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ஏழொம் வகுப்பு அறிவியல் ேொடப்புத்த்கம் ப்தசிய ்கண்லததிட்ட 
வடிவணமப்பு 2005 இன் வழி்கொட்டு்தலின்ேடி ்தயொர்கெய்யப்ேட்டுள்ளது. 

இப்புத்த்கம் மொைவர்்கள் ேடிக்க, அறிநதுக்கொள்ள 
மற்றும் ஆசிரியர்்களின் உ்தவியுடன் ்கற்கும் 
அனுேவங்கள் கேற உ்தவும் வண்கயில் 
உள்ளது. மொைவர்்களின் கெயல்ேொடு்கள் 

மற்றும் ஆசிரியர்்கள்  கெய்து ்கொட்டி விளககு்தல் 
மூ்லமொ்கவும் ேொடக்கருதது்கள் விளக்கப்ேட்டுள்ளை. ஆண்கயொல், 

இப்புத்த்கமொைது ஆசிரியர்்களின் பமற்ேொர்ணவபயொடு மொைவர்்கள் 
கெய்யும் எளிய கெயல்ேொடு்கணளக க்கொண்டு  ்கற்பேொணை ணமயப்ேடுததிபய 

வடிவணமக்கப்ேட்டுள்ளது.

• மு்தல் ேருவ அறிவியல் புத்த்கததில் ஆறு அ்லகு்கள் உள்ளை. 
• ்கணினி அறிவியலுடன் பெர்தது ஒவ்கவொரு 

மொ்தததிற்கும் இரு அ்லகு்கள் வீ்தம் 
அறிமு்கப்ேடுத்தப்ேட்டுள்ளது.

• ஒவ்கவொரு அ்லகும் எளிய  
கெயல்ேொடு்கள் மற்றும் 
பெொ்தணை்கணளக க்கொண்டுள்ளை. 
அவற்ணற ஆசிரியர்்கள் கெய்து ்கொண்பிதது 
விளக்க்லொம். ப்தணவப்ேடின்,  மொைவர்்கணளக க்கொண்டும் 
கெயல்ேொடு்கணளச் கெய்ய்லொம். 

• வண்ைமயமொை ்த்கவல் விளக்கப்ேடங்கள் (Info graphics)  மற்றும் ்த்கவல் 
துணுககு்கள் (Info bits) மொைவர்்களின் ேொர்ததுக ்கற்கும் திறணை அதி்கரிககும்.

• ்கண்லச்கெொற்்கள் மூ்லம் அறிவியல் கெொற்்கணளக (Scientific Terms)  ்கற்றுகக்கொள்ள  
வழிவண்க கெய்யப்ேட்டுள்ளது. 

• உ்ல்களொவிய  கேொது அறிவியல் சிந்தணைணய வளர்ததுக க்கொள்ள  “உங்களுககுத 
க்தரியுமொ?”  என்ற கேட்டிச்கெய்தி்கள் க்கொடுக்கப்ேட்டுள்ளை. 

• இணைய வழிக ்கற்றல் மற்றும் QR Code மு்தன்மு்த்லொ்க, ஒவ்கவொரு அ்லகிலும் 
அறிமு்கப்ேடுத்தப்ேட்டு ்கணினி ெொர்ந்த திறன், (Digital Science Skill) பமம்ேொடணடய 
வழிவண்க கெய்யப்ேட்டுள்ளது.

இப்ெபாழுது நாம் QR Code நுட்பத்ைதப் பாடப் புத்தகத்தில் பயன்படுத்தலாம். எப்படி?
• உங்கள் திறன் பேசியில், கூகுள் playstore /ஆப்பிள் app store க்கொண்டு QR Code 

ஸப்கைர் கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிக க்கொள்்க.
• கெயலிணயத திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததித 

திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ QR Code-இன் அருகில் க்கொண்டு 
கெல்்லவும்.

• ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம்   திணையில் ப்தொன்றும் உைலிணயச்(URL) 
கெொடுக்க, அ்தன் விளக்கப்ேக்கம் திணையில் ப்தொன்றும்.

