும் பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. இது வடக்குத் பதற்கபாக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதன ப்ருஙகடல் வனர 

்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் முக்தகபாண 

வடிவத்தில் கபாணப்டுகி்றது. முக்தகபாண 

வடிவத்தின தமற்்குதி ் சிபிக் ப்ருஙகடனலயும் 

ஆர்டிக் ப்ருஙகடனலயும், இனணக்கும் ப்ரிங 

நீர்ச்�ந்தியில் கபாணப்டுகி்றது.

4. ந்ருஙகடல்கள் (Oceans)
விணபவளியில் இருந்து ்பார்க்கும் 

த்பாது புவி நீல நி்றமபாக கபாட்சியளிக்கும். 

புவியின மூனறில் இரணடு ்ஙகு நீர்ப்ரப்பாக 

உள்ைதத இதற்குக் கபாரணமபாகும். கடல்களும், 

ப்ருஙகடல்களும் இந்நீரினை பகபாணடுள்ைை. 

ப்ரும் நீர்ப்ரபபு, ப்ருஙகடல்கள் எனறு 

அனைக்கப்டுகின்றை. முழுனமயபாகதவபா 

அல்லது ்குதியபாகதவபா நிலத்தபால் சூைப்ட்ட 

ப்ரிய நீர்ப்ரபபு கடல் எைப்டுகி்றது.

சிந்ழை விைோ
ப�னனை பமரிைபா கடற்கனர எந்த நினல 

நிலத் ததபாற்்றம்?

ப்ருஙகடல்களின ்ரப்ைவு (%)

கடறகழர

மணல்குன்று

 மூன்றபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகள்

்சிபிக்ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார கடல்கள்
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ப்ரிங கடல், சீைக் கடல், ஜப்பான 

கடல், தபாஸ்மபானியபா கடல், பிலிபன்னஸ் 

கடல் ஆகியனவ ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் 

உள்ை எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

இந்ததபாதைசியபா, பிலிபன்னஸ், ஜப்பான, 

ஹவபாய, நியூசிலபாந்து உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் 

்சிபிக் ப்ருஙகடலில் உள்ைை. புவியின 

ஆைமபாை ்குதியபாை மரியபாைபா அகழி (10,994 

மீ
-
) ்சிபிக் ப்ருஙகடலில் அனமந்துள்ைது. 

்சிபிக் ப்ருஙகடனலச் சுற்றி எரிமனலகள் 

பதபாடர்ச்சியபாக அனமந்துள்ைதபால் ்சிபிக் 

“பெருபபு வனையம்” எை அனைக்கப்டுகி்றது.

4.2  அடலோணடிக ந்ருஙகடல் 
(The Atlantic Ocean)
புவியின இரணடபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரப்ைவு சுமபார் 85.13 மில்லியன �துர கி.மீட்டர் 

ஆகும். இது புவியின பமபாத்த ்ரப்ைவில் ஆறில் 

ஒரு ்ஙனகக் பகபாணடுள்ைது. அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின கிைக்தக ஐதரபாப்பாவும், 

ஆபபிரிக்கபாவும் தமற்தக வட அபமரிக்கபாவும், 

பதன அபமரிக்கபாவும் எல்னலகைபாக 

உள்ைை. ்சிபிக் ப்ருஙகடனலப த்பானத்ற 

சிந்ழை விைோ
ப்யர் கபாரணம் அறிக.

அ. ப�ஙகடல் ஆ. �பாக்கடல்

இ.கருஙகடல்

உலகின உயரமபாை 

எவநரஸ்ட சிகரம்  

(8,848 மீ) மரியோைோ 
அகழியில் (10,994 மீ

-
) 

மூழகிவிடும் என்றபால் அதன ஆைத்னத 

உணர்ந்தறிவபாயபாக.

கடலின ஆைத்னத மீ
-
 என்ற குறியீட்டபால் 

குறிபபிட தவணடும்.

ஸ்ப்யின ெபாட்டின மபாலுமி 

ப்ர்டிைபாணடு பமகல்லன 

்சிபிக் எை ப்யரிட்டபார். 

்சிபிக் என்தன ப்பாருள்  

  அனமதி என்தபாகும்.

இபப்ருஙகடலும் வடக்தக ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல் முதல் பதற்தக பதன ப்ருஙகடல் 

வனர ்ரவியுள்ைது. இபப்ருஙகடல் ஆஙகில 

எழுத்து ‘S’ வடிவத்னதப த்பானறு உள்ைது.

ஜிபரபால்டர் நீர்ச்�ந்தி அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடனலயும், மத்திய தனரக் கடனலயும் 

இனணக்கி்றது. கிைக்கு மற்றும் தமற்கு 

அனரதகபாைஙகளுக்கு இனடதயயபாை கப்ல் 

த்பாக்குவரத்து அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலில் 

அதிகமபாக ெனடப்றுகி்றது. ந்ோரடநடோ 
ரிகநகோ அகழியில் கபாணப்டும் மில்வோககி 

அகழி அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின ஆைமபாை 

்குதியபாகும். இது 8,600 மீ
-
 ஆைமுனடயது 

ஆகும். கரீபியன கடல், பமக்சிதகபா வனைகுடபா, 

வடகடல், கினியபா வனைகுடபா, மத்திய 

தனரக் கடல் த்பான்றனவ அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலின முக்கிய எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். ப�யினட் பஹலைபா, 

நியூ்வுணட்லபாந்து, ஐஸ்லபாந்து, ஃ்பாக்லபாந்து 

உள்ளிட்ட ்ல தீவுகள் அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடலில் உள்ைை. 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன 

எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ஆைமபாை ்குதி ஜபாவபா அகழியபாகும். இதன 

ஆைம் 7,725 மீ
-
 ஆகும். 

4.4  ந்ன் ந்ருஙகடல்  
(The Southern Ocean)

பதனப்ருஙகடல் அணடபார்க்டிகபானவ 

சுற்றி அனமந்துள்ைது. பதன ப்ருஙகடல் 60° 

பதற்கு அட்�த்தபால் சூைப்ட்டுள்ைது. இதன 

்ரப்ைவு 21.96 மில்லியன �துர கி.மீ ஆகும். 

பதன ப்ருஙகடல் இந்திய ப்ருஙகடல், 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடல்களின பதன ்குதிகைபால் 

சூைப்ட்டுள்ைது. 

4.3  இநதியப ந்ருஙகடல்  
(The Indian Ocean)

இந்தியப ப்ருஙகடல் புவியின 

மூன்றபாவது ப்ரிய ப்ருஙகடல் ஆகும். இதன 

்ரபபு சுமபார் 70.56 மில்லியன �துர கி.மீ. ஆகும். 

இந்தியபாவிற்கு அருகபானமயில் உள்ைதபால் 

இபப்ருஙகடல் இபப்யனரப ப்ற்்றது. இது 

முக்தகபாண வடிவத்னதக் பகபாணடுள்ைது. 

இபப்ருஙகடல் தமற்தக ஆபபிரிக்கபா வடக்தக 

ஆசியபா, கிைக்தக ஆஸ்திதரலியபா த்பான்ற 

கணடஙகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இந்தியப ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபார 

கடல்கள்

இந்தியப ப்ருஙகடலில் அந்தமபான 

நிக்தகபா்பார், லட்�த் தீவுகள், மபாலத் தீவுகள், 

இலஙனக, பமபாரிஷியஸ், ரீயூனியன உள்ளிட்ட 

்ல தீவுகள் கபாணப்டுகின்றை. மலபாக்கபா 

நீர்ச்�ந்தி இந்தியப ப்ருஙகடனலயும் ்சிபிக் 

ப்ருஙகடனலயும் இனணக்கி்றது.

இந்தியப ப்ருஙகடலில் வஙகபாை விரிகுடபா 

,அரபிக் கடல், ்பாரசீக வனைகுடபா மற்றும் 

ப�ஙகடல் த்பான்ற கடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாக உள்ைை. இபப்ருஙகடலின 

• 6° கபால்வபாய - 

இந்திரபா முனைனயயும் 

இந்ததபாதைசியபானவயும் 

பிரிக்கி்றது.

• 8° கபால்வபாய மபாலத் தீனவயும் 

மினிக்கபாய தீனவயும் பிரிக்கி்றது

• 9° கபால்வபாய லட்� தீனவயும் மினிக்கபாய 

தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

• 10° கபால்வபாய அந்தமபான தீனவயும் 

நிக்தகபா்பார் தீனவயும் பிரிக்கி்றது.

்பாக் நீர்ச்�ந்தி வஙகபாை விரிகுடபானவயும் 

்பாக் வனைகுடபானவயும் இனணக்கி்றது.
பதன ப்ருஙகடல் மற்றும் அதன எல்னலதயபாரக் கடல்கள்
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ரபாஸ் கடல், பவடல் கடல் மற்்றம் தடவிஸ் 

கடல் இதன எல்னலதயபாரக் கடல்கைபாகும். 

ஃத்ர்பவல் தீவு, ப்ௌமன தீவு, ஹபார்ட்ஸ் 

தீவு த்பான்ற தீவுகள் இபப்ருஙகடலில் 

கபாணப்டுகின்றை. இது அருகிலுள்ை 

ப்ருஙகடல்கனைக் கபாட்டிலும் குளிர்ச்சியபாக 

உள்ைது. இதன ப்ரும்்பானனமயபாை 

்குதி ்னிப்பான்றகைபால் சூைப்ட்டுள்ைது. 

இபப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 'ந்ன் 
சோன்டவிச் அகழி' (7,235 மீ

- 
ஆைம்) ஆகும்.

4.5  ஆரகடிக ந்ருஙகடல்  
(The Arctic Ocean)

ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல் மிகச் சிறியது ஆகும். 

இதன ்ரப்ைவு சுமபார் 15.56 மில்லியன �துர கி,மீ 

இது ஆர்க்டிக் வட்டத்தினுள் அனமந்துள்ைது. 

வருடத்தின ப்ரும்்பானனமயபாை ெபாட்களில் 

இபப்ருஙகடல் உன்றந்தத கபாணப்டும்.

ெபார்தவ கடல், கிரீனலபாந்து கடல், 

கிைக்கு ன�பீரியக் கடல் மற்றும் த்ரணட் 

கடல் த்பான்றனவ இதன எல்னலதயபாரக் 

கடல்கைபாகும். கிரீனலபாந்து தீவு, நியூ ன�பீரியத் 

தீவு மற்றும் ெதவபாயபா ப�மல்யபா த்பான்ற தீவுகள் 

இபப்ருஙகடலில் கபாணப்டுகின்றை.

வட துருவம் ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின 

னமயத்தில் அனமந்துள்ைது. இபப்ருஙடலின 

ஆைமபாை ்குதி ‘யுநரசியன் ்ோழ்நிலம்’ ஆகும். 

இதன ஆைம் சுமபார் 5,449 மீட்டர் ஆகும்.

ஆரகடிக ந்ருஙகடல் மறறும் அ்ன் எல்ழலநயோரக 
கடல்கள்

நில வழர்டப புத்கததின் உ்வியுடன், கீழ்ககணட அடடவழணழய நிரபபுக.

வ.

