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க ரிய கவற்றியனடய வோழ்த்துக்கள். 
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6th Social Science Lesson 1 

1] வரலாறு என்றால் என்ன?

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

வரலாறு என்பது கடந்ெ கால நிகழ்வுகளின் காலவரிசைப் 
பதிவு.  

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

“விைாரிப்பென் மூலம் கற்றல்” என்பொகும்.  

நாணயவியல் - நாணயங்கள் பற்றிய படிப்பு, கல்தவட்டியல் 

- எழுத்துப்தபாறிப்புகள் பற்றிய படிப்பு 
வலிசமமிக்க ரபரரைர் அரைாகர்: பண்சடய இந்திய 

அரைர்களில் ரபரும் புகழும் தபற்ற அரைர் அரைாகர் ஆவார். 
இவரது ஆட்சியில் ொன் புத்ெ மெம் ஆசியாவின் பல்ரவறு 

பகுதிகளுக்குப் பரவியது. கலிங்கப் ரபாருக்குப் பின் பல 

உயிர்கள் மடிவசெக் கண்டு வருந்தி, ரபார் தொடுப்பசெக் 

சகவிட்டார். அெற்குப் பிறகு புத்ெ ைமயத்செத் ெழுவி, 

அசமதிசயயும் அறத்செயும் பரப்புவெற்காகத் ென் 

வாழ்சவரய அர்ப்பணித்ொர். தபாதுமக்களுக்கு அவர் 
ஆற்றிய ரைசவ முன் மாதிரியாக விளங்கியது.  

தவற்றிக்குப் பின் ரபாசரத் துறந்ெ முெல் அரைர் 
அரைாகர்ொன். உலகிரலரய முென்முெலாக 

விலங்குகளுக்கும் ெனிரய மருத்துவமசன அசமத்துத் 

ெந்ெவரும் அரைாகரர ஆவார். இன்றும் அவர் உருவாக்கிய 

ைாசலகசள நாம் பயன்படுத்திக்தகாண்டு இருக்கிரறாம். 

நமது ரெசியக் தகாடியில் இடம் தபற்றுள்ள 24 ஆரக்கால் 

ைக்கரம் அரைாகர் நிறுவிய ைாரநாத் கற்றூணில் உள்ள 

முத்திசரயிலிருந்ரெ தபறப்பட்டது. இதிலிருந்து அரைாகரது 

முக்கியத்துவத்செ நாம் அறியலாம். ஆனால், இத்ெசகய 

சிறப்புகசளக் தகாண்ட அரைாகர் குறித்ெ ெகவல்கள், 

வரலாற்றின் பக்கங்களில் 19ஆம் நூற்றாண்டு வசர 
இடம்தபறரவ இல்சல.  

ஆங்கிரலய வரலாற்று ஆய்வாளர்களான வில்லியம் 

ர ான்ஸ், ர ம்ஸ் பிரின்தைப், அதலக்ஸாண்டர் 
கன்னிங்ஹாம் ரபான்றவர்கள் வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் 

கண்டுபிடித்ெ வரலாற்றுச் ைான்றுகள்ொன் மாமன்னர் 
அரைாகரின் சிறப்புகசள தவளி உலகிற்குக் தகாண்டு 

வந்ென. இென் அடிப்பசடயில் ைார்லஸ் ஆலன் எனும் 

ஆங்கிரலய எழுத்ொளர் அரைாகர் குறித்ெ அசனத்து 

வரலாற்று ஆவணங்கசளயும் ரைகரித்துத் தொகுத்து 

நூலாக தவளியிட்டார். அந்ெ நூலின் தபயர் ‘The Search for 
the India’s Lost Emperor’ அெற்குப் பிறகு பல ஆய்வாளர்கள் 

ெங்கள் ஆய்வுகள் மூலம் அரைாகரின் தபாற்கால ஆட்சி 

குறித்ெ தைய்திகசள தவளிக்தகாணர்ந்ெனர். இெற்கான 

ைான்றுகள் ைாஞ்சி ஸ்தூபியிலும், ைாரநாத் கற்றூணிலும் 

காணப்படுகின்றன. இசவ அரைாகரின் தபருசமசய 

நமக்கு எடுத்துச் தைால்லுகின்றன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பழங்கால மனிென் ெனது உணசவச் ரைகரிக்க 

ரமற்தகாண்ட நடவடிக்சக 

(அ) வணிகம்  

(ஆ) ரவட்சடயாடுெல் 

(இ) ஓவியம் வசரெல்  

(ஈ) விலங்குகசள வளர்த்ெல் 

கூற்சறயும் காரணத்செயும் தபாருத்துக. ைரியான 

விசடசயக் குறியிட்டுக் காட்டுக:  

1. கூற்று: பசழய கற்கால மனிெர்கள் ரவட்சடயாடச் 
தைல்லும்ரபாது நாய்கசள உடன் அசழத்துச் தைன்றனர்.  
காரணம்: குசககளில் பசழய கற்கால மனிென் 

ெங்கியிருந்ெ ரபாது, விலங்குகள் வருவசெ நாய்கள் ெமது 

ரமாப்ப ைக்தியினால் அறிந்து அவனுக்கு உணர்த்தின.  

(அ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு.  

(ஆ) கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி 

(இ) கூற்று ெவறு, காரணம் கரி 

(ஈ) கூற்று ெவறு, காரணமும் ெவறு 

2. பண்சடய காலத்தில் வாழ்ந்ெ மனிெர்கள் பயன்படுத்திய 

தபாருள்கள் அகழாய்வுகள் மூலமாகத் 

ரொண்டிதயடுக்கப்பட்டுள்ளன. அப்தபாருள்கள் அக்கால 

மக்களின் வாழ்க்சக முசற பற்றி அறிந்து தகாள்ளப்ப 
பாதுகாக்கப்படுகின்றன. இக்கூற்றுடன் தொடர்புசடயது 

எது? 

(அ) அருங்காட்சியகங்கள்  

(ஆ) புசெதபாருள்படிமங்கள் 

(இ) கற்கருவிகள்  

(ஈ) எலும்புகள் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறி:  

1. பசழய கற்காலம் - அ. கற்கருவிகள் 

2. பாசற ஓவியங்கள் - ஆ. குசகச் சுவர்கள் 

3. தைப்புத் ெகடுகள் - இ. ஒரு வரலாற்று ஆொரம் 

4. பூசனகள் - ஈ. முெலில் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட விலங்கு 

மற்ற தொடர்களிலிருந்து ரவறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி:  

(அ) பாசறகள் மற்றும் குசககளில் ஓவியங்கள் 

வசரயப்பட்டிருந்ென.  

(ஆ) ரவட்சடயாடுெசல குறிப்பொக ஓவியங்கள் இருந்ென.  

(இ) பழங்கால மனிென் ெனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 

ரவட்சடயாடுெசல எடுத்துசரப்பெற்காக 

வசரந்திருக்கலாம்.  

(ஈ) பல வண்ணங்களில் ஓவியங்கள் வசரயப்பட்டிருந்ென.  

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. பசழய கற்கால மனிென் தபரும்பாலும் வாழ்ந்ெ இடங்கள் 

__________ 

2. வரலாற்றின் ெந்செ ___________ 
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3. பசழய கற்கால மனிென் பழக்கிய முெல் விலங்கு 

__________ 

4. கல்தவட்டுகள் __________ ஆொரங்கள் ஆகும்.  

5. அரைாகச் ைக்கரத்தில் ___________ ஆரக்கால்கள் 

உள்ளன.  

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. பசழய கற்காலத்செச் ரைர்ந்ெ கற்கருவிகள் 

தைன்சனக்கு அருகில் உள்ள அத்திரம்பாக்கத்தில் 

கிசடத்துள்ளன.  

2. பழங்கால மனிெர்கள் பயன்படுத்திய தபாருள்கள் 

தொல்லியல் துசறயினரால் அருங்காட்சியத்தில் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன.  

3. அரைாகரது காலத்தில் புத்ெ ைமயம் நாடு முழுவதும் 

பரவியது.  

தபாருத்துக:  

1. பாசற ஓவியங்கள் - அ. தைப்ரபடுகள் 

2. எழுெப்பட்டப் பதிவுகள் - ஆ. மிகவும் புகழ்தபற்ற அரைர்  
3. அரைாகர் - இ. ரெவாரம் 

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

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 
1. ரவட்சடயாடுெல் 

கூற்சறயும் காரணத்செயும் தபாருத்துக. ைரியான 
விசடசயக் குறியிட்டுக் காட்டுக:  

1. கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி  
2. அருங்காட்சியகங்கள் 

ெவறான இசணசயக் கண்டுபிடி:  
ஈ) பூசனகள் - iv) முெலில் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட விலங்கு 

மற்ற தொடர்களிலிருந்து ரவறுபட்ட ஒன்சறக் கண்டுபிடி:  
இ) பழங்கால மனிென் ெனது குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு 
ரவட்சடயாடுெசல எடுத்துசரப்பெற்காக 
வசரந்திருக்கலாம்.  
ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. குசககள் 2. தஹரராரடாடஸ் 3. நாய் 4. தொல்தபாருள் 5. 

(24) 

ைரியா? ெவறா? (விசடகள்) 
1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
1. பாசற ஓவியங்கள் - வாழ்க்சக முசறசயப் புரிந்து 
தகாள்வெற்கு உெவுகிறது 

2. எழுெப்பட்டப் பதிவுகள் - தைப்ரபடுகள் 

3. அரைாகர் - மிகவும் புகழ்தபற்ற அரைர் 
4. மெச் ைார்புள்ள இலக்கியம் - ரெவாரம் 
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2] மனிெர்களின் பரிணாம வளர்ச்சி 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

மனிெர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி அசடந்ெ கசெசயத் 

தொல்லியல், மானுடவியல் ஆகியவற்றின் உெவியுடன் நாம் 

அறிவியல் ரநாக்கில் பயில முடியும்.  

வரலாற்றுக்கு முந்செய கால மனிெர்கசளயும் அவர்கள் 

பயன்படுத்திய தபாருள்கசளயும் பற்றிப் படிப்பது 

தொல்லியல் ஆகும். தொல்லியல் ஆய்விற்கு முக்கிய 

ஆொரமாக அகழ்வாராய்ச்சிப் தபாருள்கள் உெவுகின்றன.  

குசகயில் வாழ கற்றுக் தகாண்ட குரராரமக்னான்ஸ் 

மனிெர்கள் பிரான்சில் உள்ள லாஸ்காஸ் என்னுமிடத்தில் 

உள்ள குசககளில் வாழ்ந்ெெற்கான தொல்லியல் 

ைான்றுகள் கிசடத்துள்ளன. இவர்களிடம் இறந்ெவர்கசள 

புசெக்கும் பழக்கம் இருந்ெது.  

மானுடவியல் (anthropology) மனிெர்கள் மற்றும் 

அவர்களின் பரிணாம வளர்ச்சிசயப் பற்றி படிப்பது 

மானுடவியல் ஆகும்.  

மானுடவியல் என்னும் தைால் இரண்டு கிரரக்க 

வார்த்செயிலிருந்து தபறப்பட்டது. Anthropology என்பென் 

தபாருள் மனிென். Logos என்பென் தபாருள் எண்ணங்கள் 

அல்லது காரணம். மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள், மனிெ 

குலத்தின் வளர்ச்சிசயயும், நடத்செசயயும் ஆராய்ந்து 

மனிெனின் கலாச்ைார மற்றும் ைமூக நிகழ்வுகள் பற்றிய முழு 

விளக்கத்செயும் அசடவெற்கு முயல்கின்றனர்.  
மனிெர்களும் அவர்களது வாழ்விடங்களும்:  

1. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் - கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா 
2. ரஹாரமா ரஹபிலிஸ் - தென் ஆப்பிரிக்கா 
3. ரஹாரமா எரக்டஸ் - ஆப்பிரிக்கா மற்றும் ஆசியா 
4. நியாண்டர்ொல் - யூரரசியா (ஐரராப்பா மற்றும் ஆசியா) 
5. குரராரமக்னான்ஸ் - பிரான்ஸ் 

6. பீகிங் மனிென் - சீனா 
7. ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ் - ஆப்பிரிக்கா 
8. சஹடல்பர்க் மனிென் - லண்டன் 

தைதுக்கும் கசல: ஒரு கல்லிசன அடியில் சவத்துக் 

கூர்சமயான மற்தறாரு கல்லினால் அெசனத் ெட்டிச் 
தைதுக்குெல். ஒரு கற்கருவிசய உருவாக்க இரு கற்கள் 
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எடுத்துக்தகாள்ளப்பட்டன. ஒரு கல்லில் உள்ள சீரற்ற 

பகுதிகசள நீக்கவும் அசெக் கூர்சமயான 

கருவியாக்கவும் இன்தனாரு கல் சுத்தியல் ரபால 

பயன்படுத்ெப்பட்டது. தீப்தபட்டிசயப் பயன்படுத்ொமல் 

தநருப்சப உருவாக்கும் பழக்கம் நீலகிரி மாவட்டத்தில் 

உள்ள சில கிராமங்களில் இன்சறக்கும் உள்ளது. 