III

நுைழயும் முன்

எப்படி 
பயன்படுத்துவது?
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பாடநூலில் உளள விசரவுக குறியீட்சடப்  (QR Code) பயன்படுத்துவவாம்! எப்படி?
•  உங்கள் திறன் பேசியில் கூகுள் playstore க்கொண்டு DIKSHA கெயலிணய ேதிவிறக்கம் கெய்து நிறுவிகக்கொள்்க. 
•  கெயலிணய திறந்தவுடன், ஸப்கன் கெய்யும் கேொத்தொணை அழுததி ேொடநூலில் உள்ள விணைவு குறியீடு்கணள ஸப்கன் கெய்யவும். 
•  திணையில் ப்தொன்றும் ப்கமைொணவ ேொடநூலின் QR Code அருகில் க்கொண்டு கெல்்லவும். 
•  ஸப்கன் கெய்வ்தன் மூ்லம். அந்த QR Code  உடன் இணைக்கப்ேட்டுள்ள மின் ேொட ேகுதி்கணள ேயன்ேடுத்த்லொம். 
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1

அளவீட்டியல்
1

அலகு

��ப�மாண �டவ�வ�க�

உ�ைள ��
ேகாள�

கன� கனச�ர� அ��ேகாண�

 அடிப்படை மற்றும் வழி அலகுகடை அறிந்துக் ககொள்ளுதல்

 ஒழுஙகொன மற்றும் ஒழுஙகற்்றப க்பொருள்களின் ்பரபபு மற்றும் 
  கனஅைவிடனக் கணைறியும் முட்றயிடன அறிதல் 

 க்பொருள்களின் அைர்த்தி, ்பருமன் மற்றும் நிட்ற ஆகியவற்றிற்கிடையய 
  உள்ை கதொைர்ட்ப அறிதல்

 வொனியல் அலகு மற்றும் ஒளி ஆணடு ஆகியவற்ட்றப ்பற்றி அறிந்துக் ககொள்ளுதல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd   1 03-04-2019   11.12.24 AM



2

அறிமுகம் 
கீழக்கொணும் ்பைஙகளில் கொணப்படும் 
க்பொருள்கடை நொம் எவவொறு அைந்தறியவொம்.

கொயகறிகள் துணி ்பொல் யநரம்

(லிடைர், மீடைர், விநொடி, கியலொகிரொம்)

நம் அன்்றொை வொழவில் ்பழஙகள், 
கொயகறிகள், தொனியஙகள் ய்பொன்்றவற்றின் 
எடை, திரவஙகளின் கனஅைவு, க்பொருளின் 
கவப்பநிடல, வொகனஙகளின் யவகம் ய்பொன்்ற 
்பலவற்றிடன அைவீடு கெயகிய்றொம். நிட்ற, 
எடை, கதொடலவு, கவப்பநிடல, கனஅைவு 
ய்பொன்்ற அைவுகள் இயற்பியல் அளவுகள் என 
அடழக்கப்படுகின்்றன.

இயற்பியல் அைவுகடை அைந்தறிய எண 
மதிபபுகளும், அலகுகளும் ்பயன்்படுகின்்றன. 
எடுத்துக்கொடைொக ஒரு நிகழவிடன கருதுயவொம்: 
சுயரஷ் தினந்யதொறும் 2 கி.மீ நடைப்பயிற்சி 
யமற்ககொள்கி்றொர். இந்நிகழவில் 2 என்்பது எண 
மதிப்பொகும். கி.மீ என்்பது கதொடலவு என்்ற 
இயற்பியல் அைவின் மதிபபிடன குறிப்பதற்கு 
்பயன்்படும் அலகொகும்.

1.1  அடிப்படை மற்றும் வழி அளவுகள் 
க்பொதுவொக இயற்பியல் அைவுகள் இரணடு 
வடகப்படும். (1) அடிப்படை அைவுகள்  
(2) வழிஅைவுகள். 

அடிப்படை அளவுகள் 
யவறு எந்த இயற்பியல் அைவுகைொலும் குறிபபிை 
இயலொத இயற்பியல் அைவுகள் அடிப்படை 
அளவுகள் எனப்படும். எ.கொ: நீைம், நிட்ற. 
அடிப்படை அைவுகடை அைந்தறியப ்பயன்்படும் 
அலகுகள் அடிப்படை அலகுகள் எனப்படும். 
எ.கொ : நீைத்தின் அலகு மீடைர் ஆகும். SI அலகு 
முட்றயில் ஏழு அடிப்படை அைவுகள் உள்ைன. 
அடிப்படை அைவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் 
கீயழ அடைவடணயில் ககொடுக்கப்படடுள்ைன.