எண
ப்ருஙகடல்

்ரப்ைவு 

(மில்லியன �துர  

கிதலபா மீட்டர்)

ஆைமபாை 

்குதி (அகழி)

ஆைம்

(மீட்டர்)

1. ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 168.72 மரியபாைபா 10,994

2. அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

3. இந்தியப ப்ருஙகடல்

4. பதன ப்ருஙகடல்

5. ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

சிந்ழை விைோ
கணடஙகனை ்ரப்ைவின அடிப்னடயில் 

ஏறு வரின�யில் வரின�ப்டுத்திைபால் 

மூன்றபாவதபாக உள்ை கணடம் எது? 

சிந்ழை விைோ
ஜப்பானில் இருந்து கலித்பார்னியபாவிற்கு 

்யணம் ப�யய தவணடும் என்றபால் எந்தப 

ப்ருஙகடல் வழியபாக ்யணம் ப�யவீர்கள்? 
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மீள்்ோரழவ
• புவியின தமற்்ரபபு 71 �தவிகிதம் நீரபாலும், 

29 �தவிகிதம் நிலத்தபாலும் சூைப்ட்டுள்ைது.

• பூமியின தமற்்ரபபில் கபாணப்டும் 

நிலத்ததபாற்்றஙகனை முதல்நினல, 

இரணடபாம் நினல மற்றும் மூன்றபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் எை வனகப்டுத்தலபாம்.

• கணடஙகளும், ப்ருஙகடல்களும் 

முதல்நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• புவியில் ஏழு கணடஙகளும், ஐந்து 

ப்ருஙகடல்களும் கபாணப்டுகின்றை.

• மனலகள், பீடபூமிகள், �மபவளிகள் 

இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ்ள்ைத்தபாக்குகள், கடற்கனர, 

மணற்குனறுகள் த்பான்றனவ மூன்றபாம் 

நினல நிலத்ததபாற்்றஙகைபாகும்.

• ப்ருஙகடல்கள் எல்னலதயபாரக் 

கடல்கனையும், தீவுகனையும் 

பகபாணடுள்ைை.

1 தீவு _ நீரபால் சூைப்ட்ட 

நிலப்குதி 

2 விரிகுடோ _ அகன்ற நில 

வனைனவக் பகபாணட 

கடல் ்குதி

3 நீரச்சநதி _ இரணடு 

நீர்ப்குதிகனை 

இனணக்கும் குறுகிய 

நீர்ப்குதி

4 அகழி _ ப்ருஙகடலில் உள்ை 

ஆைமபாை ்குதி

5 தீ்கற்்ம் _ மூனறு ்க்கம் நீரபால் 

சூைப்ட்ட நிலப்குதி

்யிறசிகள்

அ.  சரியோை விழடழயத 
ந்ரநந்டுககவும்

1. மிகச் சிறிய ப்ருஙகடல்

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல்  

ஆ) இந்தியப ப்ருஙகடல்

இ) அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

2. மலபாக்கபா நீர்ச்�ந்தினய இனணப்து

அ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் 

அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல்

ஆ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் பதன 

ப்ருஙகடல்

இ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

ஈ)  ் சிபிக் ப்ருஙகடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

3.  அதிகமபாை கப்ல் த்பாக்குவரத்து ெனடப்றும் 

ப்ருஙகடல்

அ) ்சிபிக் ப்ருஙகடல் 

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடல் 

இ) இந்தியபப்ருஙகடல்

ஈ) ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல்

4. உன்றந்த கணடம்

அ) வட அபமரிக்கபா 

ஆ) ஆஸ்திதரலியபா

இ) அணடபார்டிகபா

ஈ) ஆசியபா

ஆ. நகோடிடட இடதழ் நிரபபுக

1. உலகின மிகப ப்ரிய கணடம் -------- .

2. இந்தியபாவில் கனிம வைம் நின்றந்த 

பீடபூமி -------- .

3. ப்ருஙகடல்களில் மிகபப்ரியது -------.
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4. படல்டபா -------- நினல நிலத்ததபாற்்றம்.

5 தீவுக் கணடம் எை அனைக்கப்டுவது  

-------- .

இ. ந்ோருந்ோ்ழ் வடடமிடுக
1.  ஆபபிரிக்கபா, ஐதரபாப்பா, ஆஸ்திதரலியபா, 

இலஙனக

2.  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடல், மத்திய தனரக் 

கடல், இந்தியப ப்ருஙகடல், அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்.

3. பீடபூமி, ்ள்ைத்தபாக்கு, �மபவளி, மனல

4.  வஙகபாை விரிகுடபா, த்ரிங கடல், சீைக் கடல், 

தபாஸ்மபானியபா கடல்

5. ஆணடிஸ், ரபாக்கி, எவபரஸ்ட், இமயமனல

ஈ. ந்ோருததுக
1. பதன�பானட்விச் அகழி - அ)  அட்லபாணடிக் 

ப்ருஙகடல்

2. மில்வபாக்கி அகழி - ஆ)  பதன 

ப்ருஙகடல்

3. மரியபாைபா அகழி - இ)  இந்தியப 

ப்ருஙகடல்

4. யுதரஷியன ்டுனக - ஈ)   ் சிபிக் 

ப்ருஙகடல்

5. ஜபாவபா அகழி - உ)  ஆர்க்டிக் 

ப்ருஙகடல்

உ. i).  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக
1. �மபவளிகள் ஆறுகைபால் 

ததபாற்றுவிக்கப்டுகின்றை.

2. இந்தியப ப்ருஙகடலின ஆைமபாை ்குதி 

‘�பானட்விச்’ அகழி.

3. பீடபூமிகள் வன�ரினவக் பகபாணடிருக்கும்.

நமறகூறிய கூறறுகளில் சரியோைவறழ்றக 
கீநை நகோடுககப்டடுள்ை குறியீடுகழைப 
்யன்்டுததிக கணடறிக.

அ) 1 மற்றும் 3 ஆ) 2 மற்றும் 3

இ) 1, 2, மற்றும் 3 ஈ) 2 மட்டும்

உ. ii)  நகோடுககப்டடுள்ை கூறறுகழை ஆரோயக

கூறறு 1: மனலகள் இரணடபாம் நினல 

நிலத்ததபாற்்றஙகள் ஆகும்.

கூறறு 2: உலகிதலதய மிகவும் ஆைமபாை 

அகழி மரியபாைபா அகழி.

அ) கூற்று 1 �ரி, கூற்று 2 தவறு.

ஆ) கூற்று 1 தவறு, கூற்று 2 �ரி.

இ) இரணடு கூற்றுகளும் �ரி

ஈ) இரணடு கூற்றுகளும் தவறு.

ஊ. ஒரு வோரதழ்யில் விழடயளி

1. உலகின உயரமபாை பீடபூமி எது?

2. இரணடபாம் நினல நிலத்ததபாற்்றம் எனவ?

3.  ஒரு ெபாட்டின ப்யனரக் பகபாணடுள்ை 

ப்ருஙகடல் எது?

4. அரபிக் கடலில் உள்ை தீவுகள் யபானவ?

5. கடலிலுள்ை ஆைமபாை ்குதி யபாது?

எ. சுருககமோை விழடயளி

1. கணடம் என்றபால் எனை?

2.  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின 

எல்னலகைபாக உள்ை கணடஙகள் 

யபானவ?

3. ப்ருஙகடல் என்றபால் எனை?

4.  ் ரப்ைவின அடிப்னடயில் கணடஙகளின 

ப்யர்கனை வரின�ப்டுத்தி எழுது?

5.  வட, பதன அபமரிக்கபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள் எனவ?
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ஏ. நவறு்ோடறிக
1. மனல -  பீடபூமி

2. ப்ருஙகடல் –  கடல் 

ஐ. விரிவோை விழடயளி
1.  நிலத்ததபாற்்றத்தின வனககனை விைக்கி 

எழுதுக.

2. பீடபூமி ்ற்றிக் குறிபபு வனரக.

3.  �மபவளி மக்கள் பெருக்கம் மிகுந்ததபாகக் 

கபாணப்டுகி்றது. கபாரணம் கூறு.

4.  ் சிபிக் ப்ருஙகடலின சி்றப்ம்�ஙகனை 

விைக்குக.

5.  ப்ருஙகடல்களின முக்கியத்துவத்னத 

விைக்குக.

ஒ.  நகோடுககப்டடுள்ை ்டதழ்ப ்ோரதது 
விழடயளி

1.  இந்த நிலத்ததபாற்்றத்தின ப்யனரக் கூறுக.

2. இது எந்த நினல நிலத்ததபாற்்றம்?

3.  இந்த நிலத்ததபாற்்றம் ஆற்றின எவவனகச் 

ப�யலபால் ததபாற்றுவிக்கப்டுகி்றது?

ஓ. i. நசயல்்ோடு
அ).  அருகில் உள்ை குறிபபிடத்தக்க ஏததனும் 

ஒரு நிலத்ததபாற்்றத்திற்குக் கைப ்யணம் 

தமற்பகபாள்க.

ஆ)  நிலத்ததபாற்்றம் மற்றும் ப்ருஙகடல்கள் 

்ற்றி விைபாடி விைபா ெடத்துதல்.

இழணய வைஙகள்

1. www.nationalgeographic.com

2. http://mocomi.com/landforms

3. www.nationalgeographic.org/encyclopedia/

landform

4. www.britannica.com

ii. நசயல்்ோடு
1.  நிலவனர்டப புத்தகத்னதப ்யன்டுத்தி 

தகபாடிட்ட இடஙகனை நிரப்வும்.

அ) விரிகுடபா -------,--------, -----

ஆ) வனைகுடபா -------,--------, 

இ) தீவு --------,-------, ---------

ஈ) நீர்ச்�ந்தி -------,--------, ----

2.  கீழ்ககணடவறழ்ற நிலவழரப்ட புத்க 
உ்வியுடன் கணடுபிடிககவும்

அ) இந்தியபாவின கிைக்கில் உள்ை கடல்

ஆ)  அட்லபாணடிக் ப்ருஙகடலின தமற்கில் 

உள்ை கணடஙகள்

இ)  ஆர்க்டிக் ப்ருஙகடலின பதற்கில் உள்ை 

கணடஙகள்

ஈ)  இந்தியபாவிற்கும் இலஙனகக்கும் இனடதய 

உள்ை நீர்ச்�ந்தி 

உ)  ஆஸ்திதரலியபானவச் சூழந்துள்ை 

ப்ருஙகடல்கள்

ஊ)  நிலச்�ந்திகனை கணடுபிடிக்கவும். 

(தமலும் தகள்விகனை உருவபாக்கவும்) 
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3.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் கணடஙகழையும் மழலதந்ோடரகழையும் குறிககவும்.

4.  நகோடுககப்டடுள்ை உலக வழர்டததில் ந்ருஙகடல்கள், கடல்கள் மறறும் நீரச்சநதிகள் 
ஆகியவறழ்றக குறிககவும்
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நிலபரப்ைப பற்றி 
அறிேவாமா...

உரலி:
https://earth.google.com/web/

்டம் 1 ்டம் 2 ்டம் 3 ்டம் 4

இழணயச் நசயல்்ோடு
நிலப்ரபபும் ந்ருஙகடல்களும்

படிநிைலகள்:

◆ Google Earth இழணய்ைததிறகுச் நசல்ல கீழ்ககணட உரலிழயப ்யன்்டுத்வும்.