வரலாற்றுக்கு முந்செய காலத்தில் மனிெர்கள் குசககளில் 

வசித்ொர்கள். அவர்கள் அன்றாட நிகழ்வுகசள 

ஓவியங்களில் சித்ெரித்ொர்கள். தபரும்பாலும் 

விலங்குகளின் ஓவியங்கரள வசரயப்பட்டன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பரிணாமத்தின் வழிமுசற __________ 

(அ) ரநரடியானது  

(ஆ) மசறமுகமானது  

(இ) படிப்படியானது  

(ஈ) விசரவானது 

2. ொன்ைானியா ___________ கண்டத்தில் உள்ளது.  

(அ) ஆசியா  
(ஆ) ஆப்பிரிக்கா  
(இ) அதமரிக்கா  
(ஈ) ஐரராப்பா 
கூற்றுக்கான காரணத்செப் தபாருத்துக. ைரியான 

விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்று: உலகின் தவவ்ரவறு பகுதிகளுக்கு இடம் 

தபயர்ந்ெ மனிெர்களின் உடலசமப்பிலும் நிறத்திலும் 

காலப்ரபாக்கில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டன.  

காரணம்: ெட்பதவப்ப நிசல மாற்றரம.  

(அ) கூற்று ைரி.  

(ஆ) காரணம் ெவறு 

(இ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறானசவ.  

ைரியான இசணசயக் கண்டறி:  

அ. ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ் - இரு கால்களால் நடப்பது 

ஆ. ரஹாரமா ரஹபிலிஸ் - நிமிர்ந்து நின்ற மனிென் 

இ. ரஹாரமா எரக்டஸ் - சிந்திக்கும் மனிென் 

ஈ. ரஹாரமா ரைப்பியன்ஸ் - முகத்தின் முன்பக்க நீட்சி 

குசறந்து காணப்படுவது 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ொன்ைானியாவில் காணப்பட்ட தொடக்க கால 

மனிெர்களின் காலடித்ெடங்கசள _________ உலகின் 

பார்சவக்குக் தகாண்டு வந்ொர்கள்.  

2. பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நம் 

முன்ரனார்கள் __________ வாழ்க்சக வாழ்ந்ொர்கள்.  

3. பழங்கால மனிெர்களின் முென்சமயான தொழில்கள் 

___________ மற்றும் ___________ ஆகும்.  

4. ____________ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நிகழ்வு 

விவைாயத்செ எளிொக்கியது.  

5. பாசற ஓவியங்கள் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள 

____________ என்னுமிடத்தில் காணப்படுகின்றன.  

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. நாணயங்கசள ஆராய்வெற்கான துசற மானுடவியல் 

ஆகும்.  

2. ரஹாரமா எரக்டஸ் மனிெர்களுக்கு தநருப்பு குறித்ெ 

அறிவு இருந்ெது.  

3. மனிெர்களின் முெல் அறிவியல் கண்டுபிடிப்பு ைக்கரம் 

ஆகும்.  

4. மனிெர்களால் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட முெல் விலங்கு ஆடு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 
1. படிப்படியானது 2. ஆப்பிரிக்கா 
கூற்றுக்கான காரணத்செப் தபாருத்துக. ைரியான 
விசடசயத் ரெர்ந்தெடு: (விசட) 
1. கூற்றுக்குப் தபாருத்ெமான காரணம் ெரப்பட்டுள்ளது.  
ைரியான இசணசயக் கண்டுபிடி: (விசட) 
அ) ஆஸ்ட்ரரலாபிதிகஸ்  
ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. மானுடவியல் ஆய்வாளர்கள் 2. நாரடாடி  
3. ரவட்சடயாடுெல், உணசவச் ரைகரித்ெல்  
4. கலப்சப 5. கரிக்சகயூர் 
ைரியா? ெவறா? (விசட) 
1. ெவறு  
2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு  
ைரியான விசட: மனிெர்களால் பழக்கப்படுத்ெப்பட்ட முெல் 
விலங்கு நாய்.  
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6th Social Science Lesson 3 

3] சிந்துதவளி நாகரிகம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

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

இென் தபாருள் “நகரம்” ஆகும்.  

தொல்லியலாளர்கள் எவ்வாறு புசெயுண்ட நகரத்செக் 

கண்டு பிடிக்கிறார்கள்? 

அகழ்வாராய்ச்சியாளர்கள் தைங்கற்கள், கற்கள், உசடந்ெ 

பாசன ஓடுகள் ரபான்றவற்சற ஆராய்ந்து அசவ 

பயன்படுத்ெப்பட்ட காலத்செ அறிந்து தகாள்கிறார்கள். 

பண்சடய இலக்கிய ஆொரங்கசளப் 
பயன்படுத்துகின்றனர். வான் வழிப் புசகப்படங்கள் மூலம் 

புசெயுண்ட நகரங்கள் மற்றும் இடங்களின் ரமற்பரப்சபக் 

கண்டறிந்து தகாள்கிறார்கள். நிலத்ெடிசய ஆய்வு தைய்ய 

காந்ெப்புல வருடிசய (Magnetic scanner) 

பயன்படுத்துகின்றனர். எஞ்சிய தொல்தபாருள்கள் 

புசெயுண்டு இருக்கின்றனவா இல்சலயா என்பசெ 

ரரடார் கருவி மூலம் அறிய முடியும். (தொசல 

நுண்ணுணர்வு முசற) 

இந்தியத் தொல்லியல் துசற – ASI (Archaelogical Survey 

of India) 

1861ஆம் ஆண்டு அதலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் என்ற 

நிலஅளசவயாளர் உெவியுடன் நிறுவப்பட்டது. இென் 

ெசலசமயகம் புது தில்லியில் உள்ளது.  

தவண்கலக் காலம் என்பது, மக்கள் தவண்கலத்ொலான 

தபாருள்கசளப் பயன்படுத்திய காலம் ஆகும்.  

தமஹர்கர் - சிந்து தவளி நாகரிகத்துக்கு முன்ரனாடி: 

தமஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ெ ஓர் இடம் ஆகும். 

இது பாகிஸ்ொன் நாட்டில் பலுச்சிஸ்ொன் மாநிலத்தில் 

ரபாலன் ஆற்றுப் பள்ளத்ொக்கில் அசமந்துள்ளது. இது 

தொடக்க கால மனிெர்கள் வாழ்ந்ெொகக் கண்டறியப்பட்ட 

இடங்களுள் ஒன்று. மக்கள் ரவளாண்சமயிலும், 

கால்நசட வளர்ப்பிலும் ஈடுபட்டெற்கான ைான்று இங்கு 

கிசடத்துள்ளது. கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 7000-ஐ ஒட்டிய 

காலத்திரலரய தமதஹர்கரில் நாகரிகத்துக்கு முந்செய 

வாழ்க்சக நிலவியெற்கான தொல்லியல் ைான்றுகள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.  

தைங்கற்களால் கட்டப்பட்ட சுவர்கசளக் தகாண்ட ொனியக் 

களஞ்சியம் ஒன்று ஹரியானா மாநிலத்தில் உள்ள 

ராகிகர்கியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 

முதிர்ச்சியசடந்ெ ஹரப்பா காலத்செச் ைார்ந்ெது.  

மனிெர்களால் முென் முெலில் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட மற்றும் 

பயன்படுத்ெப்பட்ட உரலாகம் - தைம்பு.  
தமாகஞ்ை-ொரராவில் தவண்கலத்ொல் ஆன இந்ெ சிறிய 

தபண் சிசல கிசடத்ெது. “நடன மாது” என்று 

குறிப்பிடப்படுகிற இந்ெச் சிசலசயப் பார்த்ெ ைர்  ான் 

மார்ஷல் “முெலில் இந்ெச் சிசலசய நான் பார்த்ெ தபாழுது 

இரு வரலாற்றிற்கு முந்செய காலத்தின் உருவாக்க 

முசறசயச் ைார்ந்ெது என்று நம்புவெற்குக் கடினமாக 

இருந்ெது. ஏதனனில் இதுரபான்று உருவாக்கம் பண்சடய 

மக்களுக்கு கிரரக்க காலம் வசர தெரியவில்சல. இசவ 

ஏறத்ொழ 3000 ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்டொக இருக்கலாம் 

என நிசனத்ரென். இச்சிசலகள் அக்காலகட்டத்துக்கு 

உரியொகரவ இருந்ென” என்றார் 
ரக. வி. டி (தகாற்சக-வஞ்சி-தொண்டி) வளாகம்: 

பாகிஸ்ொனில் இன்றும் தகாற்சக, வஞ்சி, தொண்டி, மத்சர, 
உசற, கூடல்கர் என்ற தபயர் தகாண்ட இடங்கள் உள்ளன. 

தகாற்சக, பூம்புகார் ரபான்ற ைங்க கால நகரங்கள் மற்றும் 

துசறமுகங்களின் தபயர்களுடன் உள்ள இடங்கள் 

ஆப்கானிஸ்ொனில் உள்ளன ஆறுகளான காவ்ரி, 

தபாருண்ஸ் மற்றும் பாகிஸ்ொனில் உள்ள ஆறுகளான 

காவிரி வாலா மற்றும் தபாருசன ஆகிய தபயர்கள் 

ெமிழ்ச்தைாற்கசள முழுசமயாகப் பிரதிபலிக்கின்றன.  

சிந்துதவளி நாகரிகத்தின் மசறந்ெ தபாக்கிஷங்கள்: 

பழங்கால எழுத்துக்கசளப் படிப்பென் மூலம் அக்கால 

நாகரிகத்செ நாம் அறிந்துதகாள்ளலாம். ஆனால் 

சிந்துதவளி எழுத்துகசள இன்று வசர நம்மால் புரிந்து 

தகாள்ள முடியவில்சல. எனரவ, சிந்துதவளி மக்களின் 

வாழ்க்சக முசறசய அறிவெற்கு ரவறு ஏொவது 

ைான்றுகசளரய நாம் ரநாக்க ரவண்டி உள்ளது.  

உசட: தபாதுவாக பருத்தி ஆசடகரள பயன்பாட்டில் 

இருந்ென. அங்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நூசலச் சுற்றி 

சவப்பெற்கான சுழல் அச்சுக்கள் மூலம் அவர்கள் நூற்கவும் 

தைய்திருக்கின்றனர் என்று தெரிகிறது. கம்பளி ஆசடகளும் 

உபரயாகப்படுத்ெப்பட்டன.  

அன்பும் அசமதியும்: குடியிருப்புகள் ெசரமட்டத்திலிருந்து 

நன்கு உயர்த்ெப்பட்ட ெளங்களில் கட்டப்பட்டிருந்ென. 

சிந்துதவளி மக்கள் அசமதியான வாழ்க்சக 

வாழ்ந்திருப்பொகரவ ரொன்றுகிறது. ஏதனன்றால் 

அவர்களிடம் பசட இருந்ெெற்கான எந்ெ ஆொரமும் 

இல்சல. ரமலும் சில ஆயுெங்கள் மட்டுரம அங்கிருந்து 

கிசடத்துள்ளன. அவர்கள் ெங்களின் ரமம்பட்ட நிசலசய 

அவர்களுசடய ஆசடகள், விசலமதிப்பற்ற நசககள் 

மற்றும் ரமம்பட்ட நகர வாழ்க்சக மூலம் தவளிப்படுத்தினர்.  
அணிகலன்கள்: ஆண், தபண் இருபாலரும் 

ஆபரணங்கசள விரும்பி அணிந்திருக்கின்றனர். 
கழுத்ெணிகள், சகயணிகள், வசளயல்கள், ரமாதிரங்கள், 

காெணிகள் மற்றும் காலணிகள் முெலியவற்சறயும் 

அணிந்ெனர். ெங்கம், தவள்ளி, ெந்ெம், ைங்கு, தைம்பு, சுடுமண் 

மற்றும் விசலயுயர்ந்ெ கற்களால் அணிகலன்கள் 

தைய்யப்பட்டிருந்ென.  

சிந்துதவளி மக்கள் இரும்பு மற்றும் குதிசரசய 

அறிந்திருக்கவில்சல.  

சிந்துதவளி மக்கள் ஆபரணம் தைய்ய சிவப்பு நிற 

மணிக்கற்கசளப் (carnelian) பயன்படுத்தினர்.  
கசலத்திறன்: தபாம்சம வண்டிகள், ெசலசயயும், 

கால்கசளயும் அசைக்கக்கூடிய பசுதபாம்சமகள், களிமண் 

பந்துகள், சிறிய தபாம்சமகள், சிறிய களிமண் குரங்கு, 



6th To 10th DYK - Book Back                                                                                 Social Science - TM 

 Winmeen E Learning                                                                                            5 

சுடுமண் தபாம்சமகள், தகாட்சடகசளக் தகாறிக்கும் 

அணில் தபாம்சமகள், மண்ணால் ஆன நாய்கள், 

நடனமாடும் ஆண் தபாம்சம ரபான்றசவயும் 

கிசடத்துள்ளன. சுடுமண்ணால் தைய்யப்பட்ட பல்ரவறு 

வசகயான தபாம்சமகள் மக்களின் விசளயாட்டு மற்றும் 

தபாழுதுரபாக்கு ஆர்வத்செக் காட்டுகின்றன.  

தமாகஞ்ை-ொரராவில் தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சி நசடதபறும் 

இடம் உலகப் பாரம்பரியத் ெளமாக யுதனஸ்ரகா அசமப்பால் 

ரெர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

முெல் எழுத்து வடிவம் சுரமரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.  