வ.எண் அடிப்படை அளவுகள் அடிப்படை அலகுகள்
1. நீைம் மீடைர்(மீ) ( m )
2. நிட்ற கியலொகிரொம் (கிகி) (kg)
3. யநரம் வினொடி (வி) ( s )
4. கவப்பநிடல ககல்வின் ( K )
5. மின்யனொடைம் ஆம்பியர் ( A )
6. க்பொருளின் அைவு யமொல் (mol )
7. ஒளிசகெறிவு யகணடிலொ ( cd )

வழி அளவுகள் 
அடிப்படை அைவுகடைப க்பருக்கியயொ அல்லது 
வகுத்யதொ க்ப்றப்படும் அைவுகள் வழி அளவுகள் 
எனப்படும். எ.கொ : ்பரபபு , கனஅைவு

வழி அைவுகடை அைவிைப ்பயன்்படும் 
அலகுகள் வழி அலகுகள் எனப்படும். ஒரு  
சில வழிஅைவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும் 
கீயழ உள்ை அடைவடணயில் தரப்படடுள்ைன. 

அட்ைவடை 1.1: சில வழி அளவுகளும் அவற்றின் அலகுகளும்

வ. எண் வழி அளவுகள் வழி அலகுகள்
1. ்பரபபு = நீைம் × அகலம் மீ × மீ = ெதுர மீடைர் (அ) மீ2

2. கனஅைவு (அ) ்பருமன் = நீைம் × அகலம் × உயரம் மீ× மீ× மீ= கன மீடைர் (அ) மீ3

3. யவகம் = தூரம்/கொலம் மீ/வி (அ) மீவி-1

4. மின்னூடைம் = மின்யனொடைம் × யநரம் ஆம்பியர் வி (அ) கூலும்

5. அைர்த்தி = நிட்ற / கனஅைவு கிகி/மீ3 (அ) கிகிமீ-3
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1.2 ்பரப்பளவு
க்பொருள் ஒன்றின் யமற்்பரபபின் அைவு அதன் 
்பரப்பைவு எனப்படும்.

வீடடு மடன ஒன்றின் ்பரப்பைடவ கொண 
அதன் நீைம் மற்றும் அகலத்டத  க்பருக்க 
யவணடும்.
்பரப்பைவு  =  நீைம் × அகலம் 
்பரப்பைவின் அலகு  =  மீடைர் × மீடைர்
 =  மீடைர்2 அல்லது ெதுரமீடைர் 
 =  மீ2.  (இதடன ெதுர மீடைர் எனப 

்படிக்க யவணடும்)
்பரப்பைவு என்்பது அடிப்படை அைவொன 

நீைத்திடன இருமுட்ற க்பருக்கிக் 
கணக்கிைப்படுவதொல் ்பரப்பைவு வழி அைவொகும்.

ஒரு ெதுர மீடைர் என்்பது ஒரு 
மீடைர் ்பக்க அைவு ககொணை ெதுரம் 
ஒன்றினுள் அடைப்படும் ்பரப்பொகும்.

கைக்கு 1.1
ஒரு மீடைர் ்பக்க அைவு ககொணை 10 ெதுரஙகடை 
ககொணை க்பொருகைொன்றின் ்பரப்பைவு என்ன?
தீர்வு: 

ஒரு ெதுரத்தின் ்பரப்பைவு = ்பக்கம் × ்பக்கம்
  = 1 மீ × 1 மீ
  = 1 மீ2 
  = 1 ெதுர மீடைர்
10 ெதுரஙகடை ககொணை க்பொருகைொன்றின் 
்பரப்பைவு
  = 1 ெதுர மீடைர் × 10
  = 10 ெதுர மீடைர்

(்பரப்பைவு என்்பது ெதுர மீடைரில் 
குறிக்கப்படைொலும், ்பரபபு ெதுர வடிவமொக 
இருக்க யவணடிய அவசியமில்டல)

ஒழுஙககான வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் ்பரப்பளவு
ஒழுஙகொன வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் ்பரபட்ப 
தகுந்த சூத்திரஙகளின் மூலம் கணைறியலொம். 

அட்ைவடை 1.2: ஒழுஙககான வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் ்பரபபு
வ. எண் ஒழுஙககான வடிவம் ப்பகாருளின் ்பைம் ்பரபபு

1. ெதுரம்
a

a

்பக்கம் × ்பக்கம் = a × a = a2

2. கெவவகம்
b

l

நீைம் × அகலம் = l × b = lb

3. வடைம்
r

π × r2 = π × ஆரம்
π ×r×r
πr2

4. முக்யகொணம்

 

h

b

(1/2) × அடிப்பக்கம் × உயரம்
1/2 × b × h
1/2bh
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ஒரு சில ஒழுஙகொன வடிவமுள்ை தை 
க்பொருள்களின் ்பரபட்பக் கொண உதவும் 
சூத்திரஙகள் அடைவடணயில் தரப்படடுள்ைன. 