◆ இடது நமறபு்ற மூழலயில் கோணப்டும் ந்டு்ல் ந்ோத்ோழை ்யன்்டுததி உலக உருணழடயில் ஒரு 
குறிபபிடட இடஙகழைத ந்ரிவு நசயது ந்ட முடியும். (எடுததுககோடடு) நடல்லி, நசன்ழை, கீைடி 
ந்ோன்்றழவ.,

◆ திழரயில் கோணப்டும் ‘+’ மறறும் ‘-’ ந்ோத்ோன்கழை அழுததி அல்லது சுடடியில் உள்ை scroll button-ஐ 
்யன்்டுததி நிலப்ரபபுகழையும், கடற்ரபபுகழையும் zoom in and zoom out நசயது கோண முடியும். 

◆ ந்டு்லின் விழைவோக பீடபூமிகள் மறறும் நிலப்ரபபுகளின் அழமபழ்ப புரிநது நகோள்ை முடியும். நமலும் 
சமநவளி்குதி மறறும் ்ள்ைத்ோககுகழைப ்றறியும் அறிநது நகோள்ை முடியும். 
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குடிமையியல்
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1அலகு

பன்முகத் தன்்மையி்ை 

அறிவ�ோம்

1. பன்முகத்தன்மையிமை அறிவ�ோம்
உஙகள் �குபப்ையில் உள்்ள 

மைோண�ரக்்ளக் க�னியுஙகள்.  

அ�ரகளில் யோரோ�து ஒரு�்ரபவபோல் 

மைற்ைோரு�ர இருக்கிைோரக்ளோ? கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயி்ைக் க�னி.

கீழக்கண்ட அட்ட�்ணயில் இருக்கும் 

மூன்று மைோண�ரகளி்்டவய ஒரு�ரி்டமிருந்து 

ஒரு�ர வ�றுபடடு இருபப்த நோம் புரிந்து 

்கோள்கிவைோம்.  நோம் ஒவ்�ோரு�ரும் 

பல்வ�று விதமைோை ்மைோழிகள், உணவு 

ைோண�ர் 1 ைோண�ர் 2 ைோண�ர் 3
்தோய்ைோழி தமிழ மை்ையோ்ளம் இந்தி

உணவு அரிசி புடடு சபபோத்தி

விழோ ்போஙகல் ஓணம் வ�ோலி

பழக்க�ழக்கஙகள், விழோக்கள் மைறறும் 

பணபோடுக்்ள பின்பறறுகிவைோம்.  இவதவபோல், 

நம் நோடடில் பல்வ�று பகுதிகளில் �ோழும் 

மைக்கள், தஙகள் �ோழக்்க மு்ைகளிைோல் 

	பன்முகத்தன்்மையின் ்போரு்்ள அறிதல்

	இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத்தன்்மையி்ைப புரிந்து ்கோள்ளுதல்

	நம்்மை சுறறி இருபப�ரகளு்டன் நைமைோை அணுகுமு்ையி்ை 

வமைம்படுத்துதல்

	�ழிபோடடு நம்பிக்்க மு்ைகளில் உள்்ள வ�றுபோடுக்்ளப புரிந்து 

்கோள்ளுதல்

	வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை என்ப்த அறிந்து அதறகு மைதிபபளித்தல்

 கற்றலின் வ�ோககஙகள்
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வ�றுபடடு இருக்கிைோரகள். நோம் பல்வ�றுபட்ட 

பின்புைஙகள், பணபோடுகள், �ழிபோடடு 

மு்ைக்்ளச் சோரந்து இருபபினும், 

ஒறறு்மையோக �ோழகிவைோம். இதுவ� 

பன்முகத்தன்்மை எைபபடும்.

2. இந்தியோவில் பன்முகத்தன்மை:
இந்தியோ ஏைத்தோழ ஐந்தோயிரம் ஆணடுகள் 

பழ்மை �ோயந்த நோகரிகத்தின் தோயகமைோக 

வி்ளஙகுகிைது. இந்தியோவில் கோணபபட்ட 

பல்வ�று �்ளஙக்ளோல் ஈரக்கபபடடு உைகின் 

பல்வ�று பகுதிகளிலிருந்து, பல்வ�று இை மைக்கள் 

�ந்தைர. சிைர உள்ளூர மைக்களு்டன் வசரந்து 

�ணிகம் ்சயயவும், மைறை�ரகள் ப்்ட்யடுபபு 

கோரணமைோகவும் இந்தியோவிறகு �ரு்க தந்தைர. 

நிை �ழியோகவும் க்டல் �ழியோகவும் பல்வ�று 

இை மைக்கள் இந்தியோவிறகுள் இ்டம் ் பயரந்தைர.  

ஆ்கயோல் திரோவி்டரகள், நீக்ரிடவ்டோக்கள், 

ஆரியரகள், ஆல்்பன்கள் மைறறும் 

மைஙவகோலியரகள் வபோன்வைோர நவீை இந்திய 

இைத்த�ரின் ஒரு பகுதியோக உள்்ளைர.    வமைலும் 

இந்தியோவிலிருந்து பல்வ�று பகுதிகளுக்கு 

்சன்று தஙகிைர. இவ�ோறு இ்டம்்பயரந்து 

தஙகியவத இந்தியோவில் பன்முகத்தன்்மை 

வமைவைோஙகி இருக்க கோரணமைோக உள்்ளது.

இந்தியோவில் கோணபபடும் பன்முகத் 

தன்்மையி்ை பின்�ரும் த்ைபபுகளில் 

கோணைோம்.

நிை அ்மைபபுகள் மைறறும் �ோழவியல் 

மு்ைகளில் பன்முகத்தன்்மை, சமூகப 

பன்முகத்தன்்மை, சமையப பன்முகத்தன்்மை, 

்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை, பணபோடடுப 

பன்முகத்தன்்மை. 

2.1.  நில அமைப்புகள் ைறறும் �ோழ்வியல் 
மும்றகளில் பன்முகத்தன்மை

கண்டம் எைபபடு�து மை்ைகள், பீ்டபூமிகள், 

சமை்�ளிகள், ஆறுகள், க்டல்கள், பள்்ளத்தோக்கு 

வபோன்ை பல்வ�று இயற்கப பிரிவுகள் 

மைறறும் கோை நி்ைக்்ள ்கோண்ட மிகப பரந்த 

நிைபபரபபோகும். இவ�்ைத்்தயும் இந்தியோ 

்பறறிருபபதோல், இந்தியோ “து்ணக்கண்டம்” 

என்று அ்ழக்கபபடுகிைது. இக்கோரணிகவ்ள 

வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை
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நோடடின் பல்வ�று நிை அ்மைபபுகளில் �ோழும் 

மைக்களின் மீது தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.

ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் மைறறும் 

கோைநி்ை கூறுகள் தோன் தீரமைோனிக்கின்ைை.  

க்டவைோரப பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் 

மீன்பிடித் ்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர என்ைோல் 

சமை்�ளிகளில் �ோழும் மைக்கள் வ�்ளோண்மைத் 

்தோழிலில் ஈடுபடுகின்ைைர. மை்ைப 

பகுதிகளில் �ோழும் மைக்கள் வமையத்தல் ் தோழிலில் 

ஈடுபடுகின்ைைர வமைலும் மை்ைபபகுதிகளில் 

நிைவும் கோைநி்ையோைது கோபி, வதயி்ை 

வபோன்ை வதோட்டபபயிரத் ்தோழிலுக்கு 

உகந்ததோக உள்்ளது.

நிை அ்மைபபில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அபபகுதியில் �்ளரும் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகள் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகின்ைை.  ஒரு பகுதியின் 

தோ�ரஙகள் மைறறும் விைஙகுகளின் �்ளம் 

என்பது அபபகுதியில் நிைவும் இயற்க மைறறும் 

கோைநி்ை்யப ்போறுத்து மைோறுபடுகின்ைது.  

மைக்களின் உணவு, உ்்ட, ்தோழில் மைறறும் 

நில அமைப்புகள் 

பள்்ளத்தோக்கு

தீவு  

 மை்ைகள்

போ்ை�ைம்

சமை்�ளிகள்

க்டறக்ர

•  வமைகோையோவில் உள்்ள ்மைௌசின்ரோம் அதிக மை்ழ ்போழியும் பகுதி ஆகும்.  

• ரோ�ஸதோனில் உள்்ள ்�யசோல்மைர கு்ை�ோை மை்ழப்போழியும் பகுதி 

ஆகும்.

்மைௌசின்ரோம் ்�யசோல்மைர

பூமியின் வமைறபரபபு பல்வ�று �்கயோை 

நிைபபரபபுக்ளோல் சூழபபடடுள்்ளது.
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�ோழக்்கத் தரம் வபோன்ை்� அபபகுதியின் 

இயற்க நி்ை மைறறும் கோைநி்ை்ய 

்பரிதும் சோரந்துள்்ளை.

2.2. சமூக பன்முகத்தன்மை
2.2.1. சோர்ந்து �ோழ்்தல் ைறறும் சக �ோழ்வு

சமூகம் என்பது ஒரு ்போது நைத்திறகோக 

மைக்கள் இ்ணந்து �ோழும் இ்டமைோகும்.  

நமைது சமுதோயம் என்பது வி�சோயிகள், 

்தோழிைோ்ளரகள், ்கவி்ைஞரகள், 

்பறவைோரகள், ஆசிரியரகள், மைோணோக்கர 

வபோன்ை பை்ரயும் உள்்ள்டக்கியது ஆகும். 

மைக்களின் வமைம்பட்ட �ோழக்்க மு்ைக்கு 

சமுதோயஙகள் ஒன்்ை ஒன்று சோரந்து 

உள்்ளை.

2.2.2. குடும்பம் ைறறும் சமூகம்
ஒரு சமூகத்தின் அடிபப்்ட அைகு குடும்பம் 

ஆகும். குடும்பம் என்பது இரு�்கபபடும்: 

அ்� கூடடுக்குடும்பம் மைறறும் தனிக்குடும்பம் 

ஆகும். பை குடும்பஙகள் வசரந்து இணக்கமைோை 

சூழலில் �ோழந்து  ்கோணடிருக்கின்ைைர. 

வமைலும் பை குடும்பஙகள்  இ்ணந்து 

கிரோமைஙக்ளோகவும், பை கிரோமைஙகள் இ்ணந்து 

நகரஙக்ளோகவும் உரு�ோகின்ைை.  குடிநீர, 

உணவு, மின்சோரம், கல்வி, வீடடு�சதி வபோன்ை 

பை வத்�கவ்ள மைக்க்்ள ஒன்றுபடுத்தி சமூக 

நல்லிணக்கத்து்டன் �ோழச் ்சயகின்ைை.  

நமைது பணபோடடு ந்்டமு்ைகள் அல்ைது 

�ோழவியல் அ்மைபபுகள் வ�றுபடடு 

இருபபினும் அடிபப்்டயில் நோம் ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்து ஒன்ைோக இ்ணந்து �ோழந்து 

�ருகிவைோம்.

2.3. ை்த பன்முகத்தன்மை
இந்தியோ ஒரு மைதச்சோரபறை நோடு ஆகும். 