கதிரியக்க கார்பன் வயதுக்கணிப்பு முசற - தொல்லியல் 

ஆய்வாளர்களுக்கான ெரப்படுத்ெப்பட்ட முசற: கார்பனின் 

கதிரியக்க ஐரைாரடாப் ஆன கார்பன்14 ஐப் பயனப்டுத்தி, ஒரு 

தபாருளின் வயசெ அறியும் முசற கதிரியக்க கார்பன் 

முசற அல்லது கார்பன்14(c14) முசற என்று 

அசழக்கப்படுகிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. சிந்துதவளி மக்கள் எந்ெ உரலாகங்கசளப் பற்றி 

அறிந்திருந்ெனர்? 

(அ) தைம்பு, தவண்கலம், தவள்ளி, ெங்கம்  

(ஆ) தைம்பு, தவள்ளி, இரும்பு, தவண்கலம் 

(இ) தைம்பு, ெங்கம், இரும்பு, தவள்ளி  

(ஈ) தைம்பு, தவள்ளி, இரும்பு, ெங்கம் 

2. சிந்து தவளி நாகரிகம் எக்காலத்செச் ைார்ந்ெது 

(அ) பசழய கற்காலம்  

(ஆ) இசடக்கற்காலம் 

(இ) புதிய கற்காலம்  

(ஈ) உரலாக காலம் 

3. ஆற்றங்கசரகள் “நாகரிகத்தொட்டில்கள்” என 

அசழக்கப்படக் காரணம் 

(அ) மண் மிகவும் வளமானொல்  

(ஆ) சீரான கால நிசல நிலவுவொல் 

(இ) ரபாக்குவரத்திற்குப் பயனுள்ளொக இருப்பொல்  

(ஈ) தபரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கசரகளில் 

ரொன்றியொல் 

கூற்சறக் காரணத்ரொடு தபாருத்துக. ைரியான 

விசடசயத் ரெர்ந்தெடு.  

1. கூற்று: ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் எனலாம்.  

காரணம்: திட்டமிடப்பட்ட நகர அசமப்பு, ரமம்பட்ட கழிவு நீர் 
அசமப்பு.  
(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரி, காரணம் ெவறு  

(ஈ) கூற்றும் காரணமும் ெவறு 

2. கூற்று - ஹரப்பா நாகரிகம் தவண்கல காலத்செச் 
ைார்ந்ெது.  

காரணம்: ஹரப்பா மக்களுக்கு இரும்பின் பயன் தெரியாது.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரி  

(ஆ) கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

(இ) கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் 

ெவறானது  

(ஈ) கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ 

3. கூற்று: ஹரப்பா மக்களின் தபாறியியல் திறன் குறிப்பிடத் 

ெக்கது.  

காரணம்: கடலின் அசலகள், ஓெங்கள் நீரராட்டத்செக் 

கணித்ெ பின் கப்பல் கட்டும் ெளத்செக் கட்டியிருப்பது.  

அ. கூற்றும் காரணமும். சுரி 

ஆ. கூற்று ெவறானது, காரணம் ைரியானது.  

இ. கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் 

ெவறானது 

ஈ. கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ.  

கீரழ கூறப்பட்டுள்ள தமாகஞ்ை-ொரராசவ பற்றிய 

கூற்றுகளில் எசவ ைரியானசவ? 

அ. ெங்க ஆபரணங்கள் பற்றித் தெரியவில்சல.  

ஆ. வீடுகள் சுட்ட தைங்கற்களால் கட்டப்பட்டன.  

இ. கருவிகள் இரும்பினால் தைய்யப்பட்டன.  

ஈ. தபருங்குளம் நீர் கசியாமல் இருப்பெற்காக பல 

அடுக்குகளால் இயற்சக ொர் தகாண்டு பூைப்பட்டன.  

கீழ்காணும் கூற்சற ஆராய்க:  

அ. நகரங்கள், தெருக்களின் வடிவசமப்பு மற்றும் தைங்கல் 

அளவுகள் ஆகியவற்றில் சீரான ென்சம.  

ஆ. ஒரு விரிவான மற்றும் நன்கு வடிவசமக்கப்பட்ட 

வடிகால் அசமப்பு 
இ. ொனியக் களஞ்சியம் ஹரப்பா நகரங்களில் முக்கியமான 

பகுதியாக விளங்கியது.  

ரமரல கூறப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எசவ ைரியானசவ? 

(அ) 1 & 2  

(ஆ) 1 & 3  

(இ) 2 & 3  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு:  

காசளகள், ஆடுகள், எருதுகள், பன்றிகள், குதிசரகள்.  

ெவறான இசணசயத் ரெர்ந்தெடு:  

1. ASI - அ.  ான் மார்ஷல் 

2. ரகாட்சட - ஆ. ொனியக்களஞ்சியம் 

3. ரலாத்ெல் - இ. கப்பல் கட்டும் ெளம் 
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4. ஹரப்பா நாகரிகம் - ஈ. காவிரி ஆறு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. _________ மிகப் பழசமயான நாகரிகம்.  

2. இந்தியாவின் தொல்லியல் ஆய்வுத் துசற 

___________ என்ற நில அளசவயாளர் உெவியுடன் 

தொடங்கப்பட்டது.  

3. ___________ ொனியங்கள் ரைகரித்து சவக்கப் 
பயன்பட்டது.  

4. மக்கள் குழுக்களாகச் ரைர்ந்து __________ செ 

உருவாக்குகிறார்கள்.  

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. தமஹர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்ெ ஓர் இடமாகும்.  

2. இந்தியாவின் தொல்தபாருள் ஆய்வியல் துசற 

தொல்தபாருள் ஆராய்ச்சிக்கும், நாட்டின் கலாச்ைார 
நிசனவுச் சின்னங்களின் பாதுகாப்பிற்கும் தபாறுப்பானது.  

3. ொனியக் களஞ்சியம் ொனியங்கசளச் ரைகரித்து 

சவப்பெற்காகப் பயன்படுத்ெப்பட்டது.  

4. முெல் எழுத்துவடிவம் சீனர்களால் உருவாக்கப்பட்டது.  

தபாருத்துக:  

1. தமாகஞ்ை-ொரரா - அ. ரமடான பகுதி 

2. தவண்கலம் - ஆ. சிவப்பு மணிக்கல் 

3. ரகாட்சட - இ. உரலாகக் கலசவ 

4. கார்னிலியன் - ஈ. இறந்ரொர் ரமடு 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக: (விசடகள்) 
1. தைம்பு, தவண்கலம், தவள்ளி, ெங்கம் 2. உரலாக காலம்  
3. தபரும்பாலான நாகரிகங்கள் ஆற்றின் கசரகளில் 
ரொன்றியொல் 

கூற்சறக் காரணத்ரொடு தபாருத்துக. ைரியான 
விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  
1. கூற்றும் காரணமும் ைரி 

2. கூற்று ைரியானது, ஆனால் அெற்கான காரணம் 
ெவறானது.  
3. கூற்று மற்றும் காரணம் ெவறானசவ 

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

6. குதிசரகள் 

7. ஹரப்பா நாகரிகம் - காவிரி ஆறு 

ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. ஹரப்பா 2. அதலக்ஸாண்டர் கன்னிங்ஹாம் 3. ொனிய 
களஞ்சியம் 4. ைமுொயம் 

ைரியா? ெவறா? (விசடகள்) 
1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: முெல் எழுத்து வடிவம் சுரமரியர்களால் 
உருவாக்கப்பட்டது.  
தபாருத்துக: (விசடகள்) 
1. தமாஹஞ்ை-ொரரா - இறந்ரொர் ரமடு 

2. தவண்கலம் - உரலாகக் கலசவ 

3. ரகாட்சட - ரமடான பகுதி 

4. கார்னிலியன் - சிவப்பு மணிக்கல் 

 

6th Social Science Lesson 4 

4] ெமிழ்நாட்டின் பண்சடய நகரங்கள் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

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

தூங்கா நகரம்: நாளங்காடி, அல்லங்காடி என்ற இரண்டு 

வசக அங்காடிகள் மதுசரயில் இருந்ென. நாளங்காடி 

என்பது பகல் தபாழுதியலான அங்காடியாகும். அல்லங்காடி 

என்பது இரவு ரநரத்து அங்காடியாகும். இரவு-பகல் 

ரவறுபாடு இல்லாமல் உயிர்ப்புள்ள நகரமாக மதுசர 
விளங்கியொல் தூங்கா நகரம் என்று அசழக்கப்பட்டது.  

தபண்கள் எந்ெ விெப் பயமும் இன்றி இரவு ரநரத்தில் 

அல்லங்காடியில் தபாருள்கசள வாங்கிச் தைன்றனர். அந்ெ 

அளவிற்குப் பாதுகாப்பானொக மதுசர நகர் விளங்கியது.  

புகார்- துசறமுக நகரம், மதுசர-வணிக நகரம், காஞ்சி-

கல்வி நகரம் ஆகும்.  

ரைர நாடு-ரகாசவ, நீலகிரி, கரூர், கன்னியாகுமரி மற்றும் 

இன்சறய ரகரள மாநிலத்தின் பகுதிகள்.  

ரைாழநாடு-ெஞ்சை, திருவாரூர், நாசக, திருச்சி, 

புதுக்ரகாட்சட மாவட்டங்கள்.  

பாண்டிய நாடு-மதுசர, இராமநாெபுரம், சிவகங்சக, 

தூத்துக்குடி, திருதநல்ரவலி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்கள்.  

தொண்சட நாடு-காஞ்சிபுரம், திருவள்ளுர், ெருமபுரி, 

திருவண்ணாமசல, ரவலூர், மற்றும் விழுப்புரம் 

மாவட்டத்தின் வடக்குப்பகுதி.  

ரைாழ நாடு-ரைாறுசடத்து, பாண்டிய நாடு-முத்துசடத்து, 

ரைர நாடு-ரவழமுசடத்து, தொண்சட நாடு-

ைான்ரறாருசடத்து.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  
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1. 6500 ஆண்டுகளுக்கும் பழசமயான நாகரிகத்தின் 

நகரம் 

(அ) ஈராக்  

(ஆ) சிந்துதவளி  

(இ) ெமிழகம்  

(ஈ) தொண்சட மண்டலம் 

2. இவற்றுள் எது ெமிழக நகரம்? 

(அ) ஈராக்  

(ஆ) ஹரப்பா  
(இ) தமாகஞ்ை-ொரரா  
(ஈ) காஞ்சிபுரம் 

3. வங்காள விரிகுடாவுடன் தொடர்பில்லாெ நகரம் 

(அ) பூம்புகார்  
(ஆ) தொண்டி  

(இ) தகாற்சக  

(ஈ) காஞ்சிபுரம் 

4. ெமிழர்களின் நீர்ரமலாண்சமசய விளக்குவது.  

i) கல்லசண ii) காஞ்சிபுர ஏரிகள் iii) பராக்கிரம பாண்டியன் 

ஏரி iv) காவிரி ஆறு 

(அ) i மட்டும் ைரி  

(ஆ) ii மட்டும் ைரி  

(இ) iii மட்டும் ைரி  

(ஈ) i மற்றும் ii ைரி 

5. பின்வருவனவற்றுள் எது தொன்சமயான நகரமல்ல? 

(அ) மதுசர  
(ஆ) காஞ்சிபுரம்  

(இ) பூம்புகார்  
(ஈ) தைன்சன 

6. கீழடி அகழாய்வுகளுடன் தொடர்புசடய நகரம் 

(அ) மதுசர  
(ஆ) காஞ்சிபுரம்  

(இ) பூம்புகார்  
(ஈ) ஹரப்பா 
கூற்றுக்கான காரணத்செ ஆராய்ந்து ைரியான 

விசடசயத்ரெர்ந்தெடு:  

1. கூற்று: பூம்புகார் நகரத்திலிருந்து அண்சட நாடுகளுக்கு 

ஏற்றுமதியும், இறக்குமதியும் நசடதபற்றது.  

காரணம்: வங்காள விரிகுடா கடல் ரபாக்குவரத்திற்கு 

ஏதுவாக அசமந்ெொல் அண்சடய நாடுகளுடன் வணிகம் 

சிறப்புற்றிருந்ெது.  

(அ) கூற்று ைரி; காரணம் ெவறு.  

(ஆ) கூற்று ைரி; கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி.  

(இ) கூற்று ெவறு; காரணம் ைரி  

(ஈ) கூற்று ெவறு; காரணம் ெவறு 

2. i) திருநாவுக்கரைர், “கல்வியில் கசரயில” எனக் 

குறிப்பிட்ட நகரம் காஞ்சிபுரம்.  

ii) இந்தியாவின் ஏழு புனிெத் ெலங்களுள் ஒன்று என 

யுவான்சுவாங் குறிப்பிட்டது காஞ்சிபுரம்.  

iii) நகரங்களுள் சிறந்ெது காஞ்சிபுரம் என காளிொைர் 
குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
(அ) i மட்டும் ைரி  

(ஆ) ii மட்டும் ைரி  

(இ) iii மட்டும் ைரி  

(ஈ) அசனத்தும் ைரி 

3. ைரியான தொடசரக் கண்டறிக:  

(அ) நாளங்காடி என்பது இரவு ரநரக் கசட.  