கைக்கு 1.2
கீயழ தரப்படடுள்ை ஒழுஙகொன வடிவமுள்ை 
க்பொருள்களின் ்பரப்பைடவக் கொணவும்: (π =  
22/7 எனக் ககொள்க) 

அ) 12 கெ.மீ. நீைமும் 4 கெ.மீ. அகலமும் 
ககொணை கெவவகம்

ஆ) 7 கெ.மீ. ஆரம் ககொணை வடைம்
இ) 6 கெ.மீ. அடிப்பக்கமும் 8 கெ.மீ. உயரமும் 

ககொணை முக்யகொணம்

தீர்வு:
அ) கெவவகத்தின் ்பரபபு = நீைம் × அகலம்  

= 12 × 4 = 48 கெ.மீ.2
ஆ) வடைத்தின் ்பரபபு = π × r2 = (22/7) × 7 × 7  

= 154 கெ.மீ.2
இ) முக்யகொணத்தின் ்பரபபு = (1/2) × அடி × 

உயரம் = (½) × 6 × 8 = 24 கெ.மீ.2

ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் ்பரப்பளவு
நொம் நமது அன்்றொை வொழவில் இடலகள்,  
மலர்கள், மயில் இ்றகுகள் ய்பொன்்ற ்பல 
ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை க்பொருள்கடைக் 
கொணகிய்றொம். இத்தடகய ஒழுஙகற்்ற 
வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் ்பரப்பைவிடன 
நொம் சூத்திரத்தின் மூலம் கொண இயலொது.

இத்தடகய க்பொருள்களின் ்பரப்பைவிடன 
நொம் எவவொறு கொணலொம்?

இது ய்பொன்்ற ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை 
க்பொருள்களின் ்பரப்பைவிடன ஒரு வடர்பைத் 
தொடைப ்பயன்்படுத்தி கொணலொம்.

பின்வரும் கெயல்்பொடு ஒழுஙகற்்ற 
வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் ்பரப்பைவிடன 
ஒரு வடர்பைத்தொடைப ்பயன்்படுத்தி எவவொறு 
கொணலொம் என விைக்குகி்றது. 

உன் வீடடின் அருகில் உள்ை ஏயதனும் ஒரு 
மரத்திலிருந்து ஓர் இடலடய எடுத்துக் ககொள்க. 
அந்த இடலடய ஒரு வடர்பைத் தொளின் மீது 
டவத்து, அதன் எல்டலக் யகொடுகடை ஒரு 
க்பன்சில்டலக் ககொணடு வடரந்து ககொள்க 
(்பைம் 1.2). இடலடய நீக்கினொல், அதன் எல்டலக் 
யகொடடை வடர்பைத் தொளின் மீது கொணலொம். 

ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை க்பொருளின் ்பரபபு
அ) இபய்பொது, இடலயின் எல்டலக் 

யகொடடுக்குள் அடமந்த முழு 
ெதுரஙகடை எணணிக்ககொள்க. இந்த 
எணணிக்டகடய M எனக் ககொள்க

ஆ) பி்றகு, ்பொதி அைவு ்பரபபிற்கு யமல் உள்ை 
ெதுரஙகடை எணணிக்ககொள்க. இந்த 
எணணிக்டகடய N எனக் ககொள்க.

இ) அடுத்து, ்பொதி அைவு ்பரபபுள்ை 
ெதுரஙகடை எணணிக்ககொள்க. இந்த 
எணணிக்டகடய P எனக் ககொள்க.

ஈ) இறுதியொக, ்பொதி அைவு ்பரபபிற்குக் கீழ 
உள்ை ெதுரஙகடை எணணிக்ககொள் 
இந்த எணணிக்டகடய Q எனக் ககொள்க

M = _____________; N = 
_____________; 
P = _____________; Q = 
_____________

இபய்பொது, இடலயின் ்பரப்பைவிடன 
யதொரொயமொக பின்வரும் சூத்திரத்தின் மூலம் 
கணைறியலொம். 