இந்திய அரசு எந்த்�ோரு மைதத்்தயும் 

அரசு மைதமைோக அஙகீகரிக்கவில்்ை எந்த 

மைதத்்தயும் பின்பறைைோம் என்பது அடிபப்்ட 

உரி்மையோகும். இந்தியோ பை மைதஙகளின் 

தோயகமைோகவும், பை மைதஙகளின் புகலி்டமைோகவும் 

வி்ளஙகுகிைது. இந்து மைதம், இஸைோமிய மைதம், 

கிறிஸது� மைதம், சீக்கிய மைதம், புத்த மைதம், சமைண 

மைதம், ்�ோரோஸடிரிய மைதம் வபோன்ை எணணறை 

மைதஙகள் இந்தியோவில் த்ழத்வதோஙகி 

உள்்ளை.

வதோ்டர பழஙகுடியிை மைக்கள்

்போஙகல்

ஓணம்கிறிஸதுமைஸ

மிைோடி நபி புத்த பூரணிமைோ

தீபோ�ளி  
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பி்ரஞ்சுக்கோரரகள் ஆகிவயோர இந்தியோவிவைவய 

தஙகி இருந்ததோல் மைக்களின் ்மைோழி மைறறும் 

பணபோடுகள் மீது ்பரும் தோக்கத்்த 

ஏறபடுத்திைர.  ஏ்ைனில் 1947-ல் இந்தியோ 

சுதந்திரம் ்பறு�தறகு முன்ைர, ஏைத்தோழ 300 

ஆணடுகள் ஆஙகிவையர ஆடசியின் கீழ இருந்தது.  

இதன் கோரணமைோக இந்தியோவில் ஆஙகிைம் ஒரு 

முக்கிய ்மைோழியோக எழுச்சி்பறறு பள்ளிகள், 

கல்லூரிகளில் பயிறறு ்மைோழியோகவும், அலு�ைக 

்மைோழியோகவும் மைறறும் அன்ைோ்ட �ோழவிலும் 

ஆஙகிைம் ்பருமை்ளவில் பயன்படுத்தபபடுகிைது.

2.5. பணபோட்டு பன்முகத்தன்மை
பணபோடு என்ை ்சோல்ைோைது, மைக்களின் 

்மைோழி, உ்்ட, உணவு மு்ை, மைதம், சமூகப 

பழக்க �ழக்கஙகள், இ்ச, க்ை மைறறும் 

கடடி்டக் க்ைகளின் போரம்பரியத்்த 

குறிக்கிைது.

ஒரு குறிபபிட்ட மைக்களின் பணபோடு 

அ�ரகளின் சமூக ந்டத்்தயிலும் மைறறும் 

சமூக ்தோ்டரபுகளிலும் ்�ளிபபடுகிைது.  இது 

சமூக �டி�்மைபபுக்ளோல் முன்னிறுத்தபபடும் 

குழு அ்்டயோ்ளத்தின் �்ளரச்சி நி்ை ஆகும்.  

வமைலும் இ்� ஒரு குழுவிறகு மைடடுவமையோை 

தனித்த அ்்டயோ்ளஙகள் ஆகும்.

இந்தியோ பல்வ�று விழோக்களின் தோயகம் 

ஆகும். இந்தியோவில் பல்வ�று மைதஙக்்ளச் 

சோரந்த மைக்கள் பல்வ�று விழோக்க்்ள நோடடின் 

பை பகுதிகளிலும் ஒன்றுபடடு, ஒறறு்மையோக 

்கோண்டோடுகின்ைைர. இதுவ� இந்தியோ ஒரு 

உயரந்த போரம்பரியமிக்க கைோச்சோர நோடு என்ப்த 

ப்ைசோறறுகிைது. வமைலும் இந்திய விழோக்க்ளோை 

்போஙகல், தீபோ�ளி, வ�ோலி, வி�யதசமி, ஆயுத 

பூ்�,  ந�ரோத்திரி, துரகோ பூ்�, தசரோ, விநோயகர 

சதுரத்தி, பி�ு, கும்பவமை்ளோ, ஓணம், மிைோது 

நபி, ரம்�ோன், கிறிஸதுமைஸ, புத்த பூரணிமைோ, 

மைகோவீர ்�யந்தி, குருநோைக் ்�யந்தி மைறறும் 

ரக்சோபந்தன் வபோன்ை விழோக்கள் இந்தியோவின் 

பணபோடடுப  பன்முகத்தன்்மைக்கோை ஆதோரமைோக 

வி்ளஙகுகிைது.

2.4. ்ைோழிசோர் பன்முகத்தன்மை
இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது. இந்வதோ-

ஆரியன், திரோவி்டன், ஆஸடவரோஆஸடிக்,  

சீைதி்பத்தியன் ஆகிய நோன்கும் முக்கிய 

்மைோழி குடும்பமைோகும்.  தமிழ ்மைோழியோைது 

பழ்மையோை திரோவி்ட ்மைோழி ஆகும்.

இந்தியோவில் வபசபபடும் முதல் ஐந்து 

்மைோழிகள்  (2011-ன்  கணக்்கடுபபின்படி)

்மைோழி
்மைோத்த மைக்கள்்தோ்க 

சதவிகிதம்

இந்தி 43.63 %

�ஙகோ்ளம் 8.30 %

்தலுஙகு 6.93 %

மைரோத்தி 7.09 %

தமிழ 5.89 %

�ரைோறறு ரீதியோக, இந்தியோவிறகு 

�ணிகம் ்சய�தறகோக �ரு்க தந்த 

வபோரத்துக்கீசியரகள், ்டச்சுக்கோரரகள், 

ஆஙகிவையரகள், வ்டனியரகள் மைறறும் 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் 

சட்டத்தின் எட்டோ�து 

அ ட ்ட � ் ண யி ன் ப டி 

22 ்மைோழிகள் அலு�ைக  

்மைோழிக்ளோக அஙகீகரிக் 

கபபடடுள்்ளது. 2004 ஆம் ஆணடு இந்திய 

அரசோல் முதல் ்சம்்மைோழியோக “தமிழ ்மைோழி” 

அறிவிக்கபபட்டது. தறவபோது 6 ்மைோழிகள் 

்சம்்மைோழிக்ளோக அறிவிக்கபபடடுள்்ளது. 

சமைஸகிருதம் 2005 ஆம் ஆணடும் ்தலுஙகு 

மைறறும் கன்ை்டம் 2008 ஆம் ஆணடும் 

மை்ையோ்ளம் 2013 ஆம் ஆணடும் ஒரியோ 

2016 ஆம் ஆணடும் ்சம்்மைோழிக்ளோக 

அறிவிக்கபபட்டை
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க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை என்பது 

ஒவ்�ோரு சமுதோயத்தின் ஒருஙகி்ணந்த 

அஙகம் ஆகும்.  ஒரு சமுதோயத்தின் மைரபு மைறறும் 

பணபோடடின் ஒரு பகுதியோக க்ை �்ளரச்சி 

அ்்டகிைது.  இந்தியோவில் 28 மைோநிைஙகளும் 9 

யூனியன் பிரவதசஙகளும் உள்்ளை.  ஒவ்�ோரு 

மைோநிைமும் அ�றறிறகோை உயரந்த மைர்பயும் 

மைறறும் நுணணிய க்ை ்�ளிபபோடடு 

�டி�ஙக்்ள ்பறறிருக்கின்ைை.

 இந்திய ்தோல்லியல் 

து்ை இது�்ர கணடுபிடித்த 

கல்்�டடுச் சோன்றுகளில் 

60% தமிழநோடடில் இருந்து 

கணடு பிடிக்கபபட்ட்� 

ஆகும்.  அ�றறில் ்பரும்போைோை்� தமிழ 

்மைோழியிவைவய எழுதபபடடுள்்ளை.

2.5.1.  இந்தியோவில் புகழ்்பற்ற 
�டைஙகள் ைறறும் இமசகள்

பண்்டய கோைஙகளில் ந்டைம் என்பது 

�ழிபோடு மைறறும் ்கோண்டோட்டத்திறகோை 

�ழியோகவும், மைகிழச்சி மைறறும் நன்றி்ய 

்�ளிபபடுத்து�தறகோை போ�்ையோகவும் 

கருதபபடுகிைது.  இந்திய ந்டைஙகள் மூைம் 

நமைது உயரந்த பணபோடு ்�ளிபபடுகிைது.

இ்சயும் ந்டைமும் ஒன்று்டன் 

ஒன்று இ்ணந்தது.  இந்தியோவில் 

பல்வ�று �்கயோை இ்ச �டி�ஙகள் 

பின்பறைபபடுகின்ைை.  அ்� இந்துஸதோனி 

இ்ச, கரநோ்டக இ்ச, தமிழ ்சவவியல் இ்ச, 

நோடடுபபுை இ்ச, ைோ�ணி இ்ச  மைறறும் 

க�ல் இ்சயோகும்.  இந்த இ்ச �டி�ஙகளில் 

வசரக்கபபட்ட ஏரோ்ளமைோை போ்டல்கள், பை 

்மைோழிகளிலும் கோணக் கி்்டக்கின்ைை.

்சயல்போடு
இந்தியோவில் நிைவும் பன்முகத்தன்்மை 

குறித்து கறைறிந்து உள்ளீரகள்.  கீழக்கோணும் 

அட்ட�்ணயில் ்கோடுக்கபபடடுள்்ள இரு 

மைோநிைஙக்்ளயும் ஒபபிடடு எழுதுக.

தமிழநோடு
உத்திரப

பிரவதசம்

ந்டைம்

பயிரகள்

உணவு

்மைோழி

கட்ட்டக்க்ை

பிரகதீஸ�ரர வகோயில்

புனித தோமைஸ வத�ோையம்

 ்சன்்ை தோஜமைகோல்

சோஞ்சி ஸதூபி கந்தரய மைகோவத�ோ வகோயில் வகோைோரக்

சூரியைோர வகோயில்

 தில்�ோரோ   

சமைண வகோயில்
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அ்ள்�யில் இல்்ை 

மைோநிைம் புகழ்பறை ந்டைம்

தமிழநோடு கரகோட்டம், ஒயிைோட்டம், கும்மி, ்தருக்கூத்து,

்போம்மைைோட்டம்.    புலியோட்டம், வகோைோட்டம், தபபோட்டம்

வகர்ளோ ்தயயம், வமைோகினியோட்டம்

பஞ்சோப போஙக்ரோ

கு�ரோத் கோரபோ, தோணடியோ

ரோ�ஸதோன் கல்வபலியோ, கூமைர

உத்திரபபிரவதசம் ரோசலீைோ

உத்தரகணட வசோலியோ

அசோம் பி�ு

இந்திய �ோட்டுப்பு்ற �டைஙகள்
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3. வ�றறுமையில் ஒறறுமை
இந்தியோ பன்முகத்தன்்மை நி்ைந்த நோ்டோக 

இருபபினும் “நோடடுபபறறு” என்ை உணர�ோல் 

நோம் அ்ை�ரும் ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்.  நம் 

நோடடின் சின்ைஙக்ளோை வதசியக்்கோடி, 

வதசிய கீதம் ஆகிய்� நமைது தோயநோட்்டயும், 

அதறகோக நோம் ஒன்று படடிருக்க வ�ணடியதன் 

முக்கியத்து�த்்தயும் நமைக்கு நி்ைவூடடிக் 

்கோணவ்ட இருக்கின்ைை.  சுதந்திர திைம், 

குடியரசு திைம், கோந்தி ்�யந்தி வபோன்ை 

நோடகள் வதசிய விழோக்க்ளோக நம் நோடு 

முழு�தும் ்கோண்டோ்டபபடுகின்ைை.  