(ஆ) அல்லங்காடி என்பது பகல் ரநரக் கசட 

(இ) ரராமானிய நாட்டு நாணயம் ெயாரித்ெ தொழிற்ைாசல 

கிசடத்ெது பூம்புகார்.  
(ஈ) தகாற்சக அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து 

ஏற்றுமதி தைய்யப்பட்டது.  

4. ெவறான தொடசரக் கண்டறிக:  

(அ) தமகஸ்ெனிஸ் ென்னுசடய பயணக் குறிப்புகளில் 

மதுசரசயப் பற்றிக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.  
(ஆ) யுவான் சுவாங் ெமிழ்நாட்டு நகரான காஞ்சிபுரத்திற்கு 

வந்ொர்.  
(இ) ரகாவலனும், கண்ணகியும் காஞ்சிபுரத்தில் வாழ்ந்ெனர்.  
(ஈ) ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாசலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  

5. ைரியான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) கூடல் நகர் - பூம்புகார் 
(ஆ) தூங்கா நகரம் - ஹரப்பா 
(இ) கல்வி நகரம் - மதுசர 
(ஈ) ரகாயில்களின் நகரம் - காஞ்சிபுரம் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) வட மசல - ெங்கம் 

(ஆ) ரமற்கு மசல - ைந்ெனம் 

(இ) தென்கடல் - முத்து 

(ஈ) கீழ்கடல் - அகில் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. சகலாைநாெர் ஆலயத்செக் கட்டியவர் ___________ 

2. ரகாயில்களின் நகரம் என அசழக்கப்படுவது 

____________ 
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3. மாைாத்துவன் எனும் தபயர் ெரும் தபாருள் 

___________ 

ைரியா, ெவறா எனக் கூறுக:  

1. பூம்புகாரில் நசடதபற்ற அண்சடநாட்டு வணிகத்தின் 

மூலமாகப் பண்பாட்டுப் பரிமாற்றம் நசடதபற்றது.  

2. மதுசரயில் அல்லங்காடியில் தபண்கள் பயமின்றி இரவு 

ரநரங்களில் தபாருட்கள் வாங்கிச் தைன்றனர்.  
3. பல்லவர்கள் காலத்தில் எண்ணற்ற குசடவசரக் 

ரகாயில்கள் அசமக்கப்பட்டன.  

4. ரபாதிெர்மர் காஞ்சிபுரத்செச் ைார்ந்ெவர்.  
ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 
1. ஈராக் 2. காஞ்சிபுரம் 3. மதுசர  
4. அ மற்றும் ஆ ைரி 5. தைன்சன 6. மதுசர 
கூற்றுக்கான காரணத்செ ஆராய்ந்து ைரியான 
விசடசயத் ரெர்ந்தெடு:  
1. கூற்று ைரி, கூற்றுக்கான காரணமும் ைரி 

2. அசனத்தும் ைரி 

3. தகாற்சக அருகில் உள்ள உவரியில் இருந்து முத்து 
ஏற்றுமதி தைய்யப்பட்டது.  
4. ஈராக் நகரம் பட்டினப்பாசலயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
5. ைரியான இசண:  
ஈ) ரகாயில் நகரம் - காஞ்சிபுரம் 

6. ெவறான இசண:  
ஈ) கீழ்கடல் - அகில் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. இரா சிம்மன் 2. காஞ்சிபுரம் 3. தபருவணிகன் 

ைரியா? ெவறா? (விசட) 
1. ைரி 

2. ைரி 

3. ைரி 

4. ைரி 

 

 

6th Social Science Lesson 5 

5] ரபரண்டம் மற்றும் சூரியக்குடும்பம் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

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

கிரரக்கச் தைால்லாகும்.  

ஓர் ஒளியாண்டு என்பது ஒளி ஓர் ஆண்டில் 

பயணிக்கக்கூடிய தொசலவு ஆகும். ஒளியின் திசைரவகம் 

வினாடிக்கு 3, 00, 000 கி. மீ ஆகும். ஆனால், ஒலியானது 

வினாடிக்கு 330 மீட்டர் என்ற ரவகத்தில் பயணிக்கும்.  

கற்பசன தைய்து பார்க்கவும். சூரியன் 1. 3 மில்லியன் 

புவிகசள ெனக்குள்ரள அடக்கக்கூடிய வசகயில் 

மிகப்தபரியொகும்.  

ரகாள்களின் வரிசைசய நிசனவிற் தகாள்ள (Mnemonics): 

புது தவள்ளம் புவியில் தைலுத்தினால் விவாெம், ைண்சட, 

யுத்ெம் தநருங்காது.  

பண்சடத் ெமிழர்கள் சூரியன் மற்றும் பிற ரகாள்கசளப் 
பற்றி அறிந்திருந்ெனர் என்பது ைங்க இலக்கியங்கள் 

வாயிலாக நமக்குப் புலனாகிறது. உொரணமாக, 

சிறுபாணாற்றுப்பசடயில் காணப்படும் “வாள் நிற விசும்பின் 

ரகாள் மீன் சூழ்ந்ெ இளங்கதிர் ஞாயிறு” என்று பாடல் 

வரிகளிலிருந்து நாம் தெரிந்துதகாள்ரவாம்.  

சூரியனுக்கும் புவிக்கும் இசடரய உள்ள தொசலவு 150 

மில்லியன் கிரலா மீட்டராகும். மணிக்கு 800 கி. மீ 

ரவகத்தில் தைல்லும் வானூர்தி சூரியசன தைன்றசடய 21 

வருடங்கள் ஆகும்.  

இந்திய விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) 

தைவ்வாய்க் ரகாளின் வளிமண்டலம் மற்றும் 

ெசரப்பகுதிசய ஆராய்வெற்காக 24. 09. 2014 அன்று 

மங்கள்யான் (Mars Orbiter Mission) எனப்படும் 

விண்கலத்செ அனுப்பியது. இெனால் இந்திய தைவ்வாய்க் 

ரகாளிசன ஆராயும் நாடுகளின் பட்டியலில் ரஷ்யா 
விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம், நாஸா (USA), ஐரராப்பிய 

விண்தவளி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்திற்கு அடுத்ெொக 

நான்காம் இடத்தில் உள்ளது.  

நிலசவப் பற்றி ஆராய்வெற்காக இந்தியாவால் 

அனுப்பப்பட்ட முெல் விண்கலம் ைந்திராயன்-1 ஆகும். இது 

2008 ஆம் ஆண்டு விண்ணில் தைலுத்ெப்பட்டது.  

புவியின் சுழலும் ரவகம் நிலநடுக்ரகாட்டுப் பகுதியில் 1670 

கி. மீ/மணி ஆகவும், 60o வடக்கு அட்ைரரசகயில் 845 கி. 

மீ/மணி ஆகவும், துருவப் பகுதியில் சுழலும் ரவகம் 

சுழியமாகவும் இருக்கும்.  

நள்ளிரவு சூரியன் என்பது இரு அசரக்ரகாளங்களிலும் 

ரகாசடக்காலத்தில் ஆர்க்டிக் வட்டத்திற்கு வடக்கிலும், 

அண்டார்க்டிக் வட்டத்திற்கு தெற்கிலும் 24 மணி ரநரமும் 

சூரியன் ெசலக்குரமல் தெரியும் நிகழ்வாகும்.  

“சூரிய அண்சம புள்ளி (Perihelion)” என்பது புவி ென் 

சுற்றுப்பாசெயில் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் 

நிகழ்வாகும். “சூரிய தொசலதூர புள்ளி” (Aphelion) என்பது 

புவி ென் சுற்றுப்பாசெயில் சூரியனுக்குத் தொசலவில் 

காணப்படும் நிகழ்வாகும்.  

மன்னார் வசளகுடா உயிர்க்ரகாள் தபட்டகம் இந்திய 

தபருங்கடலில் 10, 500 ைதுர கி. மீ. பரப்பளவில் 

அசமந்துள்ளது.  
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ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரபரண்டம் உருவாகக் காரணமான நிகழ்வு 

__________ 

2. இரு வான்தபாருள்களுக்கு இசடயிலான தொசலசவ 

அளக்க உெவும் அளவு _________ ஆகும்.  

3. சூரியக் குடும்பத்தின் சமயம் ___________ 

4. ரகாள் என்ற வார்த்செயின் தபாருள் ___________ 

5. அதிக துசணக்ரகாள்கசளக் தகாண்ட ரகாள் 

___________ 

6. நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முெல் இந்திய விண்கலம் 

___________ 

7. புவியின் ைாய்வுக் ரகாணம் ___________ 

8. நிலநடுக்ரகாடு சூரியசன ரநராகச் ைந்திக்கும் நாள்கள் 

___________ மற்றும் __________ 

9. சூரிய அண்சம நிகழ்வின் ரபாது புவி சூரியனுக்கு 

___________ ல் காணப்படும் 

10. புவியின் ரமற்பரப்பின் மீது ஒளிபடும் பகுதிசயயும், 

ஒளிபடாெ பகுதிசயயும் பிரிக்கும் ரகாட்டிற்கு 

__________ என்று தபயர்.  
ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. புவி ென் அச்சில் சுழல்வசெ இவ்வாறு அசழக்கிரறாம்.  

(அ) சுற்றுெல்  

(ஆ) பருவகாலங்கள்  

(இ) சுழல்ெல்  

(ஈ) ஓட்டம் 

2. மகர ரரசகயில் சூரியக்கதிர்கள் தைங்குத்ொக விழும் 

நாள் 

(அ) மார்ச் 21  

(ஆ) ஜீன் 21  

(இ) தைப்டம்பர் 23  

(ஈ) டிைம்பர் 22 

3. சூரியக்குடும்பம் அடங்கியுள்ள விண்மீன் திரள் 

மண்டலம் 

(அ) ஆண்டிரராதமடா  
(ஆ) தமகலனிக் கிளவுட் (Magellanic Clouds) 

(இ) பால்தவளி  

(ஈ) ஸ்டார்பர்ஸ்ட் 

4. மனிென் ென் காலடிசயப் பதித்துள்ள ஒரர 
விண்தபாருள் 

(அ) தைவ்வாய்  

(ஆ) ைந்திரன்  

(இ) புென்  

(ஈ) தவள்ளி 

5. எந்ெ ரகாளால் ெண்ணீரில் மிெக்க இயலும்? 

(அ) வியாழன்  

(ஆ) ைனி  

(இ) யுரரனஸ்  

(ஈ) தநப்டியூன் 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. தவள்ளி, வியாழன், தநப்டியூன், ைனி 

2. சிரியஸ், ஆண்டிரராதமடா, பால்தவளி தமகலனிக்கிளவுட் 

3. புளுட்ரடா, ஏரிஸ், தைரஸ், அரயா 
4. வால்விண்மீன், சிறுரகாள், விண்வீழ்கல், குறுசளக் 

ரகாள்கள்.  

5. ெசர ஊர்தி, சுற்றுக்கலம், வானூர்தி, விண்கலம்.  

தபாருத்துக:  

1. தவப்பமான ரகாள் - தைவ்வாய் 

2. வசளயம் உள்ள ரகாள் - தநப்டியூன் 

3. தைந்நிறக்ரகாள் - தவள்ளி 

4. உருளும் ரகாள் - ைனி 

5. குளிர்ந்ெ ரகாள் - யுரரனஸ் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

1. தவள்ளிக் ரகாள் கிழக்கிலிருந்து ரமற்காகச் சுற்றுகிறது.  

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

3. தைவ்வாய்க் ரகாளுக்கு வசளயங்கள் உண்டு.  

ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சறக் கீரழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக் 

கண்டறிக.  

(அ) 1 மற்றும் 2  

(ஆ) 2 மற்றும் 3  

(இ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஈ) 2 மட்டும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

கூற்று 1: புவி, நீர்க்ரகாளம் என அசழக்கப்படுகிறது.  

கூற்று 2: புவி ென் அச்சில் சுழலுவொல் பருவ காலங்கள் 

ஏற்படுகின்றன.  

ைரியான கூற்றிசன ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

(அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ைரி.  

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு 
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தபயரிடுக:  

1. விண்மீன்களின் தொகுப்பு ___________ 

2. சூரியக் குடும்பத்திற்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரள் 

மண்டலம் ___________ 

3. பிரகாைமான ரகாள் __________ 

4. உயிரினங்கசள உள்ளடக்கிய ரகாளம் 

___________ 

5. 366 நாட்கசள உசடய ஆண்டு ___________ 

ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. தபருதவடிப்பு 2. ஒளி ஆண்டு 3. சூரியன்  
4. சுற்றிவருபவர் 5. வியாழன்  
6. ைந்திராயன்-1 7. 23 ½ 8. (மார்ச் 21, தைப்டம்பர் 23)  

9. அருகில் 10. ஒளிர்வு வட்டம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்க: (விசடகள்) 
1. சுழல்ெல் 2. (டிைம்பர் 22) 3. பால்தவளி  
4. ைந்திரம் 5. ைனி  

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  
1. தநப்டியூன் 2. சிரியஸ் 3. அரயா  
4. குறுசளக் ரகாள்கள் 5. வானுர்தி 

தபாருத்துக:  
1. தவப்பமான ரகாள் - தவள்ளி 

2. வசளயம் உள்ள ரகாள் - ைனி 

3. தைந்நிறக் ரகாள் - தைவ்வாய் 

4. உருளும் ரகாள் - யுரரனஸ் 

5. குளிர்ந்ெ ரகாள் - தநப்டியூன் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க: (விசட) 
1. 1 மற்றும் 2 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 

தபயரிடுக:  
1. விண்மீன்கள் 2. ஆண்ட்ரராதமடா தமகலனிங்  
3. தவள்ளி 4. புவி 5. லீப்  

 

6th Social Science Lesson 6 

6] நிலப்பரப்பும் தபருங்கடல்களும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இலக்கியத்தில் ைங்க இலக்கியத்தில் நிலவசகப்பாடு: 

குறிஞ்சி-மசலயும், மசலைார்ந்ெ நிலமும்; முல்சல-காடும் 

காடு ைார்ந்ெ நிலமும்; மருெம்-வயலும் வயல் ைார்ந்ெ 

நிலமும்; தநய்ெல்-கடலும் கடல் ைார்ந்ெ நிலமும்; பாசல-

மணலும் மணல் ைார்ந்ெ நிலமும்.  