இடலயின் யதொரொயமொன ்பரபபு = M +(3/4) 
N + (1/2) P + (1/4) Q ெதுர கெ.மீ

இடலயின் ்பரபபு = ________________.
இசசூத்திரத்டதப ்பயன்்படுத்தி எந்த ஒரு 

ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை தை க்பொருளின் 
்பரபட்பயும் கொண முடியும்.

செயல்்ோடு : 1
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ஒழுஙககான வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் 
கனஅளவு
ஒழுஙகொன வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் 
கனஅைவிடன அவற்றின் ்பரப்பைடவப 
ய்பொலயவ தகுந்த சூத்திரஙகளின் மூலம் 
கணைறியலொம். ஒரு சில ஒழுஙகொன 
வடிவமுள்ை முப்பரிமொண க்பொருடகளின் 
கனஅைவிடனக் கொண உதவும் சூத்திரஙகள் 
தரப்படடுள்ைன. 

கைக்கு 1.3
அ) 3 கெ.மீ ்பக்க அைவுள்ை கனெதுரம்
ஆ) 3 மீ ஆரமும் 7 மீ உயரமும் ககொணை 

உருடை 
ஆகியவற்றின் கனஅைவிடனக் கொணவும். 

(π = 22/7 எனக் ககொள்ைவும்).

தீர்வு : 
அ) கனெதுரத்தின் கனஅைவு
 = ்பக்கம் × ்பக்கம் ×்பக்கம் = 3 × 3 × 3 = 

27 கெ.மீ3 (அ) கன கெ.மீ
ஆ) உருடையின் கனஅைவு = π × r2 × உயரம் 

= (22/7) × 3 × 3 × 7 = 198 மீ3.

திரவஙகளின் கன அளவு
திரவஙகளும்  கவளியில் அல்லது சூழிைத்தில் ஒரு 
குறிபபிடை இைத்டத ஆக்கிரமித்துக்ககொள்ளும். 
எனயவ, திரவஙகளும் ஒரு குறிபபிடை ்பருமன் 
அல்லது கன அைடவக் ககொணடிருக்கும். 
ஆனொல், திரவஙகளுக்கு நிடலயொன வடிவம் 
கிடையொது. எனயவ, திரவஙகளின் கன 
அைடவ திைபக்பொருள்களுக்கு அைந்தது 
ய்பொல் அைக்க இயலொது. ஒரு திரவத்டத ஒரு 
ககொள்கலனில் ஊற்றும்ய்பொது, திரவமொனது 
கலனின் வடிவத்டதயும் ்பருமடனயும் 
க்பறுகி்றது. திரவத்தின் கை அைவு என்்பது 
அது கலனில் எவவைவு இைத்டத நிரபபுகி்றது 
என்்பயத ஆகும். இதடன ஒரு அைவிடும் 
உருடை அல்லது அைவிடும் முகடவ மூலம் 
அைக்கலொம். ஒரு ககொள்கலனில் ஊற்்றக்கூடிய 
அதிக்படெ திரவத்தின் ்பருமயன கலனின் 

வடர்பை முட்றடயக் பககாண்டு, 
ஒழுஙககான வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் 
்பரப்பளவிடனயும் ககாைமுடியும். சதுர மற்றும் 
பசவவக வடிவ ப்பகாருள்களின் ்பரப்பளவிடன 
இம்முட்றயில் துல்லியமகாகக் ககாை முடியும். 

1.3 கன அளவு (அ) ்பருமன்
ஒரு முப்பரிமொண க்பொருள் கவளியில் அல்லது 
சூழிைத்தில் ஆக்கிரமித்துக்ககொள்ளும் இையம 
அதன் கன அைவு அல்லது ்பருமன் எனப்படும். 
கனஅைவு = அடிப்பரபபு × உயரம்
கன அைவின் SI அலகு கன மீடைர் (அ) மீ3 ஆகும். 

கீயழ தரப்படடுள்ை ஒழுஙகொன வடிவமுள்ை 
க்பொருள்களின் அைவுகடை, ஒரு வடர்பைத் 
தொளின் மீது வடரந்து, அவற்றின் ்பரப்பைவிடன 
வடர்பை முட்றயில் கொணவும். யமலும், அவற்றின் 
்பரப்பைவிடன தகுந்த சூத்திரத்தின் மூலமும் 
கணைறியவும். இரு முட்றகளிலும் கிடைத்த 
மதிபபுகடை அடைவடணப்படுத்தி, அவற்ட்ற 
ஒபபிைவும்
அ) 12 கெ.மீ. நீைமும் 4 கெ.மீ. அகலமும் ககொணை 