இ்�வய நோம் அ்ை�ரும் ஒவர நோடடிைர 

என்ை உணர்�யும் நம் நோடடுபபறறி்ையும் 

உயிரபபிக்கச் ்சயது ்கோணடு இருக்கின்ைை.

இந்தியோ “வ�றறு்மையில் 

ஒறறு்மை” உள்்ள 

நோ்டோக வி்ளஙகுகிைது. 

இச்்சோற்ைோ்டரோைது நமைது 

சுதந்திர இந்தியோவின் 

முதல் பிரதமைரோை ���ரைோல் வநருவின் 

“டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலில் 

இ்டம்்பறறுள்்ளது.

இந்தியோ ஒரு பன்முக பணபோடடு 

சமுதோயத்்தக் ்கோணடுள்்ளது.  இந்தியோவின் 

்போது�ோை நம்பிக்்ககள், பழக்க �ழக்கஙகள், 

பணபோடடு ்மையஙகள் வபோன்ை�றறின் 

�ோயிைோக நோம் அ்ை�ரும் இந்தியரகள் 

என்ை உணர�ோல், ஓவர வதசத்தோல் ஒன்றுபடடு 

உள்வ்ளோம்.  நமைது விடுத்ைபவபோரோட்டஙகளும், 

இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டமும் இந்தியோவின் 

ஒறறு்மைக்கு சோன்ைோக திகழகின்ைை.

இந்தியோவில் பல்வ�று இை 

மைக்கள் கோணபபடு�தோல், 

இந்தியோ்�  “இைஙகளின் 

அ ரு ங க ோ ட சி ய க ம் ” 

எை �ரைோறைோசிரியர  

வி.ஏ. ஸமித் அ�ரகள் கூறியுள்்ளோர.

மீள்போர்ம�
	 இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நி்ைந்த நோடு.

	 பன்முகத்தன்்மை என்பது 

ஒரு�ரி்டமிருந்து ஒரு�ர மைோறுபடடு 

இருபபினும் ஒறறு்மையோக �ோழதல்.

	 நிைஅ்மைபபும் கோைநி்ையும் 

பன்முகத்தன்்மையின் மீது ்பரும் 

தோக்கத்்த  ஏறபடுத்துகிைது.

	 ஒரு பகுதியின் ்போரு்ளோதோர 

ந்ட�டிக்்கக்்ள அதன் நிைவியல் 

கூறுகளும் கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கிைது.

	 நிை அ்மைபபுகளில் கோணபபடும் 

பன்முகத்தன்்மை அஙகுள்்ள தோ�ரஙகள் 

மைறறும் உயிரிைஙகளின் வதோறைத்தில் 

்பரும் தோக்கத்்த ஏறபடுத்துகிைது.

	 இந்தியோவில் ்மைோழி, மைதம், சமூக மைறறும் 

பணபோடுகளில் பன்முகத்தன்்மை பரந்து 

கோணபபடுகிைது.

		ஒரு கண்டத்திறகுரிய அ்ைத்து 

கூறுகளும் ்கோணடிருபபதோல் 

இந்தியோ்� ஒரு து்ணக்கண்டம் 

என்கிவைோம்.

	 இந்தியோவின் 2001 ஆம் ஆணடு மைக்கள் 

்தோ்க கணக்்கடுபபின்படி, இந்தியோ 

122 முக்கிய ்மைோழிக்்ளயும், 1599 பிை 

்மைோழிக்்ளயும் ்கோணடுள்்ளது.

	 ஒரு குறிபபிட்ட சமூகத்தின் ந்்டமு்ைகள் 

மைறறும் பழக்க �ழக்கஙக்்ள பணபோடு  

எனும் ்சோல் குறிபபிடுகிைது.

	 இந்தியோவின் ்சவவியல் மைறறும் 

நோடடுபபுை ந்டைஙகள் நமைது �்ளமைோை 

பணபோடடு பன்முகத் தன்்மையி்ை 

ப்ைசோறறுகின்ைை.
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பயிறசிகள்
I.  சரியோை விமடமய  

வ்தர்வு ்சயக
1. இந்தியோவில்              மைோநிைஙகளும்,  

_______ யூனியன் பிரவதசஙகளும் 

உள்்ளை.

 அ) 27, 9 ஆ) 29, 7 இ) 28, 7 ஈ) 28, 9

2. இந்தியோ ஒரு _______ என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது.

 அ) கண்டம்  ஆ) து்ணக்கண்டம்

 இ) தீவு  ஈ) இ�றறில் எதுமில்்ை

3. மிக அதிக மை்ழப்போழிவுள்்ள ்மைௌசின்ரோம் 

_______ மைோநிைத்தில் உள்்ளது.

 அ) மைணிபபூர   ஆ) சிக்கிம்

 இ) நோகைோந்து ஈ) வமைகோையோ

4. கீழகண்ட�றறில் எந்த மைதம் இந்தியோவில் 

ந்்டமு்ையில் இல்்ை?

 அ) சீக்கிய மைதம்    ஆ) இஸைோமிய மைதம்  

 இ) ்�ோரோஸடரிய மைதம்  ஈ) கன்ஃபூசிய மைதம்

5.   இந்திய அரசியை்மைபபுச் சட்டத்தின் 

எட்டோ�து அட்ட�்ணயில் 

அஙகீகரிக்கபபடடுள்்ள அலு�ைக 

்மைோழிகளின் எணணிக்்க _______ 

 அ) 25  ஆ) 23  இ) 22  ஈ) 26

6. _______ மைோநிைத்தில் ஓணம் பணடி்க 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு  

 இ) பஞ்சோப    ஈ) கரநோ்டகோ

7. வமைோகினியோட்டம் _______ மைோநிைத்தின் 

்சவவியல் ந்டைம் ஆகும்.

 அ) வகர்ளோ    ஆ) தமிழநோடு   

 இ) மைணிபபூர  ஈ) கரநோ்டகோ

8. “டிஸக�ரி ஆஃப இந்தியோ” என்ை நூலி்ை 

எழுதிய�ர _______

 அ) இரோ�ோஜி ஆ) �.உ.சி   

 இ) வநதோஜி  ஈ) ���ரைோல் வநரு

9. ‘வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை’ என்ை 

்சோற்ைோ்ட்ர உரு�ோக்கிய�ர _______

 அ) ���ரைோல் வநரு ஆ) மைகோத்மைோ கோந்தி 

 இ) அம்வபத்கோர            ஈ) இரோ�ோஜி

10. வி.ஏ. ஸமித் இந்தியோ்� _______ என்று 

அ்ழத்தோர.

 அ) ்பரிய �ைநோயகம்

 ஆ) தனித்து�மைோை பன்முகத்தன்்மை  

 ்கோண்ட நிைம்

 இ) இைஙகளின் அருஙகோடசியகம்

 ஈ) மைதச்சோரபறை நோடு

II. வகோடிட்ட இடஙகமை நிரப்புக
1. ஒரு பகுதியின் _______ ந்ட�டிக்்கக்்ள 

அபபகுதியின் நிைவியல் கூறுகளும் 

கோைநி்ைகளும் ்பரிதும் 

தீரமைோனிக்கின்ைை.

2. மிகவும் கு்ைந்த மை்ழப்போழிவுள்்ள 

்�யசோல்மைர _______ மைோநிைத்தில்  உள்்ளது.

3. தமிழ ்சம்்மைோழியோக அறிவிக்கபபட்ட 

ஆணடு _______

4. பி�ு  திருவிழோ _______ மைோநிைத்தில் 

்கோண்டோ்டபபடுகிைது.

பன்முகத்தன்்மை - பல்வ�று இை 

மைக்களின் அல்ைது 

்போருடகளின் பணபு

சோரந்து இருத்தல் - இரணடு அல்ைது 

அதறகு வமைறபட்ட 

மைக்கள்ஒரு�்ர 

ஒரு�ர சோரந்திருத்தல்

சக �ோழவு - ஒறறு்மையோகவும்; 

அ்மைதியோகவும் 

ஒன்றி்ணந்து �ோழதல்

்மைோழியியல் - ்மைோழி பறறிய 

அறிவியல் படிபபு
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III. ்போருததுக
1. நீக்ரிடவ்டோக்கள் - அ) மைதம்

2. க்டறக்ர பகுதிகள் - ஆ) இந்தியோ

3. ்�ோரோஸடரியம் - இ) மீன்பிடித்்தோழில்

4. வ�றறு்மையில்

 ஒறறு்மை -  ஈ) இந்திய இைம்

IV. பின்�ரும் விைோககளுககு விமடயளி
1. பன்முகத்தன்்மையி்ை �்ரயறு.

2. பன்முகத்தன்்மையின் �்ககள் யோ்�?

3. இந்தியோ ஏன் து்ணக்கண்டம் என்று 

அ்ழக்கபபடுகிைது?

4. இந்தியோவில் ்கோண்டோ்டபபடும் பல்வ�று 

விழோக்களில் எ்�வயனும் மூன்்ை 

பறறி எழுதுக.

5. இந்தியோவில் புகழ்பறை ்சவவியல் 

ந்டைஙக்்ள படடியலிடு. 

6. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” 

நிைவும் நோடு எை ஏன்  அ்ழக்கபபடுகிைது?

V.  பின்�ரும் விைோககளுககு விரி�ோை 
விமடயளி

1. ்மைோழிசோர பன்முகத்தன்்மை மைறறும் 

பணபோடடு பன்முகத்தன்்மையி்ை 

வி்ளக்குக .

2. இந்தியோ “வ�றறு்மையில் ஒறறு்மை” என்ை 

நோ்டோக இருபபினும் நோம் அ்ை�ரும் 

ஒன்றுபடடுள்வ்ளோம்-வி்ளக்குக.

VI. ்சயமும்றகள் ைறறும் ்சயல்போடுகள்
1. ஒரு நிை அ்மைபபியல் அபபகுதி மைக்களின் 

்தோழில்க்்ள தீரமைோனிக்கிைது. உதோரணம் 

மூைம் இக்கூறறி்ை நிரூபி.

2. ஏவதனும் ஒரு மைோநிைம் பறறிய தக�ல்க்்ள 

அறிந்து, அம்மைோநிை மைக்களின்  போரம்பரியம், 

பணபோடு குறித்த தக�ல்க்்ள ஒரு 

பு்கபப்டத் ்தோகுபபோக தயோர ்சயக.

3. தமிழ நோடடின் க்ை மைறறும் கடடி்டக்க்ை 

சோரந்த பு்கபப்டஙக்்ள ்தோகுக்க.

VII. உயர் சிந்்தமை விைோ
1. நம் நோடடின் பல்வ�று மைோநிைஙகளில் 

்கோண்டோ்டபபடும் விழோக்க்்ள 

�ரி்சபபடுத்துக.