நிலச்ைந்தி: இரண்டு தபரிய நிலப்பரப்புகசள இசணக்கக் 

கூடியதும் அல்லது இரண்டு தபரிய நீர்ப்பரப்புகசள 

பிரிக்கக்கூடியதுமான மிக குறுகிய நிலப்பகுதி நிலச்ைந்தி 

ஆகும்.  

ெருமபுரி பீடபூமி, ரகாயமுத்தூர் பீடபூமி மற்றும் மதுசர 
பீடபூமி ஆகியன ெமிழ்நாட்டில் காணப்படும் பீடபூமிகளாகும்.  

ஆற்றுச் ைமதவளிகள் பண்சடய நாகரிகங்களின் 

தொட்டிலாக விளங்கின. இந்தியாவில் சிந்து நதி மற்றும் 

எகிப்தின் சநல் நதி ரபான்ற ஆற்றுச் ைமதவளிகளில் 

நாகரிகங்கள் ரொன்றி தைழித்ரொங்கி வளர்ந்ென.  

புவியின் ரமற்பரப்பிலுள்ள தபாருள்கசள (பாசறகள்) 

அரித்து அகற்றுெரல அரித்ெல் எனப்படுகிறது. இவ்வாறு 

அரிக்கப்பட்ட பாசற துகள்கள் கடத்ெப்பட்டு ொழ்நிலப் 
பகுதிகளில் படிய சவக்கப்படுகின்றன. இச்தையல் 

படியசவத்ெல் எனப்படுகிறது.  

உலகின் உயரமான எவதரஸ்ட் சிகரம் (8, 848 மீ) 

மரியானா அகழியில் (10, 994 மீ) மூழ்கிவிடும் என்றால் 

அென் ஆழத்செ உணர்ந்ெறிவாயாக. கடலின் ஆழத்செ மீ- 

என்ற குறியீட்டால் குறிப்பிட ரவண்டும்.  

ஸ்தபயின் நாட்டின் மாலுமி தபர்டினாண்டு தமகல்லன் 

பசிபிக் என தபயரிட்டார். பசிபிக் என்பென் தபாருள் அசமதி 

என்பொகும்.  

6o கால்வாய் - இந்திரா முசனசயயும் 

இந்ரொரனசியாசவயும் பிரிக்கிறது. 8o கால்வாய் மாலத் 

தீசவயும் மினிக்காய் தீசவயும் பிரிக்கிறது. 9o கால்வாய் 

லட்ை தீசவயும் மினிக்காய் தீசவயும் பிரிக்கிறது. 10o 

கால்வாய் அந்ெமான் தீசவயும் நிக்ரகாபார் தீசவயும் 

பிரிக்கிறது.  

பாக் நீர்ச்ைந்தி வங்காள விரிகுடாசவயும் பாக் 

வசளகுடாசவயும் இசணக்கிறது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. மிகச்சிறிய தபருங்கடல் 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல்  

(ஆ) இந்தியப் தபருங்கடல் 

(இ) அட்லாண்டிக் தபருங்கடல்  

(ஈ) ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

2. மலாக்கா நீர்ச்ைந்திசய இசணப்பது 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

(ஆ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் தென் தபருங்கடல் 

(இ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் இந்தியப் தபருங்கடல் 

(ஈ) பசிபிக் தபருங்கடல் மற்றும் ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 
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3. அதிகமான கப்பல் ரபாக்குவரத்து நசடதபறும் 

தபருங்கடல் 

(அ) பசிபிக் தபருங்கடல்  

(ஆ) அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

(இ) இந்தியப்தபருங்கடல்  

(ஈ) ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

4. உசறந்ெ கண்டம் 

(அ) வட அதமரிக்கா  
(ஆ) ஆஸ்திரரலியா  
(இ) அண்டார்டிகா  
(ஈ) ஆசியா 
ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. உலகின் மிகப்தபரிய கண்டம் _________ 

2. இந்தியாவில் கனிம வளம் நிசறந்ெ பீடபூமி 

____________ 

3. தபருங்கடல்களில் மிகப்தபரியது ___________ 

4. தடல்டா ___________ நிசல நிலத்ரொற்றம்.  

5. தீவுக்கண்டம் என அசழக்கப்படுவது ___________ 

தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக:  

1. ஆப்பிரிக்கா, ஐரராப்பா, ஆஸ்திரரலியா, இலங்சக 

2. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல், மத்திய ெசரக் கடல், இந்தியப் 
தபருங்கடல், அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

3. பீடபூமி, பள்ளத்ொக்கு, ைமதவளி, மசல 

4. வங்காள விரிகுடா, ரபரிங் கடல், சீனக் கடல், 

ொஸ்மானியா கடல்.  

5. ஆண்டிஸ், ராக்கி, எவதரஸ்ட், இமயமசல.  

தபாருத்துக:  

1. தென்ைான்ட்விச் அகழி - அ. அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

2. மில்வாக்கி அகழி - ஆ. தென் தபருங்கடல் 

3. மரியானா அகழி - இ. இந்தியப் தபருங்கடல் 

4. யுரரஷியன் படுசக - ஈ. பசிபிக் தபருங்கடல் 

5.  ாவா அகழி - உ. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

1. ைமதவளிகள் ஆறுகளால் ரொற்றுவிக்கப்படுகின்றன.  

2. இந்தியப் தபருங்கடலின் ஆழமான பகுதி “ைான்ட்விச்” 
அகழி.  

3. பீடபூமிகள் வன்ைரிசவக் தகாண்டிருக்கும்.  

ரமற்கூறிய கூற்றுகளில் ைரியானவற்சறக் கீரழ 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறியீடுகசளப் பயன்படுத்திக் 

கண்டறிக:  

(அ) 1 மற்றும் 3  

(ஆ) 2 மற்றும் 3  

(இ) 1, 2 மற்றும் 3  

(ஈ) 2 மட்டும் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க:  

கூற்று 1: மசலகள் இரண்டாம் நிசல நிலத்ரொற்றங்கள் 

ஆகும்.  

கூற்று 2: உலகிரலரய மிகவும் ஆழமான அகழி மரியானா 
அகழி.  

(அ) கூற்று 1 ைரி, கூற்று 2 ெவறு  

(ஆ) கூற்று 1 ெவறு, கூற்று 2 ைரி 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறு.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 
1. ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 2. பசிபிக்தபருங்கடல் மற்றும் 
இந்தியப் தபருங்கடல்  
3. அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 4. அண்டார்டிகா 
ரகாடிட்ட இடத்செ நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. ஆசியா 2. ரைாட்டாநாகபுர் 3. பசுபிக் 4. (3) 5. 

ஆஸ்திரரலியா  
தபாருந்ொெசெ வட்டமிடுக: (விசட) 
1. இலங்சக 

2. மத்திய ெசரக்கடல் 

3. பள்ளத்ொக்கு 

4. வங்காள விரிகுடா 
5. எவதரஸ்ட் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
1. தென்ைான்ட்விச் அகழி - தென் தபருங்கடல் 

2. மில்வாக்கி அகழி - அட்லாண்டிக் தபருங்கடல் 

3. மரியான அகழி - பசிபிக் தபருங்கடல் 

4. யுரரஷியன் படுசக - ஆர்க்டிக் தபருங்கடல் 

5.  ாவா அகழி - இந்தியப் தபருங்கடல் 

தகாடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகசள ஆராய்க: (விசட) 
1. (1 மற்றும் 3) 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரி 
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6th Social Science Lesson 7 

7] பன்முகத் ென்சமயிசன அறிரவாம்
உங்களுக்கு தெரியுமா? 

ரமகாலயாவில் உள்ள தமௌசின்ராம் அதிக மசழ தபாழியும் 

பகுதி ஆகும். ரா ஸ்ொனில் உள்ள த ய்ைால்மர் 
குசறவான மசழப்தபாழியும் பகுதி ஆகும்.  

இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் எட்டாவது 

அட்டவசணயின்படி 22 தமாழிகள் அலுவலக தமாழிகளாக 

அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. 2004 ஆம் ஆண்டு இந்திய 

அரைால் முெல் தைம்தமாழியாக “ெமிழ் தமாழி” 
அறிவிக்கப்பட்டது. ெற்ரபாது 6 தமாழிகள் தைம்தமாழிகளாக 

அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ைமஸ்கிருெம் 2005 ஆம் ஆண்டும் 

தெலுங்கு மற்றும் கன்னடம் 2008 ஆம் ஆண்டும் 

மசலயாளம் 2013 ஆம் ஆண்டும் ஒரியா 2016 ஆம் 

ஆண்டும் தைம்தமாழிகளாக அறிவிக்கப்பட்டன.  

இந்திய தொல்லியல் துசற இதுவசர கண்டுபிடித்ெ 

கல்தவட்டுச் ைான்றுகளில் 60% ெமிழ்நாட்டில் இருந்து 

கண்டு பிடிக்கப்பட்டசவ ஆகும். அவற்றில் 

தபரும்பாலானசவ ெமிழ் தமாழியிரலரய எழுெப்படுள்ளன.  

இந்திய நாட்டுப்புற நடனங்கள்:  

மாநிலம் புகழ்தபற்ற நடனம் 

ெமிழ்நாடு கரகாட்டம், ஒயிலாட்டம், கும்மி, 

தெருக்கூத்து, தபாம்மலாட்டம், 

புலியாட்டம், ரகாலாட்டம், 

ெப்பாட்டம் 

ரகரளா தெய்யம், ரமாகினியாட்டம் 

பஞ்ைாப் பாங்க்ரா 
கு ராத் கார்பா, ொண்டியா 
ரா ஸ்ொன் கல்ரபலியா, கூமர் 
உத்திரப்பிரரெைம் ராைலீலா 
உத்ெரகண்ட் ரைாலியா 
ஆைாம் பிஹீ 

 

இந்தியா “ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம” உள்ள நாடாக 

விளங்குகிறது. இச்தைாற்தறாடரானது நமது சுெந்திர 
இந்தியாவின் முெல் பிரெமரான  வஹர்லால் ரநருவின் 

“டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலில் இடம்தபற்றுள்ளது.  

இந்தியாவில் பல்ரவறு இன மக்கள் காணப்படுவொல், 

இந்தியாசவ “இனங்களின் அருங்காட்சியம்” என 

வரலாற்றாசிரியர் வி. ஏ. ஸ்மித் அவர்கள் கூறியுள்ளார்.  
ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. இந்தியாவில் _________ மாநிலங்களும், 

_________ யூனியன் பிரரெைங்களும் உள்ளன.  

(அ) 27, 9  

(ஆ) 29, 7  

(இ) 28, 7  

(ஈ) 28, 9 

2. இந்தியா ஒரு __________ என்று அசழக்கப்படுகிறது.  

(அ) கண்டம்  

(ஆ) துசணக்கண்டம்  

(இ) தீவு  

(ஈ) இவற்றில் எதுமில்சல 

3. மிக அதிக மசழப்தபாழிவுள்ள தமௌசின்ராம் 

__________ மாநிலத்தில் உள்ளது.  

(அ) மணிப்பூர்  
(ஆ) சிக்கிம்  

(இ) நாகலாந்து  

(ஈ) ரமகாலயா 
4. கீழ்கண்டவற்றில் எந்ெ மெம் இந்தியாவில் 

நசடமுசறயில் இல்சல? 

(அ) சீக்கிய மெம்  

(ஆ) இஸ்லாமிய மெம் 

(இ) த ாராஸ்ட்ரிய மெம்  

(ஈ) கன்ஃபூசிய மெம் 

5. இந்திய அரசியலசமப்புச் ைட்டத்தின் எட்டாவது 

அட்டவசணயில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலக 

தமாழிகளின் எண்ணிக்சக ___________ 

(அ) 25  

(ஆ) 23  

(இ) 22  

(ஈ) 26 

6. ___________ மாநிலத்தில் ஓணம் பண்டிசக 

தகாண்டாடப்படுகிறது.  

(அ) ரகரளா  
(ஆ) ெமிழ்நாடு  

(இ) பஞ்ைாப்  
(ஈ) கர்நாடகா 
7. ரமாகினியாட்டம் _________ மாநிலத்தின் தைவ்வியல் 

நடனம் ஆகும்.  