கெவவகம்
ஆ) 6  கெ.மீ. ்பக்க அைவுள்ை ெதுரம்
இ) 7 கெ.மீ. ஆரம் ககொணை வடைம்
ஈ) 6 கெ.மீ. அடியும் 8 கெ.மீ. உயரமும் ககொணை 

முக்யகொணம்

வ. 
எண வடிவம்

சூத்திரத்தின் 
மூலம் 

கணைறிந்த 
்பரப்பைவு

வடர்பை 
முட்றயில் 
கணைறிந்த 
்பரப்பைவு

செயல்்ோடு : 2 
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“ml” என்்ற அலகில் குறிக்கப்படடுள்ைடத 
அறியலொம். இது மில்லி லிடைர் என்்படதக் 
குறிக்கி்றது. ்பருமனின் இந்த அலகிடன 
புரிந்துக்ககொள்ை, நொம் முதலில் லிடைர் 
என்்ற அலடகப புரிந்துககொள்ை யவணடும். 
ஏகனனில், லிடைர் என்்பது திரவஙகளின் 
கனஅைடவக் குறிக்கப ்பயன்்படும் க்பொதுவொன 
அலகொகும். ஒரு க்பொருளின் அைடவ  
கெ.மீ இல் குறிக்கும்ய்பொது, அதன் கனஅைடவ  
கனகெ.மீ.இல் குறிக்க யவணடும் 
என்்படத அறியவொம். இந்த கன கெ.மீ 
என்்ற அலடக க்பொதுவொக cc (cu-
bic cm) எனக் குறிக்கிய்றொம் ஒரு லிடைர்  
(l) என்்பது 1000 cc ஆகும். 

1 லிடைர் = 1000 cc அல்லது கன கெ.மீ.3 (cm3) 

1000 மில்லி லிடைர் (ml) = 1 லிடைர்

“ககொள்ைைவு” எனப்படும். ஒரு அைவிடும் 
குவடையில் கொடடியுள்ைவொறு அைவீடுகள் 
வடரயப்படடிருக்கும். 

அைவிடும் குவடை

திரவத்தின் கன அைவு என்்பது அது கலனில் 
நிரபபும் அைடவக் குறிக்கி்றது என்்பயத 
ஆகும். இதடன அைவிடும் குவடையில் 
வடரயப்படடிருக்கும் அைவீடுகளிலிருந்து 
யநரடியொகக் குறிக்க இயலும். ்பைத்தி ல்  
கொடடியுள்ை அைவிடும் குவடைடய உற்று 
யநொக்கும்ய்பொது, அதில் உள்ை அைவீடுகள் 

அட்ைவடை 1.3: ஒழுஙககான வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் கனஅளவு
வ. எண ஒழுஙகொன வடிவம் க்பொருளின் ்பைம் ்பருமன்

1. கனெதுரம்
a

a a

்பக்கம் × ்பக்கம் × ்பக்கம்
a × a × a

2. கனகெவவகம்

h

b
l

நீைம் × அகலம் × உயரம் 
l × b × h

3. யகொைம்

r

4/3 × π × r3

(r என்்பது ஆரம்)

4. உருடை

r

h

π × r2 × h
(h என்்பது உயரம்)
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திரவஙகளின் ்பருமடன 
அைக்க யவறு சில அலகுகளும் 
்ப ய ன் ்ப டு த் த ப ்ப டு கி ன் ்ற ன 
அவற்றுள் சில யகலன் (Gallon), 

அவுன்ஸ் (Ounce) மற்றும் குவொர்ட (Quart).
1 யகலன் = 3785 ml
1 அவுன்ஸ் = 30 ml
1 குவொர்ட = 1 l 

ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ள ப்பகாருள்களின் கனஅளவு
நொம் முன்ய்ப விவொதித்தது 
ய்பொல், ஒழுஙகற்்ற 
வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் 
்ப ரு ம ட ன யு ம் 
சூத்திரஙகளின் மூலம் 