VIII. �ோழ்வியல் தி்றன்
1. உைது பள்ளியில் ஒறறு்மை்ய நி்ை 

நிறுத்த வமைற்கோள்ளும் பரிந்து்ரகள் 

யோ்�?

இமணய �ைஙகள்

1. wikipedia.org/wiki/unity_in_diversity

2. www.yourarticlelibrary.com

3. www.readmeindia.com

4. www.indiaculture.nic.in

இந்தியாவின் கைல, கலாச்சாரம் மற்றும் நிலத்ேதாற்றங்கைள அறியலாமா. . .

படிநிைலகள்:
	 இமணய உலோவியில் கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை உரலிமய ்தட்டச்சு ்சயயவும் அல்லது துரி்த துலஙகல் குறியீட்மட 

ஸ்வகன் ்சயயவும். அல்லது கீவழ ்கோடுககப்பட்டுள்ை ்சல்வபசி ்சயலிமய ்தரவி்றககம் ்சயது நிமலநிறுத்தவும்.
	 �லது வைல் பககததில் உள்ை வ்தடு ்போறியில் ைோநிலததின் ்பயமர ்தட்டச்சு ்சயது வ்தடி அ்தன் ்தனித்தன்மைகமை 

ஆரோயந்து அறியவும்.
	 அந்்த பககதம்த துலோவி “Explore in 360° ” என்்ற வ்தர்விமை பயன்படுததி புகழ்்பற்ற 

கட்டிடககமலகமை 360° வகோணததில் கணடுகளிககலோம்.
	 உஙகளுககு வ்தம�யோை நிலதவ்தோற்றஙகமை வ்தடு்போறியில் வ்தடி ஆரோயவும்.

உரலி: https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
தி்றன்வபசி ்சயலியின் உரலி: https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.google.android.apps.cultural&hl=en

இைணயச் ெசயல்பாடு பணமுகத்தன்மைமய ஏறறுக்கோள்ளு்தல்
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2
சமத்துவம் பெறுதல்

நாம் வாழும் இசசமூகம் ெல்்வறு 

வகககளில் ்வறுொடுககைக் பகாண்ட 

சமூகக் குழுக்ககைக் பகாண்டதாகும்.  நாம் 

“்வற்றுகமயில் ஒற்றுகம” எனெகத 

நம்புவதால் அத்தககய ்வறுொடுககைக் 

ககைந்து பிறரு்டன அகமதியாக வாழ்ந்து 

பகாணடிருக்கி்றாம்.  ெனமுகத் தனகம 

எப்ொதும் ஏற்றுக் பகாளைபெடுவதில்கலை 

எனெதால் மக்கள தம்மி்டமிருந்து ்வறுெடும் 

பிற மக்களி்டம் ெகககம உணரகவக் 

பகாளவர. அவரகள பிற இனத்தின மீது ஒரு 

பொதுவான எணணத்கதக் பகாணடிருபெது 

சமூகத்தில் ெதற்றத்திற்கு வழி வகுக்கிறது.  இது 

்ொனற எணணஙகள ொரெடசத்திற்கு இடடுச 

பசல்கினறன.

1. முன்முடிவு (பாரபட்சம்)
ொரெடசம் எனெது மற்றவரககைப 

ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான 

முகறயில் கருதுவதாகும்.  அவரககைப 

ெற்றி அறிந்து பகாளைாம்லை்ய தவறாக 

முனமுடிவு எடுபெதாகும்.  மக்கள தவறான 

நம்பிக்ககககையும் கருத்துக்ககையும் 

பகாணடிருக்கும் ்ொது ொரெடசம் ஏற்ெடுகிறது.

முனமுடிவு = முன + முடிவு / ொரெடசம்

ொரெடசம் எனற வாரத்கத முனமுடிவிகன 

குறிக்கிறது.  முனமுடிவு எனெது மக்களின மத 

நம்பிக்கககள, அவரகள வாழ்கினற ெகுதிகள, 

நிறம், பமாழி மற்றும் உக்ட ்ொனற ெலைவற்கற 

அடிபெக்டயாக பகாணடுளைது.  ொரெடசமானது 

ொலினரீதியாகவும், இனரீதியாகவும், 

வரக்கரீதியாகவும், மாற்றுத்திறனாளிகள மீதும் 

மற்றும் பிறவற்றிலும்  காணபெடுகிறது.

உதாரணமாக, கிராமபபுற மக்ககை வி்ட 

நகரபபுற மக்களின மனபொனகம மற்றும் 

ந்டத்கதயானது, நாகரிகமானது எனெது 

ொரெடசமாகும்.

1.1. பாரபட்சம் உருவாவதற்ான 
்ாரணங்ள்

ொரெடசம் உருவாவதற்குப பொதுவான 

சமூக காரணிகள,

	முனமுடிவு மற்றும் ஒத்த கருத்து ஆகியவற்றின பொருகை அறிதல்

	ொகுொடு மற்றும் சமத்துவமினகமகயப ெற்றி புரிந்து பகாளளுதல்

	ொகுொடுகளின எதிரமகற விகைவுககைப ெற்றி அறிதல்

 ்ற்றலின் ந�ாக்ங்ள்

அலகு
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1. சமூகமயமாக்கல் 

2. நிரணயிக்கபெட்ட ந்டத்கத 

3. பொருைாதார ெயனகள 

4. சரவாதிகார ஆளுகம 

5. இன கமயக் பகாளகக 

6.  கடடுபொ்டான குழு அகமபபு

7. முரணொடுகள

2. மா்றாக ்ருத்து
முனமுடிவு வலுவாக இருக்கும்்ொது 

மாறாக் கருத்து உருவாகிறது. மாறாக் கருத்து 

எனெது தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது 

ஏ்தா ஒனகறப ெற்றிய தவறான கருத்தாகும்.  

எடுத்துக்காட்டாக,  பெணகள விகையாடடிற்கு 

உகந்தவரகள அல்லை எனெது முனமுடிவு 

பகாளவதாகும். மாறாக தனகம ெற்றிய 

தவறான எணணஙகள சிறுவயதி்லை்ய 

கற்றுக் பகாளைபெடுகிறது. ்மலும் குழந்கதகள 

பொருடகள, குழுக்கள, கருத்தியல்கள 

்ொனறவற்றில் வலுவான கருத்துக்ககையும் 

தவறான எணணஙககையும் இைம் 

ெருவத்தி்லை்ய வைரத்துக் பகாளகினறனர.

குழந்கதகள வைரும் ்ொது அவரகளுக்கு 

பொருளகள, மனிதரகள, நாகரிகம், நம்பிக்கக, 

பமாழி இவற்றின மீதான விருபபு பவறுபபுகள 

ஒத்தக் கருத்தால் ்ம்லைாஙகுகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, ரகுவின 

கணணில் பமனெந்து தாக்கியதால், அவன 

அழத்பதா்டஙகினான.  உ்ட்ன அவகனப 

ொரத்து அகனவரும் சிரிக்கத் பதா்டஙகினர.  

ஆனால் ரகுவின கணணில் பமனெந்து 

தாக்கிய்ொது அவனது நணென மணிக்கு 

உணகமயில் வருத்தமாக இருந்தது.  ஆனால் 

அவனும் மற்றவரகளு்டன இகணந்து 

சிரிக்கத்தான பசயதான.

் ம ற் கூ றி ய 

எடுத்துக்காடடிலிருந்து 

பெணகள அழுவாரகள 

எனறும் ஆணகள 

அழக்கூ்டாது எனற பொதுவான கருத்கத 

வலியுறுத்துகி்றாம். ஆககயால்தான ரகு 

வலியால் அழுத்ொது மற்ற அகனவரும் 

அவகனப ொரத்து சிரித்தனர. இது்வ மாறாக் 

கருத்துளை எணணமாகும். இதிலிருந்து, 

நாம் ஒருவர மீதான தவறான எணணத்கத 

ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் ்ொது, அஙகு மாறாக் 

கருத்து உருவாகிறது எனெகத நாம் 

புரிந்துபகாளைலைாம். 

ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக்  கருத்திகன 

ெற்றி திகரபெ்டஙகள, விைம்ெரஙகள 

மற்றும் பதாகலைக்காடசி பதா்டரகளில் 

சித்தரிக்கபெடுவகத காணலைாம்.  சலைகவக்கடடி, 

சலைகவ இயந்திரம், ொத்திரஙககை கழுவுதல் 

பதா்டரொன அகனத்து விைம்ெரஙகளிலும் 

பெணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இரு சக்கர வாகனம் ்ொனற விைம்ெரத்தில் 

ஆணககை்ய முனனிறுத்துகினறனர. 

இவவாறு ொலின அடிபெக்டயில் மாறாக் கருத்து 

இருபெகத காணலைாம்.

3. ்சமத்துவமின்்ம மறறும் பாகுபாடு
சமத்துவமினகம எனெது ஒருவர 

மற்பறாருவகர ொகுொடடு்டன ந்டத்துவது 

ஆகும். சாதி ஏற்றத்தாழ்வு, மதச சமத்து 

வமினகம, இன ்வறுொடு மற்றும் ொலின 

்வறுொடு ்ொனற ெல்்வறு ஏற்றத்தாழ்வுகள 

ொகுொடக்ட வைரக்கினறன.  

மக்களுக்பகதிரான எதிரமகறயான 

பசயல்க்ை ொகுொடு எனபெடும். சாதி, 

மதம், ொலினம் சாரந்து கக்டபபிடிக்கபெடும் 

ொகுொடுக்ை சமத்துவமினகம, தீண்டாகம 

ஆகியனவற்றுக்கான காரணிகள ஆகும். 

பவளகை நிற நெரகளி்டமிருந்து கடுகம வணண 

நிறத்தவரககை ்வறுொ்டாக ந்டத்துதல், நிறம்-

சாதி-ொலினம்-மதம் ்ொனறகவ அடிபெக்டயில் 

உரிகமகள, வாயபபுகள, சமத்துவ நிகலை 

ஆகியன மறுக்கபெடுதல் ்ொனற ொகுொடுகள 

நிகழ்கினறன. 
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எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக 

மதம், இனம், சாதி, ொலினம், பிறபபி்டம் எனற 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது எனறு  

இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்டப பிரிவு 15(1) 

அறிவுறுத்துகிறது.

3.1. ்சாதி பாகுபாடு
இந்தியாவில் சமத்துவமினகம மற்றும் 

ொகுொடடிற்கான மிக முக்கிய காரணம் சாதி 

முகற ஆகும். ்வத காலை ஆரிய சமுதாயத்தில் 

நிலைவிய வரண அகமபபிலிருந்து சாதி ெடிநிகலை 

முகற உருவானது. பதா்டக்கத்தில் வரண 

அகமபபும் பதாழில் அடிபெக்டயில் பநகிழ்வான 

சமூகப பிரிவிகனககை்ய பகாணடிருந்தது. 

பிற்காலை ்வத சமுதாயத்தில் இறுக்கமான, 

ொகுொடுகள நிகறந்த, பிறபபு அடிபெக்டயில் 

ெடிநிகலைபெடுத்தபெட்ட சாதிப பிரிவுகைாக வரண 

அகமபபு விரிவக்டந்தது.

இந்தியாவில் சாதி ஒடுக்குமுகறக் 

பகதிராக ெலைரும் ்ொராடி வருகினறனர.  