(அ) ரகரளா  
(ஆ) ெமிழ்நாடு  

(இ) மணிப்பூர்  
(ஈ) கர்நாடகா 
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8. “டிஸ்கவரி ஆஃப் இந்தியா” என்ற நூலிசன எழுதியவர் 
_________ 

(அ) இரா ாஜி  

(ஆ) வ. உ. சி.  

(இ) ரநொஜி  

(ஈ)  வஹர்லால் ரநரு 

9. “ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம” என்ற தைாற்தறாடசர 
உருவாக்கியவர் _________ 

(அ)  வஹர்லால் ரநரு  

(ஆ) மகாத்மா காந்தி  

(இ) அம்ரபத்கார்  
(ஈ) இரா ாஜி 

10. வி. ஏ. ஸ்மித் இந்தியாசவ __________ என்று 

அசழத்ொர்.  
(அ) தபரிய  னநாயகம்  

(ஆ) ெனித்துவமான பன்முகத்ென்சம தகாண்ட நிலம் 

(இ) இனங்களின் அருங்காட்சியம்  

(ஈ) மெச்ைார்பற்ற நாடு 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ஒரு பகுதியின் _________ நடவடிக்சககசள 

அப்பகுதியின் நிலவியல் கூறுகளும் காலநிசலகளும் 

தபரிதும் தீர்மானிக்கின்றன.  

2. மிகவும் குசறந்ெ மசழப்தபாழிவுள்ள த ய்ைால்மர் 
__________ மாநிலத்தில் உள்ளது.  

3. ெமிழ் தைம்தமாழியாக அறிவிக்கப்பட்ட ஆண்டு 

___________ 

4. பிஹீ திருவிழா __________ மாநிலத்தில் 

தகாண்டாடப்படுகிறது.  

தபாருத்துக:  

1. நீக்ரிட்ரடாக்கள் - அ. மெம் 

2. கடற்கசர பகுதிகள் - ஆ. இந்தியா 
3. த ாராஸ்ட்ரியம் - இ. மீன்பிடித்தொழில் 

4. ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம - ஈ. இந்திய இனம் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுடக்கவும்: (விசடகள்) 
1. ெற்ரபாது 28 மாநிலங்களும் 8 யூனியன் பிரரெைங்களும் 
உள்ளன 2. துசணக்கண்டம்  
3. ரமகாலயா 4. கன்ஃபூசிய மெம் 5. (22) 6. ரகரளா 7. 

ரகரளா  
8.  வஹர்லால் ரநரு 9.  வஹர்லால் ரநரு 10. 

இனங்களின் அருங்காட்சியகம் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. தபாருளாொர 2. இரா ஸ்ொன் 3. (2004) 4. அஸ்ஸாம் 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
1. நீக்ரிட்ரடாக்கள் - இந்திய இனம் 

2. கடற்கசர பகுதிகள் - மீன்பிடித்தொழில் 

3. த ாராஸ்டிரியம் - மெம் 

4. ரவற்றுசமயில் ஒற்றுசம - இந்தியா 
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8] ைமத்துவம் தபறுெல் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

இனநிறதவறிக்கு முடிவு: தென்னாப்பிரிக்காவின் முன்னாள் 

அதிபரான தநல்ைன் மண்ரடலா அவர்கள், 27 ஆண்டுகள் 

சிசறவாழ்க்சகக்குப்பின் 1990 ஆம் ஆண்டு 

விடுெசலயானார். இவர் தென்னாப்பிரிக்காவிலிருந்ெ 

இனநிறதவறிக்கு முடிவு கட்டினார். தென்னாப்பிரிக்காவில் 

உலகளவில் அசமதி நிலவவும், மனிெ உரிசமகளுக்கான 

ரபாராட்டத்தில் முன்ரனாடியாகவும் திகழ்ந்ொர்.  
டாக்டர். பி. ஆர். அம்ரபத்கார்: இவர் பாபா ைாரஹப் என 

பிரபலமாக அசழக்கப்படுகிறார். இவர் இந்திய ைட்ட 

நிபுணராகவும், தபாருளாொர நிபுணராகவும், 

அரசியல்வாதியாகவும், ைமூகச் சீர்திருத்ெவாதியாகவும் 

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

எச். டி பட்டத்செ தபற்றார். அெற்கு முன்னர் இலண்டன் 

தபாருளாொரப் பள்ளியில் D. Sc பட்டத்செயும் தபற்றிருந்ொர். 
இவர் அரசியலசமப்பு நிர்ணய ைசபயின் வசரவு குழுவின் 

ெசலவராக இருந்ொர். எனரவ, இவர் இந்திய 

அரசியலசமப்பின் ெந்செயாகக் கருெப்படுகிறார். இவர் 
சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் ைட்ட அசமச்ைராகப் 
பணியாற்றினார். இவரது மசறவுக்குப் பின்னர், 1990 ஆம் 

ஆண்டு பாரெ ரத்னா விருது வழங்கப்பட்டது.  

எழுத்ெறிவு விகிெம் - 2011ஆம் ஆண்டு கணக்தகடுப்பு 
அதிகம் குசறவு 

வ. 

எ
ண் 

மாவட்டத்
தின் தபயர் 

விகிெ
ம் 

வ. 

எ
ண் 

மாவட்டத்
தின் தபயர் 

விகிெ
ம் 

1 கன்னியா
குமரி 

92. 

14% 

1 ெருமபுரி 64. 

71% 

2 தைன்சன 90. 

33% 

2 அரியலூர் 71. 

99% 

3 தூத்துக்கு
டி 

86. 

52% 

3 விழுப்புரம் 72. 

08% 
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4 நீலகிரி 85. 

65% 

4 கிருஷ்ண
கிரி 

72. 

41% 

 

 

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

எண்ணிக்சக 

அதிகம் குசறவு 

வ. 

எ
ண் 

மாவட்டத்தி
ன் தபயர் 

பாலி
ன 

விகிெ
ம் 

வ. 

எ
ண் 

மாவட்டத்
தின் தபயர் 

பாலி
ன 

விகிெ
ம் 

1 நீலகிரி 1041 1 ெருமபுரி 946 

2 ெஞ்ைாவூர் 1031 2 ரைலம் 954 

3 நாகப்பட்டி
ணம் 

1025 3 கிருஷ்ண
கிரி 

956 

4 தூத்துக்குடி, 

திருதநல்
ரவலி 

1024 4 இராமநாெ
புரம் 

 

977 

 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுத்து எழுதுக:  

1. பின்வருவனவற்றில் எது பாரபட்ைத்திற்கான காரணம் 

அல்ல 

(அ) ைமூகமயமாக்கல்  

(ஆ) தபாருளாொர நன்சமகள்  

(இ) அதிகாரத்துவ ஆளுசம  

(ஈ) புவியியல் 

2. பாலின அடிப்பசடயில் நடத்ெப்படும் பாகுபாடு 

(அ) பாலின பாகுபாடு  

(ஆ) ைாதி பாகுபாடு  

(இ) மெ பாகுபாடு  

(ஈ) ைமத்துவமின்சம 

3. பாலின அடிப்பசடயிலான ஒத்ெக் கருத்து உருவாெல் 

தபரும்பாலும் சித்ெரிக்கப்படுவது  

(அ) திசரப்படங்கள்  

(ஆ) விளம்பரங்கள்  

(இ) தொசலகாட்சி தொடர்கள்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

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

(அ) இந்தியா 2020  

(ஆ) அக்கினிச்சிறகுகள்  

(இ) எழுச்சி தீபங்கள்  

(ஈ) இசவ அசனத்தும் 

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

வழங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1997  

(ஆ) 1996  

(இ) 1995  

(ஈ) 1994 

6. விஸ்வநாத் ஆனந்த் முென்முெலில் கிராண்ட் மாஸ்டரான 

ஆண்டு 

(அ) 1985  

(ஆ) 1986  

(இ) 1987  

(ஈ) 1988 

7. இளவழகி சிறந்து விளங்கிய விசளயாட்டு  

(அ) தைஸ்  

(ஆ) மல்யுத்ெம்  

(இ) ரகரம்  

(ஈ) தடன்னிஸ் 

8. அரசியலசமப்பின் எந்ெப்பிரிவின் கீழ், எந்ெதவாரு 

குடிமகனுக்கும் எதிராக மெம், இனம், ைாதி, பாலினம், பிறந்ெ 

இடம் ஆகிய அடிப்பசடயில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது 

எனக்கூறுகிறது? 

(அ) 14 (1)  

(ஆ) 15 (1)  

(இ) 16 (1)  

(ஈ) 17 (1) 

9. பி. ஆர். அம்ரபத்கார் அவர்களுக்கு பாரெ ரத்னா விருது 

வழங்கப்பட்ட ஆண்டு 

(அ) 1990  

(ஆ) 1989  

(இ) 1988  

(ஈ) 1987 

10. 2011ஆம் ஆண்டின் கணக்தகடுப்பின்படி ெமிழகத்தில் 

அதிகமான கல்வியறிவு தபற்றுள்ள மாவட்டம் 

(அ) நாமக்கல்  

(ஆ) ரைலம்  

(இ) கன்னியாகுமரி  

(ஈ) சிவகங்சக 

தபாருத்துக:  

1. பாரபட்ைம் - அ. தீண்டாசம ஒழிப்பு 
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2. மாறாக்கருத்து உருவாெல் - ஆ. மற்றவர்கசள 

காட்டிலும் சிலசர ொழ்வாக நடத்துவது 

3. பாகுபாடு - இ. ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம் 

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

5. பிரிவு 17 - உ. பிறசர பற்றி எதிர்மசறயாக மதிப்பிடுெல் 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. __________ என்பது மற்றவர்கசளப் பற்றி 

எதிர்மசறயாக அல்லது ொழ்வான முசறயில் 

கருதுவொகும்.  

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

பிறந்ொர் 
3. இந்தியாவில் மிக உயர்ந்ெ விசளயாட்டு விருொன 

ராஜீவ்காந்தி ரகல் ரத்னா விருதிசன முென் முெலில் 

தபற்றவர் __________ 

4. சுெந்திர இந்தியாவின் முெல் ைட்ட 

அசமச்ைர்__________ 

5. 2011ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொசக கணக்தகடுப்பின்படி 

குசறந்ெ பாலின விகிெம் உள்ள மாவட்டம் _________ 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 
1. புவியியல் 2. பாலின பாகுபாடு 3. இசவ அசனத்தும்  
4. இசவ அசனத்தும் 5. (1997) 6. (1988) 7. ரகரம் 8. 15(1) 

9. (1990)  

10. கன்னியாகுமரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 
1. பாரபட்ைம் - பிறசர பற்றி எதிர்மசறயாக மதிப்பிடுெல் 

2. ஒத்ெக் கருத்து உருவாெல் - ெவறான பார்சவ அல்லது 
ெவறான கருத்து 

3. பாகுபாடு - மற்றவர்கசள காட்டிலும் சிலசர ொழ்வாக 
நடத்துவது 

4. பிரிவு 14 - ைட்டத்திற்கு முன் அசனவரும் ைமம் 

5. பிரிவு 17 - தீண்டாசம ஒழிப்பு 
ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 
1. ஒத்ெ கருத்து 2. 1931 3. விஸ்வநாென் ஆனந்த் 4. Dr B. R. 
அம்ரபத்கர் 5. ெர்மபுரி 
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9] வடஇந்தியாவில் ரவெகாலப் பண்பாடும் தென்னிந்தியாவில் தபருங்கற்காலப் பண்பாடும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ரவெகாலம்: இந்திய வரலாற்றில் கி. மு. (தபா. ஆ. மு) 1500-

600 காலகட்டம். "ரவெங்கள்" என்பதில் இருந்து 

இப்தபயசரப் தபற்றது.  

அழிந்து எரித்து ைாகுபடி தைய்யும் ரவளாண்முசற (Slash and 

Burn Agriculture): இம்முசறயில் நிலத்தின் மீதுள்ள 

மரங்கள் மற்றும் தைடி, தகாடிகள் அசனத்தும் தவட்டப்பட்டு 

எரிக்கப்படும். அந்நிலத்தில் குறுகிய காலகட்டத்திற்கு 

ரவளாண்சம தைய்து அென் பின் அந்நிலம் சகவிடப்படும். 

பின்னர் மக்கள் மற்தறாரு இடத்தில் இரெ ரபான்று 

ரவளாண்சம தைய்யத் தொடங்குவர்.  

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

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

உபநிடெத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது.  

ரவெகாலத்தின் இரு கட்டங்கள்: தொடக்க ரவெ காலம்-கி. 

மு (தபா. ஆ. மு) 1500-1000; பின் ரவெகாலம் கி. மு. (தபா. 
ஆ. மு) 1000-600.  

ைபா - மூத்ரொர்கசள தகாண்ட மன்றம்; ைமிதி - மக்கள் 

அசனவசரயும் தகாண்ட தபாதுக்குழு.  

பாலி - இது ஒரு வரி ஆகும். ஒருவர் ெனது விவைாய 

மகசூலில் அல்லது கால்நசடகளில் 1/6 பங்சக 

இவ்வரியாகச் தைலுத்ெ ரவண்டும்.  

ரிக்ரவெ கால மக்கள் அறிந்திருந்ெ உரலாகங்கள்: ெங்கம் 

(ஹிரண்யா), இரும்பு (சியாமா), ொமிரம்/தைம்பு (அயாஸ்).  