கொண இயலொது. இத்தடகய க்பொருள்களின் 
்பருமடன ஒரு அைவிடும் குவடை மற்றும் நீடரக் 
ககொணடு அைக்கலொம்.
1.4 அைர்த்தி
ஒரு முகடவயில் நீடர எடுத்துக் ககொணடு, 
அதில் ஓர் இரும்புக் குணடையும் ஒரு 
தக்டகடயயும் ய்பொைவும். நொம் கொண்பது 
என்ன? இரும்புக் குணடு மூழகுகி்றது; 
தக்டக மிதக்கி்றது (்பைத்தில் கொடடியுள்ை்படி). 
இது ஏன் என விைக்கமுடியுமொ? நமது ்பதில்  
" எடை மிகுந்த க்பொருள்கள் நீரில் மூழகும்; 
எடை குட்றந்த க்பொருள்கள் நீரில் மிதக்கும்” 
எனில், எடை குட்றந்த ஓர் உயலொகக் கொசு 
நீரில் மூழகுவதும், எடை மிகுந்த மரக்கடடை 
நீரில் மிதப்பதும் ஏன்? (்பைத்தில் கொடடியுள்ை்படி) 
நொம் அைர்த்தி ்பற்றிய கருத்துகடை புரிந்து 
ககொணைொல், இக்யகள்விகளுக்கு ெரியொன 
்பதில் அளிக்கலொம். 

இரும்புக் குணடு மூழகுகி்றது;  
தக்டக மிதக்கி்றது. 

எடை குட்றந்த கொசு மூழகுகி்றது; எடை 
மிகுந்த மரக்கடடை மிதக்கி்றது.

ஒரு அைவிடும் குவடைடய எடுத்து அதில் சிறிது 
நீடர ஊற்்றவும் (குவடைடய முழுவதுமொக 
நிரப்பக்கூைொது). நீரின் கனஅைவிடன 
அைவிடும் குவடையின் அைவீடடிலிருந்து 
குறித்துக் ககொள்ைவும். அதடன V1 எனக் 
குறிக்கவும். இபய்பொது, ஒரு சிறிய கல்டல 
எடுத்துக் ககொணடு அடத ஒரு நூலினொல் 
கடைவும். நூடலப பிடித்துக் ககொணடு, 
கல்டல நீரினுள் மூழகசகெயயவும். இவவொறு 
மூழகசகெயயும் ய்பொது, கல் குவடையின் 
சுவர்களில் கதொைொமல் ்பொர்த்துக் ககொள்ை 
யவணடும். தற்ய்பொது, குவடையில் நீரின் 
மடைம் உயர்ந்திருக்கும். நீரின் கனஅைவிடன 
அைவிடும் குவடையின் அைவீடடிலிருந்து 
குறித்துக் ககொள்ைவும். அதடன V2 எனக் 
குறிக்கவும். கல்லின் கனஅைவு அதிகரித்துள்ை 
நீரின் கனஅைவிற்குச ெமம்.
V1 = ___________; V2 = ___________;
கல்லின் கனஅைவு = V2 – V1 

   = ___________

ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை  
க்பொருள்களின் ்பருமடனக்  கொணுதல்  

செயல்்ோடு : 3 

தக்டக

இரும்புக் குணடு
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D =
M
V

அைர்த்தியின் அலகு
அைர்த்தியின் SI அலகு கிகி/மீ3. அதன் CGS 
அலகு கி/கெ.மீ3.

பவவ்வறு ப்பகாருள்களின் அைர்த்தி
கவவயவறு க்பொருள்கள் கவவயவறு 
அைர்த்திடயக் ககொணடிருக்கும். அதிக 
அைர்த்திடயக் ககொணை க்பொருள்கள் 
“அைர்வொன” அல்லது “அைர்வுமிகு” க்பொருள்கள் 
எனப்படும். குட்றந்த அைர்த்திடயக் 
ககொணை க்பொருள்கள் “தைர்வொன” அல்லது 
“அைர்வுகுட்ற” க்பொருள்கள் எனப்படும். 

க்பருமைவில் ்பயன்்படும் சில க்பொருள்களின் 
அைர்த்தி, கீழகொணும் அடைவடணயில் 
தரப்படடுள்ைன. 

உன்னிைம் 1கிகி நிட்றயுள்ை இரும்பு 
மற்றும் தஙகம் இருந்தொல், அவற்றுள் எது 
அதிக ்பருமடனக் ககொணடிருக்கும்? உனது 
விடைக்கொன கொரணத்டதத் தருக.

ெடமயல் எணகணய 
மற்றும் விைக்ககணகணய 
ய்பொன்்றடவ ்பொர்ப்பதற்கு 
நீடரவிை அைர்த்தி மிகுந்தடவ 

கைொகத் யதொற்்றமளித்தொலும், அவற்ட்ற 
விை நீர் அதிக அைர்த்தி ககொணைது. 
விைக்ககணகணயின் அைர்த்தி 961 கிகி/
மீ3. விைக்ககணடணயயில் ஒரு துளி நீடர 
இடும்க்பொழுது, நீர்த்துளி மூழகும். ஆனொல், 
நீரில் ஒரு துளி விைக்ககணடணயடய 
இடும்க்பொழுது, அது மிதந்து நீரின் மீது ஒரு 
்பைலத்டத உருவொகும். எனினும், சில 
எணகணய வடககள்  நீடர விை அதிக 
அைர்த்தி ககொணைடவ. 