இவரகளுக்கு முன்னாடியாக திகழ்ந்தவர 

்டாக்்டர பி.ஆர. அம்்ெத்கர ஆவார.  தாழ்த்தபெட்ட 

குடும்ெத்கதச ்சரந்த இவர சிறுவயதி்லை்ய 

சாதிபொகுொடடின  காரணமாக பெரிதும் 

ொதிபபுக்கு உளைானார. இந்தியாவில் 

அகனத்து குடிமக்கள மத்தியிலும் சமத்துவத்கத 

உறுதிபெடுத்தும் வணணம் சாதி முகற 

அழிபபுக்காக தீவிரமாகப ்ொராடினார.

3.2. பாலினப் பாகுபாடு
ொலினப ொகுொடு எனெது ஆணகள மற்றும் 

பெணகளுக்கு இக்ட்ய நிலைவும் உ்டல்நலைம், 

கல்வி, பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் 

சமத்துவமினகம ்ொனறவற்கறக் குறிக்கிறது.  

எடுத்துக்காட்டாக  ஒரு பெண ெளளிபெடிபகெ 

முடித்தபின கல்லூரிக்கு பசல்லை அனுமதி 

இல்கலை.  இ்த ்ொனறு பெரும்ொனகமயான 

பெணகள அவரகள விரும்பும் வாழ்க்கககய 

்தரந்பதடுக்க அனுமதிக்கபெ்டாமல் 

இனநி்றவவறிககு முடிவு
        பதனனாபபிரிக்காவின 

முனனாள  அதிெரான 

பநல்சன மண்்டலைா 

அவரகள, 27 ஆணடுகள 

சிகறவாழ்க்ககக்குபபின 

1990 ஆம் ஆணடு 

விடுதகலையானார. இவர 

பதனனாபபிரிக்காவிலிருந்த 

இ ன நி ற ப வ றி க் கு 

முடிவு கடடினார. 

ப த ன ன ா ப பி ரி க் க ா வி ல் 

உலைகைவில் அகமதி 

நிலைவவும், மனித 

உரிகமகளுக்கான ்ொராட்டத்தில் 

முன்னாடியாகவும் திகழ்ந்தார.

 டாகடர் பி.ஆர்.  அம்நபத்்ார்
	இவர ொொ சா்ேப என பிரெலைமாக அகழக்கபெடுகிறார.

	 இவர இந்திய சட்ட நிபுணராகவும்,  பொருைாதார 

நிபுணராகவும், அரசியல்வாதியாகவும், சமூகச 

சீரதிருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார.

	இவர 1915 இல் எம்.ஏ. ெட்டத்கத பெற்றார.  பினனர 1927 இல் பகாலைம்பியா 

ெல்ககலைக்கழகத்தில் பி.எச.டி ெட்டத்கத பெற்றார. அதற்கு முனனர 

இலைண்டன பொருைாதாரப ெளளியில்  D.Sc ெட்டத்கதயும் பெற்றிருந்தார.

	இவர அரசியலைகமபபு நிரணய சகெயின வகரவு குழுவின தகலைவராக 

இருந்தார.  என்வ, இவர இந்திய அரசியலைகமபபின தந்தயா்க 

கருதபெடுகிறார.

	இவர சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசராகப ெணியாற்றினார.

	இவரது  மகறவுக்குப பினனர, 1990 ஆம் ஆணடு ொரத ரத்னா விருது 

வழஙகபெட்டது.
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திருமணத்தில் தளைபெடுகினறனர.  

இனனும் ஒரு சிலை குடும்ெஙகளில் 

பெணபிளகைகள நவீன ஆக்டககை 

அணிந்தி்ட அனுமதிக்கபெடுவதில்கலை. ஆனால் 

அக்குடும்ெத்தின ஆணபிளகைகள 

அவவககயான ஆக்டககை அணிந்தி்ட 

அனுமதிக்கபெடுகினறனர. இது்வ ொலினப 

ொகுொடு ஆகும்.

3.3. மத பாகுபாடு
மதம் சாரந்த ொகுொடு எனெது நம்பிக்ககயின 

அடிபெக்டயில் ஒரு தனிநெரின மீ்தா அல்லைது 

குழுவினர மீ்தா சமத்துவமினறி ந்டத்துவது 

ஆகும்.  ஆயிரக்கணக்கான ஆணடுகைாக 

பவவ்வறு மதஙகளின மக்களுக்கிக்ட்ய 

பிரசசிகனகள நிலைவுகினறன. நமது 

அரசகமபபுச சட்டம் அகனவருக்கும் சமத்துவம் 

வழஙகுகிறது; பிறபபி்டம், சாதி, மதம், பமாழி 

்ொனற எதன காரணமாகவும் சமத்துவம் 

மறுக்கபெ்டக் கூ்டாது. இருபபினும், வழிொடடு 

இ்டஙகள ்ொனறவற்றில் இனனமும் சாதி, மதம், 

ொலினம், பமாழி அடிபெக்டயில் ொகுொடுகள 

கக்டபபிடிக்கபெடுகினறன. இத்தககய 

ொகுொடுகள, சமத்துவமினகம ் ொனறவற்றுக்கு 

எதிராக நமது மாபெரும் சிந்தகனயாைரகள 

கடுகமயாகப ்ொராடியுளைனர.

3.4.  ்சமூ்-வபாருளாதார 
்சமத்துவமின்்ம

சமூக-பொருைாதார தைத்தில் வைரசசியின 

ெயனகள சமமாக ெரவுவதில்கலை. குகறவான 

பதாழிற்வைரசசி, குகறவான ் வைாண உற்ெத்தி, 

குகறவான மனித ் மம்ொடு ஆகியகவ குகறந்த 

வருவாய மாவட்டஙகளு்டன பதா்டரபுக்டயகவ. 

அ்த ் ொல் கல்வியறிவு குகறந்த விகிதம் உளை 

மாவட்டஙகள குகறவான ொலின விகிதத்து்டன 

காணபெடுகினறன.

3.5.  ்சமத்துவமின்்ம மறறும் 
பாகுபாடடி்ன நீககுவதற்ான 
தீர்வு்ள்:

இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடடிகன   அகற்றுவதற்கான 

தீரவுகைாக  கீழ்கண்டவற்கற ் மற்பகாளைலைாம்.

1. அகனவருக்கும் தரமான உ்டல்நலைம் 

மற்றும் கல்வியிகன கிக்டக்கச பசயதல்.

2. தற்்ொதய ொலின ொரெடசத்கதப ெற்றி 

பதரிந்து பகாளளுதல்.

3. ொலின ஏற்றத் தாழ்வுககை 

அகற்றுவதற்காக பொதுவாழ்வு மற்றும் 

நிறுவனஙகளில் பெணகளின திறனககை 

பவளிபெடுத்துதல்.

4. மற்ற மதஙககை ெற்றி பதரிந்து பகாளளும் 

பவளிபெக்டயான  மனநிகலை வைரத்தல்.

5. வகுபெகறயில் குழுவாக சாபபிடுவகத 

ஊக்குவித்தல் மூலைம் சாதி, மதம், ொலினம்    

ஆகியவற்றின எந்தவித ொரெடசமினறி  

மாணவரககை ஒனறாக இகணக்கச 

பசயதல்.

6. ெலை தரபெட்ட மக்களி்டமும் இணஙகி 

இருத்தல்.

7. சட்டஙககை முகறயாக 

நக்டமுகறபெடுத்துதல்.

எழுத்தறிவு விகிதம் -  2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
அதி்ம் கு்்றவு

வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் விகிதம்
1 கனனியாகுமரி 92.14% 1 தருமபுரி 64.71%

2 பசனகன 90.33% 2 அரியலூர 71.99%

3 தூத்துக்குடி 86.52% 3 விழுபபுரம் 72.08%

4 நீலைகிரி 85.65% 4 கிருஷணகிரி 72.41%

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu
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3.6  இநதிய அரசியல்மப்பு மறறும் 
்சமத்துவம்
ஒரு அரசியலைகமபபு எனெது நாடடின 

நிரவாகத்கத வழிந்டத்தும் விதிகள மற்றும் 

விதிமுகறகளின பதாகுபொகும். இந்திய 

அரசியலைகமபபின 14-வது பிரிவு  ’சட்டத்திற்கு 

முன அகனவரும் சமம்’ எனகிறது.  ்மலும் 

மக்களுக்குள ெகுத்தறிவுக்கு ஒவவாத 

ொகுொடுகள கக்டபபிடிக்கபெடுவகதத் 

தடுக்கிறது..

நாடடின நிலைபெரபபு ெனமுகத்தனகம 

பகாண்டது எனெதால் அகனவருக்கும் 

சமத்துவம் உறுதிபெடுத்தபெ்ட ்வணடும் 

எனறும் நமது அரசகமபபுச சட்டம் கூறுகிறது. 

சமுதாயத்தில் சமத்துவத்கத உறுதி  

பசயவதற்கான இரணடு முக்கியமான 

காரணிகள ெனமுகத்தனகமக்கு மதிபெளித்தல் 

மற்றும் சுதந்திரத்கத உறுதிெடுத்துதல் ஆகும்.  

ெல்்வறு வககயான சுதந்திரம் எனெது அவரவர 

மதத்கத பினெற்றவும், பமாழிகயப ்ெசவும்,  

விழாக்ககைக் பகாண்டா்டவும், கருத்துக்ககை 

சுதந்திரமாக பவளிபெடுத்துவதும் ஆகும்.

அரசியலைகமபபு எனெது விதிகள மற்றும் 

ஒழுஙகுமுகறகளின சட்டவடிவகமபொகும், 

இதனெடி ஒரு நாடு நிரவகிக்கபெடும்.  சமத்துவம் 

எனெது தீண்டாகமகய ஒரு குற்றமாகக் 

காணெதாகும்.  இந்திய அரசியலைகமபபுச சட்ட 

பிரிவு 17-னெடி இந்தியாவில் தீண்டாகம 

ஒழிக்கபெட்டது.  எந்த வககயிலும் 

தீண்டாகமகயப பினெற்றுவது தக்ட 

பசயயபெடடுளைது.

இனறும் கூ்ட நாடு முழுவதும் ெல்்வறு 

வககயான ொகுொடு காணபெடுகிறது.  

பெணகள, விவசாயிகள,  ெழஙகுடியினர மற்றும் 

தாழ்த்தபெட்ட சமூக வகுபபினர உளளிட்்டார 

இனனும் இந்தியாவில் சமத்துவத்திற்காகப 

்ொராடி வருகிறாரகள.