ெமிழ்நாட்டின் தபருங்கற்காலம்/இரும்புக்காலம்: 

தபருங்கற்காலம் ஆங்கிலத்தில் Megalithic Age என்று 

அசழக்கப்படுகிறது. Megalith என்பது கிரரக்கச் தைால்லாகும். 

‘Mega’ என்றால் தபரிய, lith என்றால் “கல்” என்று தபாருள். 

இறந்ெவர்கசளப் புசெத்ெ இடங்கசளக் கற்பலசககசளக் 

தகாண்டு மூடியொல் இக்காலம் தபருங்கற்காலம் என 

அசழக்கப்படுகிறது.  

தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து எஃகு ரராம் நாட்டிற்கு ஏற்றுமதி 

தைய்யப்பட்டது குறித்தும் அதலக்ஸாண்டிரியா 
துசறமுகத்தில் இவற்றின் மீது வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது 

என்பது குறித்தும் தபரிப்பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார்.  

ெமிழ்நாட்டில் தபருங்கற்கால நிசனவுச் சின்னங்கள்: புதிய 

கற்காலத்தின் கசடப்பகுதியில் வாழ்ந்ெ மக்கள் 

தபருங்கற்காலப் புசெப்பு முசறகசளப் பின்பற்றத் 

தொடங்கினர். இம்முசறயின்படி இறந்ெவர்களின் உடல் 

தபரிய மட்பாண்டத்தில் சவக்கப்படும். ஏசனய சில 

தபாருட்களும் அெனுடன் சவக்கப்படும். இந்ெ 

தபருங்கற்கால நிசனவுச் சின்னங்கள் இரும்சபக் குறித்ெ 
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அறிசவப் தபற்றிருந்ெ, ைமூகமாக கூடி வாழத் தெரிந்திருந்ெ 

மிகவும் முன்ரனறிய ெமிழ் நாகரிகத்திற்கான 

ைாட்சிகளாகும்.  

கற்திட்சடகள் (Dolmens): இறந்ெவர்கசளப் புசெத்ெ 

இடத்தில் இடபுறம் இரண்டு கற்பலசககள் தைங்குத்ொக 

நடப்பட்டு அவற்றின் மீது மற்தறாரு கற்பலசக படுக்சக 

வைத்தில் சவக்கப்படும். இக்கற்திட்சடகள் வீரராகவபுரம் 

(காஞ்சிபுரம் மாவட்டம்) கும்மாளமருதுபட்டி (திண்டுக்கல் 

மாவட்டம்) நரசிங்கம்பட்டி (மதுசர மாவட்டம்) ஆகிய 

இடங்களில் காணப்படுகின்றன.  

நிசனவு கற்கள் (Menhir): பிரிட்டானிய (Breton) தமாழியில் 

“தமன்” என்றால் கல், “கிர்” என்றால் “நீளமான” என்று 

தபாருள். ஒரர கல்லிலான இத்தூண்கள் இறந்ரொரின் 

நிசனவாக தைங்குத்ொக நடப்படும். திருப்பூர் மாவட்டம் 

சிங்கரிபாசளயம், ரெனி மாவட்டம் தவம்பூர் ஆகிய 

இடங்களில் இவ்வாறான நிசனவுத் தூண்கள் உள்ளன. 

இசவ உப்பாற்றின் இரு கசரகளிலும் பழங்கால 

வாழ்விடங்கள் இருந்ெசெச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. மதுசர 
மாவட்டம் நரசிங்கம்பட்டியிலும், ஈரராடு மாவட்டம் 

குமரிக்கல் பாசளயத்திலும், தகாடு மணலிலும் இது 

ரபான்ற நிசனவுத் தூண்கள் உள்ளன.  

நடுகற்கள்: இறந்துரபான வீரனின் நிசனசவப் ரபாற்றும் 

வசகயில் நடப்படும் கல் நடுகல்லாகும் ெனது கிராமத்செ 

தகாடிய விலங்குகளிடமிருந்து அல்லது எதிரிகளிடம் 

இருந்து காப்பாற்றும் முயற்சியில் மதிப்பு வாய்ந்ெ 

மரணத்செத் ெழுவிய வீரர்களின் நிசனவாக நடப்படுவது 

ஆகும். திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனிக்கு அருரகயுள்ள 

மானூர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் தவள்ளாளன் ரகாட்சட, 

திண்டுக்கல் மாவட்டம் புலிமான் ரகாம்சப ஆகிய 

இடங்களில் நடுகற்கள் காணப்படுகின்றன.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. ஆரியர்கள் முெலில் __________ பகுதியில் 

குடியமர்ந்ெனர்.  

(அ) பஞ்ைாப்  

(ஆ) கங்சகச் ைமதவளியின் மத்தியப் பகுதி 

(இ) காஷ்மீர்  

(ஈ) வடகிழக்கு 

2. ஆரியர்கள் __________ லிருந்து வந்ெனர் 

(அ) சீனா  

(ஆ) வடக்கு ஆசியா  

(இ) மத்திய ஆசியா  

(ஈ) ஐரராப்பா 

3. நம் நாட்டின் ரெசிய குறிக்ரகாள் “வாய்சமரய 

தவல்லும்”__________ லிருந்து எடுக்கப்பட்டது.  

(அ) பிராமணா  

(ஆ) ஆரண்யகா  

(இ) ரவெம்  

(ஈ) உபநிடெம் 

4. ரவெகாலத்தில் என்ன விகிெத்தில் நிலவரி 

வசூலிக்கப்பட்டது? 

(அ) 1/3  

(ஆ) 1/6  

(இ) 1/8  

(ஈ) 1/9 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு 

தைய்க:  

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

கிசடத்துள்ளன.  

காரணம்: நான்கு ரவெங்கள், பிராமணங்கள், 

ஆரண்யங்கள் மற்றும் உபநிடெங்கசள உள்ளடக்கியரெ 

சுருதிகளாகும்.  

(அ) கூற்றும் காரணமும் ைரியானசவ, காரணம் 

கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கரம.  

(ஆ) கூற்றும் காரணமும் ைரியானசவ, காரணம் 

கூற்றுக்கான ைரியான விளக்கமல்ல.  

(இ) கூற்று ைரி காரணம் ெவறு.  

(ஈ) கூற்று ெவறு காரணம் ைரி.  

2. கூற்று 1: தீபகற்ப இந்தியாவிலிருந்து ரராம் நாட்டிற்கு 

எஃகு ஏற்றுமதி தைய்யபட்டது என்றும் அென் மீது 

அதலக்ஸாண்டிரியா துசறமுகத்தில் வரி விதிக்கப்பட்டது 

என்றும் தபரிப்பிளஸ் குறிப்பிடுகிறார்.  

கூற்று 2: இரும்பு உருக்கப்பட்டெற்கான ைான்றுகள் 

சபயம்பள்ளியில் கிசடத்துள்ளன.  

(அ) கூற்று 1 ெவறானது  

(ஆ) கூற்று 2 ெவறானது 

(இ) இரண்டு கூற்றுகளும் ைரியானசவ  

(ஈ) இரண்டு கூற்றுகளும் ெவறானசவ 

3. ரவெகால ைமூகம் தொடர்பான கீரழ தகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

கூற்றுகளில் எது ெவறானது.  

(அ) ஒரு சகம்தபண் மறுமணம் தைய்து தகாள்ளலாம் 
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(ஆ) குழந்செத் திருமணம் பழக்கத்தில் இருந்ெது.  

(இ) ெந்செயின் தைாத்துக்கசள மகன் மரபுரிசமயாகப் 
தபற்றான்.  

(ஈ) உடன்கட்சட ஏறுெல் தெரியாது.  

4. கீழ்க்கண்டவற்றில் எந்ெ ஏறுவரிசை ரிக்ரவெ 

ைமூகத்செப் தபாறுத்ெமட்டில் ைரியானது? 

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

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

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

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

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. ரவெப்பண்பாடு _________ இயல்சபக் 

தகாண்டிருந்ெது 

2. ரவெகாலத்தில் மக்களிடமிருந்து _________ என்ற 

வரி வசூலிக்கப்பட்டது.  

3. _________ முசறயானது பண்சடய கால கல்வி 

கற்கும் முசறயாகும்.  

4. ஆதிச்ைநல்லூர் _________ மாவட்டத்தில் 

அசமந்துள்ளது.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. பல இடங்களில் கிசடத்துள்ள ரராமானியத் தொல் 

தபாருட்கள் இந்திய-ரராமானிய வணிக உறவுகளுக்குச் 
ைான்றுகளாய் உள்ளன.  

2. நடுகல் என்பது மதிப்பு வாய்ந்ெ மரணத்செத் ெழுவிய 

ஒரு வீரனின் நிசனவாக நடப்படுவொகும்.  

3. பசடத்ெளபதி “கிராமணி” என அசழக்கப்பட்டார்.  

4. கருப்பு மற்றும் சிகப்பு மட்பாண்டங்கள் 

தபருங்கற்காலத்தின் சிறப்பியல்புகள் ஆகும்.  

5. சபயம்பள்ளியில் இரும்பு உருக்கப்பட்டெற்கான 

ைான்றுகள் கிசடத்துள்ளன.  

தபாருத்துக:  

அ. கீழடி - 1. பகசட 

ஆ. தபாருந்ெல் - 2. தகாழு முசனகள் 

இ) தகாடுமணல் - 3. சுழல் அச்சுக்கள் 

ஈ) ஆதிச்ைநல்லூர் - 4. ெங்க ஆபரணங்கள் 

அ) 4 3 2 1 

ஆ) 3 4 1 2 

இ) 1 3 4 2 

ஈ) 1 2 3 4 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

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

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு 
தைய்க: (விசடகள்) 

1. கூற்று ெவறு, காரணம் ைரி 

2. இரண்டு கூற்றுகளும் ைரியானசவ 

3. குழந்செத் திருமணம் பழக்கத்தில் இருந்ெது 

4. குலா < கிராமா < விஷ் <  னா < ராஸ்டிரா 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. இரத்ெ உறவு 2. பாலி 3. குருகுல 4. தூத்துக்குடி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ைரி 

3. ெவறு 

ைரியான விசட: கிராமத்தின் ெளபதி கிராமணி ஆவார்.  

4. ைரி 

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. கீழடி - பகசட 

2. தபாருந்ெல் - தகாழு முசனகள் 

3. தகாடுமணல் - சுழல் அச்சுக்கள் 

4. ஆதிச்ைநல்லூர் - ெங்க ஆபரணங்கள் 
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6th Social Science Lesson 10 

10] மாதபரும் சிந்ெசனயாளர்களும் புதிய நம்பிக்சககளும் 

உங்களுக்குத் தெரியுமா? 

ைமணம் (Jain) என்னும் தைால் ஜினா (Jina) என்ற ைமஸ்கிருெ 

தைால்லில் இருந்து தபறப்பட்டொகும். அென் தபாருள் 

ென்சனயும், தவளியுலகத்செயும் தவல்வது என்பொகும்.  

இயற்தபயர் – வர்த்ெமானர்; பிறப்பு - சவைாலிக்கு 

அருரகயுள்ள குந்ெ கிராமம், பீகார்; தபற்ரறார் - சித்ொர்த்ெர், 
திரிைலா; இறப்பு - பவபுரி-பீகார்.  

மகாவீரரின் ெசலசமச் சீடரான தகௌெமசுவாமி, 

மகாவீரரின் ரபாெசனகசளத் தொகுத்ொர். அென் தபயர் 
ஆகம சித்ொந்ெம் எனப்படும்.  

கர்மா அல்லது கர்மவிசன என்றால் என்ன? இப்பிறவியில் 

ஒருவர் தைய்யும் தையல்கரள அவருசடய/அவளுசடய 

இப்பிறவியின் பிற்பகுதி வாழ்கசகசயயும், அடுத்ெ 

பிறவியில் அவர் வாழப்ரபாகும் வாழ்க்சகசயயும் 

தீர்மானிக்கிறது என்ற நம்பிக்சக ஆகும்.  

ரமாட்ைம் என்பது பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுழற்சியில் 

இருந்து விடுெசல தபறுெல் ஆகும்.  

இயற்தபயர் – சித்ொர்த்ொ; பிறப்பு - லும்பினி ரொட்டம் 

ரநபாளம்; தபற்ரறார் - சுத்ரொெனா, மாயாரெவி; இறப்பு - 

குசி நகரம், உ. பி.  

சைத்தியம் - ஒரு தபௌத்ெக் ரகாவில் அல்லது தியானக் 

கூடம்; விகாசரகள் – மடாலயங்கள்/துறவிகள் வாழும் 

இடங்கள்; ஸ்தூபி - புத்ெருசடய உடல் உறுப்புகளின் 

எஞ்சிய பாகங்கள் மீது கட்டப்பட்டிருக்கும் கட்டடம். இசவ 

கசலத்திறசம வாய்ந்ெ நிசனவுச் சின்னங்கள் ஆகும்.  

சுவரராவியங்கள்: மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஒளரங்காபாத்தில் 

உள்ள அ ந்ொ குசககளின் சுவர்களிலும் 

ரமற்கூசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள்  ாெக 

கசெகசள சித்ெரிக்கின்றன.  

இசட வழி (நடுவு நிசல வழி): உலக சுகங்களின் மீது 

தீவிரமான பற்றும் இல்லாமல், அரெ ைமயம் கடுசமயான 

ெவ வாழ்சவயும் ரமற்தகாள்ளாமல் இருப்பசெக் 

குறிக்கிறது.  

தபௌத்ெ மாநாடுகள்: முெலாவது – இரா கிருெம்; 

இரண்டாவது – சவைாலி; மூன்றாவது – பாடலிபுத்திரம்; 

நான்காவது - காஷ்மீர்.  

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

இருந்ெசெக் குறித்ெ கசெகளாகும். இசவ அறதநறிகசளக் 

கூறுவன ஆகும்.  

மரங்தகாத்திப் பறசவயும் சிங்கமும் ( ாெகக் கசெ): 

முன்தனாரு காலத்தில் ஒரு மரங்தகாத்திப் பறசவயும் ஒரு 

சிங்கமும் வாழ்ந்து வந்ென. ஒரு நாள் சிங்கம் ஒரு காட்டு 

எருசமசய ரவட்சடயாடி உண்ணத் தொடங்கியது. 

அவ்வாறு உண்ணும்ரபாது ஒரு தபரிய எலும்பு சிங்கத்தின் 

தொண்சடயில் சிக்கிக் தகாண்டது. சிங்கத்ொல் அந்ெ 

எலும்சப எடுக்க முடியவில்சல. சிங்கத்திற்குக் 

கடுசமயாக வலித்ெது. இரக்க மனம் தகாண்ட 

மரங்தகாத்திப் பறசவ சிங்கத்திற்கு எலும்சப எடுக்க 

உெவி தைய்வொகக் கூறியது. இருந்ெ ரபாதிலும் எலும்சப 
எடுக்கும் ரபாது ென்சன சிங்கம் விழுங்கிவிட மாட்ரடன் 

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

மகிழ்ச்சியாக ஒத்துக்தகாண்டு மரங்தகாத்தியின் முன்னால் 

ெனது வாசயத் திறந்ெது. சிங்கத்தின் வாய்க்குள் நுசழந்ெ 

மரங்தகாத்தி எளிொக அந்ெ எலும்சப தவளிரய 

எடுத்துவிட்டது.  

சிங்கமும் ெனது வாக்குறுதிசயக் காப்பாற்றியது 

மரங்தகாத்திப் பறசவ பறந்து தைன்றது. பிறிதொருநாள் 

அரெ சிங்கம் மற்தறாரு காட்தடருசமசயக் தகான்றது. 

சிங்கத்ரொடு ரைர்ந்து உண்ணலாம் என்று நிசனப்பில் 

மரங்தகாத்தி ெனக்கும் சிறிது மாமிைம் ெருமாறு சிங்கத்செக் 

ரகட்டது. மரங்தகாத்தி ஏமாற்றம் அசடயும் வசகயில் 

சிங்கம் ெனது உணவில் மரங்தகாத்திக்குப் பங்குெர 
அப்பட்டமாக மறுத்ெரொடு, எவ்வளவு துணிச்ைல் இருந்ொல் 

என்னிடம் மறுபடியும் ைகாயம் தைய்யும்படி ரகட்பாய்? 

உனக்கு நான் ஏற்கனரவ நிசறயச் தைய்ொயிற்று என்றது. 

சிங்கம் எசெப்பற்றிப் ரபசுகின்றது என்று மரங்தகாத்திக்குப் 
புரியவில்சல. பின்னர் சிங்கம் தெளிவு படுத்தியது. “நீ 

எனது தொண்சடயிலிருந்து எலும்சப எடுக்கிறரபாது, 

உன்சன விழுங்காமல் விட்டுவிட்ரடன். அெற்காக நீ 

எனக்கு நன்றி தைால்ல ரவண்டும். இப்ரபாது 

என்னிடமிருந்து எசெயும் எதிர்பார்க்காரெ ரபாய்விடு” 
என்றது. “நன்றியில்லாெ இந்ெ த ன்மத்திற்கு உெவி 

தைய்ெது என்னுசடய ெவறு” என மரங்தகாத்தி 

ெனக்குத்ொரன தைால்லிக்தகாண்டது. ரமலும் 

இசெப்ரபாலத் ெகுதியற்ற ஒருவரின் ரமல் ரகாபம் 

தகாள்வதில் அல்லது வருத்ெம் அசடவதில் 

எப்பயனுமில்சல என்று கூறிப்பறந்ெது.  

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்:  

1. தபௌத்ெ நூல்களின் தபயர் என்ன? 

(அ) அங்கங்கள்  

(ஆ) திரிபிடகங்கள்  
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(இ) திருக்குறள்  

(ஈ) நாலடியார் 

2. ைமணத்தின் முெல் தீர்த்ெங்கரர் யார்? 

(அ) ரிஷபா  

(ஆ) பார்ைவ  

(இ) வர்ெமான  

(ஈ) புத்ெர் 

3. ைமணத்தின் எத்ெசன தீர்த்ெங்கரர்கள் இருந்ெனர்? 

(அ) 23  

(ஆ) 24  

(இ) 25  

(ஈ) 26 

4. மூன்றாம் தபௌத்ெ ைசப எங்குக் கூட்டப்பட்டது? 

(அ) ரா கிரகம்  

(ஆ) சவைாலி  

(இ) பாடலிபுத்திரம்  

(ஈ) காஷ்மீர் 

5. புத்ெர் ெனது முெல் ரபாெசன உசரசய எங்கு 

நிகழ்த்தினார்? 

(அ) லும்பினி  

(ஆ) ைாரநாத்  

(இ) ெட்ைசீலம்  

(ஈ) புத்ெகயா 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சற ரெர்வு 

தைய்க:  

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

காரணம்: உபநிடெங்கள் மிகவும் ெத்துவம் ைார்ந்ெசவ.  

(அ) கூற்றும் அென் காரணமும் ைரியானசவ 

(ஆ) கூற்று ெவறானது 

(இ) கூற்று ைரியானது; ஆனால் அெற்கான காரணம் 

ெவறானது 

(ஈ) கூற்று காரணம் ஆகிய இரண்டுரம ெவறு 

2. கூற்று:  ாெகங்கள் புகழ் தபற்ற கசெகளாகும்.  

காரணம்: அ ந்ொ குசகயின் சுவர்களிலும் 

ரமற்கூசரயிலும் வசரயப்பட்டுள்ள ஓவியங்கள்  ாெகக் 

கசெகசளச் சித்ெரிக்கின்றன.  

(அ) கூற்றும் அெற்கான காரணமும் ைரி 

(ஆ) கூற்று ெவறு 

(இ) கூற்று ைரி; ஆனால் அெற்கான காரணம் ெவறு 

(ஈ) கூற்றும் அெற்கான காரணம் ஆகிய இரண்டும் ெவறு 

3. ைரியான விசடசயக் கண்டறியவும்: விகாசரகள் 

எெற்காகப் பயன்படுத்ெப்பட்டன? 

1. கல்விக் கூடமாக 2. தபௌத்ெத் துறவிகளின் ெங்குமிடம் 

3. புனிெப் பயணிகள் ெங்குவெற்காக 4. வழிபாட்டுக் கூடம் 

(அ) 2 ைரி  

(ஆ) 1 மற்றும் 3 ைரி  

(இ) 1, 2, 4 ஆகியசவ ைரி  

(ஈ) 1 மற்றும் 4 ைரி 

4. ைமணமும் தபௌத்ெமும் உருவாவெற்கு கீழ்க்கண்டக் 

கூற்றுகசளக் காரணமாகக் கருெலாமா? 

1. ரவள்விச்ைடங்குகள் தபருஞ்தைலவு மிக்கொக இருந்ென.  

2. மூடநம்பிக்சககளும் பழக்கவழக்கங்களும் ைாொரண 

மனிெர்கசளக் குழப்பமுறச் தைய்ென.  

ரமற்தைால்லப்பட்ட கூற்றில்/கூற்றுகளில், எது/எசவ 

ைரியானது/ைரியானசவ:  

(அ) 1 மட்டும்  

(ஆ) 2 மட்டும்  

(இ) 1 மற்றும் 2  

(இ) 1 மற்றும் 2ம் இல்சல 

5. ைமணம் குறித்ெ கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது ைரியானது? 

(அ) உலசகக் கடவுள் ரொற்றுவித்ெவர் கடவுள் என்பசெச் 
ைமணம் மறுக்கிறது.  

(ஆ) உலசகத் ரொற்றுவித்ெவர் கடவுள் என்பசெ ைமணம் 

ஒத்துக் தகாள்கிறது.  

(இ) ைமணத்தின் அடிப்பசடத் ெத்துவம் சிசல வழிபாடாகும்.  

(ஈ) இறுதித் தீர்ப்பு எனும் நம்பிக்சகசயச் ைமணம் ஒத்துக் 

தகாள்கிறது.  

6. சித்ொர்த்ெ தகௌெமர் குறித்து கீரழ காண்பனவற்றுள் 

ஒன்சறத் ெவிர மற்ற அசனத்தும் ைரி.  

(அ) இந்து மெத்செ நிறுவியவர் அவரர  

(ஆ) அவர் ரநபாளத்தில் பிறந்ொர் 

(இ) அவர் நிர்வாணம் அசடந்ொர்  

(ஈ) அவர் ைாக்கியமுனி என்று அறியப்பட்டார் 
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தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு:  

பார்ைவா, மகாவீரர், புத்ெர், ரிஷபர் 

ெவறான இசணசயக் கண்டறிக:  

(அ) அகிம்சை - காயப்படுத்ொமல் இருத்ெல் 

(ஆ) ைத்யா - உண்சமரபசுெல் 

(இ) அஸ்ரெய - திருடாசம 

(ஈ) பிரம்மச்ைரியா - திருமண நிசல 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக:  

1. மகாவீரரின் ரகாட்பாடு _________ என்று 

அசழக்கப்படுகிறது.  

2. __________ என்பது துன்பங்களிலிருந்தும் 

மறுபிறவியிலிருந்தும் விடுெசல தபற்ற ஒரு நிசல.  

3. தபௌத்ெத்செ நிறுவியவர் __________ ஆவார்.  

4. காஞ்சிபுரத்திலுள்ள, திருப்பருத்திக்குன்றம் என்னும் 

கிராமம் ஒரு காலத்தில் _________ என்று 

அசழக்கப்பட்டது.  

5. _________ என்பது புத்ெரின் உடல் எச்ைங்கள் மீது 

கட்டப்பட்டனவாகும்.  

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக:  

1. புத்ெர் கர்மாசவ நம்பினார் 

2. புத்ெருக்குச் ைாதி முசற ரமல் நம்பிக்சக இருந்ெது.  

3. தகௌெம சுவாமி, மகாவீரரின் ரபாெசனகசளத் 

தொகுத்ொர்.  

4. விகாசரகள் என்பன ரகாவில்களாகும்.  

5. அரைாகர் தபௌத்ெ மெத்செப் பின்பற்றினார்.  

தபாருத்துக:  

1. அங்கங்கள் - வர்ெமானா 

2. மகாவீரர் - துறவிகள் 

3. புத்ெர் - தபௌத்ெக் ரகாவில்கள் 

4. சைத்யா - ைாக்கியமுனி 

5. பிட்சுக்கள் - ைமண நூல் 

ைரியான விசடசயத் ரெர்ந்தெடுக்கவும்: (விசடகள்) 

1. திரிபிடகங்கள் 2. ரிஷபா 3. (24) 4. பாடலிபுத்திரம் 5. 

ைாரநாத் 

பின்வரும் கூற்றிசன ஆராய்ந்து ைரியானவற்சறத் ரெர்வு 
தைய்க:  

1. கூற்றும் அென் காரணமும் ைரியானசவ.  

2. கூற்றும் அெற்;கான காரணமும் ைரி.  

3. (2 ைரி) 

4. (1 மற்றும் 2) 

5. உலசகக் கடவுள் ரொற்றுவித்ொர் என்பசெச் ைமணம் 
மறுக்கிறது.  

6. தபாருந்ொெசெ வட்டமிடு: (விசட)  

புத்ெர் 

7. ெவறான இசணசயக் கண்டுபிடி: (விசட) 

பிரம்மச்ைரியா - திருமண நிசல 

8. இந்து மெத்செ நிறுவியவர் அவரர 

ரகாடிட்ட இடங்கசள நிரப்புக: (விசடகள்) 

1. திரிரத்தினங்கள் 2. நிர்வானம் (அ) முக்தி  

3. தகௌெம புத்ெர் 4. ச னக் காஞ்சி  

5. ஸ்தூபி 

ைரியா அல்லது ெவறா எனக் குறிப்பிடுக: (விசடகள்) 

1. ைரி 

2. ெவறு 

ைரியான விசட: புத்ெருக்குச் ைாதி முசற ரமல் நம்பிக்சக 
இல்சல.  

3. ைரி 

4. ெவறு 

ைரியான விசட: விகாசரகள் என்பது கல்விக் 
கூடங்களாகவும்இ துரவிகள் ெங்குமிடமாகவும் இருந்ெது.  

5. ைரி 

தபாருத்துக: (விசடகள்) 

1. அங்கங்கள் - ைமண நூல் 

2. மகாவீரர் - வர்ெமானா 

3. புத்ெர் - ைாக்கியமுனி 

4. சைத்யா - தபௌத்ெக் ரகாவில்கள் 

5. பிட்சுக்கள் - துறவிகள் 

 

 

 