பாலின விகிதம் – 2011 ஆம் ஆண்டு ்ணகவ்டுப்பு
தலா ஆயிரம் ஆண்்ளுககு நி்ரான வபண்்ளின் எண்ணிக்்

அதி்ம் கு்்றவு
வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம் வ.எண் மாவடடத்தின் வபயர் பாலின விகிதம்

1 நீலகிாி 1041 1 த�ம�ாி 946
2 தஞ்சா�ர் 1031 2 ேசலம் 954
3 நாகப்பட்�ணம் 1025 3 கி�ஷ்ணகிாி 956

4 �த்�க்��, 
தி�ெநல்ேவ� 1024 4 இராமநாத�ரம் 977

ஆதாரம் : censusindia.gov.in>tamilnadu

இந்திய மக்களாகிய நாம் உறுதியான 
ஒருமனதானத் தீர்மானத்துடன் இந்தியாைவ 
இைறயாண்ைம மிக்க, மக்களாட்சி, சமதர்ம, 
மதச்சா�பற்ற குடியரசாக உருவாக்குகிேறாம். 
ேமலும் இந்தியாவின் அைனத்து 
குடிமக்களுக்குமான வைகயில் சமூக, 
ெபாருளாதார மற்றும் அரசியல் நீதிையயும், 
சுதந்திரமான முைறயில், ெவளிப்பாடு, 
நம்பிக்ைக, விசுவாசம் மற்றும் வழிபாடு, 
ஆகியவற்றுடன் தகுதி மற்றும் வாய்ப்புகளில் 
அைனவருக்கும் சமத்துவம், மக்களிைடேய 
சேகாதரத்துவம் மற்றும் தனிமனித 
மாண்ைபயும் வளர்ப்பதுடன் நாட்டின் 
ஒற்றுைமைய ஓங்கச் ெசய்வதற்கு அரசைமப்பு 
நிர்ணயச் சைபயில் 1949, நவம்பர் 26-ம் நாளில் 
ஏற்றுக்ெகாண்டு இயற்றி இந்த அரசைமப்பிைன 
எங்களுக்காக நாங்கேள அளிக்கின்ேறாம்.

(1931-2015)
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மீள்பார்்வ:
		முனமுடிவு (ொரெடசம்) எனெது மற்றவரககைப ெற்றி எதிரமகறயான அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

	 மாறாக்  கருத்து எனெது ஏதாவது ஒனகறப ெற்றிய தவறான கண்ணாட்டம் அல்லைது கருத்தாகும்.

	 ொகுொடு எனெது மக்களின மீது ஏற்ெடுத்திக்பகாளளும் தவறான பசயலைாகும்.  ொகுொ்டானது நிறம், 

வரக்கம், மதம், ொலினம் ்ொனறவற்றின அடிபெக்டயில் ஏற்ெடுவதாகும்.

	 சமத்துவமினகம மற்றும் ொகுொடிற்கான மிகவும் முக்கிய காரணம் சாதி அகமபொகும்.

	 ொலின ொகுொடு எனெது ஆணகளுக்கும் பெணகளுக்கும் இக்ட்யயான சுகாதாரம், கல்வி, 

பொருைாதாரம் மற்றும் அரசியல் ஏற்றத்தாழ்வுககை குறிக்கிறது.

	 மத ொகுொடு எனெது மக்களின நம்பிக்ககயின அடிபெக்டயில் ஒரு தனி நெகர்யா அல்லைது 

குழுவினகர்யா சமத்துவமினறி  ந்டத்துவதாகும்.

முனமுடிவு / ொரெடசம் - ஒருவர குறித்து எதிரமகறயாக முடிவு பசயதல் அல்லைது தாழ்வாக 

மதிபபிடுதல்.

மாறாக் கருத்து - நிகலையான வடிவத்கத ஏற்ெடுத்துவது.

ொகுொடு - மக்ககை சாதி, நிறம், மதம், ொலினம் ஆகிய காரணஙகளுக்காக 

சமத்துவமினறி ந்டத்துவதாகும்.

சமத்துவமினகம - சமூக ரீதியாக்வா அல்லைது பொருைாதார ரீதியாக்வா அல்லைது 

இரணடிலு்மா சமத்துவம் இல்லைாமலிருத்தல்.

அரசகமபபுச சட்டம் - ஓர அர்சா அல்லைது அகமபகெ்யா 

நிரவகிக்க அல்லைது ்மலைாணகம பசயய முனகூடடி்ய 

வடிவகமக்கபெடடிருக்கும் அடிபெக்ட பகாளகககள.

பயிறசி்ள்
I.    ்சரியான வி்ட்யத் நதர்வு வ்சய்
1. பினவருவனவற்றில் 

எது ொரெடசத்திற்கான 

காரணம் அல்லை

 அ) சமூகமயமாக்கல் 

 ஆ) பொருைாதார 

நனகமகள  

 இ) அதிகாரத்துவ ஆளுகம

   ஈ) புவியியல்

2 ொலின அடிபெக்டயில் ந்டத்தபெடும் ொகுொடு 

குறிபபிடுவது

 அ) ொலின ொகுொடு  

 ஆ) சாதி ொகுொடு  

 இ) மத ொகுொடு   

 ஈ) சமத்துவமினகம

3. ொலின அடிபெக்டயிலைான ஒத்தக் கருத்து 

உருவாதல் பெரும்ொலும்   சித்தரிக்கபெடுவது

 அ) திகரபெ்டஙகள  

 ஆ) விைம்ெரஙகள 

 இ) பதாகலைகாடசி பதா்டரகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

4. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகள எழுதிய 

புத்தகம்/கள

 அ) இந்தியா 2020 

 ஆ) அக்கினிசசிறகுகள

 இ) எழுசசி தீெஙகள

 ஈ) இகவ அகனத்தும்

5. ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் அவரகளுக்கு ொரத 

ரத்னா விருது வழஙகபெட்ட ஆணடு

 அ) 1997  ஆ) 1996  

இ) 1995  ஈ) 1994
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6. விஸவநாத் ஆனந்த் முதனமுதலில் கிராணட 

மாஸ்டரான ஆணடு

 அ) 1985  ஆ) 1986  

இ) 1987  ஈ) 1988

7.  இைவழகி சிறந்து விைஙகிய விகையாடடு

 அ) பசஸ    ஆ) மல்யுத்தம் 

 இ) ்கரம்           ஈ) ப்டனனிஸ

8. அரசியலைகமபபின எந்தபபிரிவின கீழ், 

எந்தபவாரு குடிமகனுக்கும் எதிராக மதம்,     

இனம், சாதி, ொலினம், பிறந்த இ்டம் ஆகிய 

அடிபெக்டயில் ொகுொடு காட்டக்கூ்டாது    

எனக் கூறுகிறது?

 அ) 14 (1)  ஆ) 15 (1)  

இ) 16 (1)  ஈ) 17 (1)

9. பி.ஆர. அம்்ெத்கார அவரகளுக்கு ொரத ரத்னா 

விருது வழஙகபெட்ட  ஆணடு

 அ) 1990  ஆ) 1989  

இ) 1988  ஈ) 1987

10. 2011 ஆம் ஆணடின கணக்பகடுபபினெடி 

தமிழகத்தில் அதிகமான கல்வியறிவு      

பெற்றுளை மாவட்டம்

 அ) நாமக்கல்  ஆ) ்சலைம்     

இ) கனனியாகுமரி    ஈ) சிவகஙகக

II. வபாருத்து்

1. ொரெடசம் - தீண்டாகம ஒழிபபு

2.  மாறாக் கருத்து 

உருவாதல்

- மற்றவரககை 

காடடிலும் சிலைகர 

தாழ்வாக ந்டத்துவது

3. ொகுொடு - சட்டத்திற்கு முன 

அகனவரும் சமம்

4. பிரிவு 14 - தவறான ொரகவ 

அல்லைது தவறான 

கருத்து

5. பிரிவு 17 - பிறகர ெற்றி 

எதிரமகறயாக 

மதிபபிடுதல்

III. ந்ாடிடட இடங்்ள நிரப்பு்
1.  ________ எனெது மற்றவரககைப ெற்றி 

எதிரமகறயாக அல்லைது தாழ்வான முகறயில் 

கருதுவதாகும்.

2.  ________ ஆம் ஆணடு ஏ.பி.்ே. அபதுல்கலைாம் 

பிறந்தார.

3.  இந்தியாவில் மிக உயரந்த விகையாடடு 

விருதான ராஜீவகாந்தி ்கல் ரத்னா 

விருதிகன  முதன முதலில் பெற்றவர 

________.

4.  சுதந்திர இந்தியாவின முதல் சட்ட அகமசசர 

________.

5.  2011 ஆம் ஆணடு மக்கள பதாகக 

கணக்பகடுபபினெடி குகறந்த ொலின      

விகிதம் உளை மாவட்டம் ________. 

IV. பின்வரும் வினாக்ளுககு வி்டயளி
1. ொரெடசம் எனறால் எனன?

2. ஒத்தக் கருத்து எனறால் எனன?

3. ொகுொடு எனறால் எனன?

4. இந்திய அரசியலைகமபபினெடி எந்த பிரிவுகள 

சமத்துவத்கத ெற்றி கூறுகிறது?

V. பின்வரும் வினாக்ளுககு விரிவான வி்டயளி
1. ொரெடசத்திற்கான காரணஙககை கூறுக.

2. ொகுொடடிற்கான ஏ்தனும் இரணடு 

காரணிககை எழுதுக.

3. இந்திய சமுதாயத்தில் சமத்துவமினகம 

மற்றும் ொகுொடக்ட நீக்குவதற்கான 

தீரவுககை விவரி.

VI. வ்சயமு்்ற்ள் மறறும் வ்சயலபாடு்ள்
1. வகுபெகறகய சிறு குழுக்கைாக பிரித்து, 

ொகுொடு ஏற்ெடுவதற்கான     காரணஙககைப 

ெற்றி கலைந்துகரயாடி அறிக்கக ஒனறிகன 

எழுதவும்.
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எதிர பகாண்ட நெரகள ெற்றி     தகவல்ககை 

்சகரிக்கவும்.

VII. உயர் சிநத்ன வினா
1.  இநதியாவில நி்ழும் பலநவறு 

பாகுபாடடி்ன விவரி.
VIII. வாழ்வியல தி்றன்
1. உஙகள கிராமத்தில் ொரெடசம் மற்றும் 

ொகுொடுகளுக்கு எதிராக நீஙகள எவவாறு 

்ொராடுவீர.

இ்ணய வளங்ள்
1. http://www.ncsc.nic.in/      

  (The National Commission for Scheduled 

  Castes)

2. http://ncst.nic.in/    
  (The National Commission for Scheduled Tribes)

3. http://www.ncw.nic.in/   
  (The National Commission for Women)

4. Censusindia.gov.in
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கமலாவதி மமல்நிணலப் பள்ளி, (சிபிஎஸ்சி) 
சுகுபுரம், தூத்துகுடி மாவடடம்

வினரவுககுறியீடு மமலாணனமககுழு
இரா. பஜகநாதன், இ.நி.ஆ, 
ஊ.ஒ.ந.நி.பள்ளி, கமைெபுரம், 
மபாளூர், 
திருவண்ைாமணல மாவடடம்.
வ.பத்மாவதி, ப.ஆ, 
அ.உ.நி. பள்ளி, சவற்றியூர், திருமானூர், 
அரியலூர்.
ஆ.மதவி பஜஸிந்தா, ப.ஆ, 
அ.உ.நி.பள்ளி, என.எம்.மகாவில், 
மவலூர்

வடிவனமப்பு
மவ. ொ. ஜாண்ஸ்மித்
அணடக்கலம் ஸ்டீபன
விமனாத் குமார் வி
யுவராஜ் ரவி
அமொக் குமார்

In-House - QC
காமாடசி பாலன ஆறுமுகம்
மகாபு ராசுமவல்
ராமஜஷ தஙகப்பன

ஒருங்கினைப்பு
ரமமஷ முனிொமி
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