கைக்கு 1.4
280 கிகி நிட்ற ககொணை ஒரு திை உருடையின் 
கனஅைவு 4 மீ3. அதன் அைர்த்திடயக் கொணக.

கெயல்்பொடு 4 லிருந்து, மரத்துணடு அயத 
நிட்ற ககொணை இரும்புத் துணடைவிை அதிக 
கனஅைவிடனப க்பற்றுள்ைது என அறிகிய்றொம். 
யமலும், மரத்துணடு அயத கனஅைவிடனக் 
ககொணை இரும்புத் துணடைவிை குட்றந்த 
நிட்றடயப க்பற்றுள்ைது எனவும் அறிகிய்றொம். 

க்பொருள் இயலெொனதொ அல்லது 
கனமொனதொ என்்பதடனத் தீர்மொனிக்கும் 
அைவு அைர்த்தி எனப்படும். ெமமொன கனஅைவு 
ககொணை க்பொருள்களில் அதிக நிட்ற 
திணிக்கப்படடிருந்தொல், அதன் அைர்த்தி 
அதிகம். எனயவ இரும்புத்துணடின் அைர்த்தி 
மரத்துணடின் அைர்த்திடய விை அதிகமொகும்.

அைர்த்தியின் வடரயட்ற
ஒரு க்பொருளின் அைர்த்தி என்்பது அதன் 
ஓரலகு ்பருமனில் (1 மீ3) அபக்பொருள் க்பற்றுள்ை 
நிட்றக்குச ெமம் ஆகும். 

“m” நிட்ற ககொணை ஒரு க்பொருளின் 
்பருமன் “V” எனில், அதன் அைர்த்திக்கொன 
ெமன்்பொடு.

அைர்த்தி (D) = நிட்ற (M)
்பருமன் (V)

அ. ஒயர நிட்றயுள்ை (1கிகி) ஓர் இரும்புத் 
துணடையும், ஒரு மரத் துணடையும் 
எடுத்துக்ககொள்க. அவற்றின் ்பருமடன 
அைக்கவும். இவற்றுள் எது அதிக 
்பருமடனப க்பற்று அதிக இைத்டத 
ஆக்கிரமிக்கி்றது?. 

்பதில் : _______________

ஆ. ஒயர அைவுள்ை ஓர் இரும்புத் துணடையும், 
ஒரு மரத் துணடையும் எடுத்துக் ககொள்க. 
அவற்றின் நிட்றடய அைக்கவும். இவற்றுள் 
எது அதிக நிட்றடயப க்பற்றுள்ைது?

்பதில் : _______________

செயல்்ோடு : 4 

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd   9 03-04-2019   11.12.29 AM



10

அைர்த்தி, நிட்ற, மற்றும் கன அைவு 
ஆகியவற்றுக்கிடையயயொன கதொைர்புகள் 
பின்வரும் அைர்த்தி முக்யகொணத்தில் 
குறிக்கப்படடுள்ைன. 

அைர்த்தி (D)  =  நிட்ற / கனஅைவு
நிட்ற (M)   =  அைர்த்தி × கனஅைவு
கனஅைவு (V) = நிட்ற / அைர்த்தி

அைர்த்தி, நிட்ற, மற்றும் கன அைவு 
ஆகியவற்றுக்கிடையயயொன கதொைர்பு

1.6 வகானியல் ப்பகாருள்களின் 
ப�காடலவிடன அளத்�ல் 

நொம் தினெரி வொழவில் அைவிடும் நீைஙகடைக் 
குறிக்க கென்டிமீடைர், மீடைர் மற்றும் கியலொமீடைர் 
ய்பொன்்ற அலகுகடைப ்பயன்்படுத்துகிய்றொம். 
ஆனொல், விணகவளி ஆரொயசசியில், விணகவளி 
ஆரொயசசியொைர்கள் பூமிக்கும் விணமீனுக்கும் 
இடையில் உள்ை கதொடலவு அல்லது இரு 
விணமீன்களுக்கு இடையில் உள்ை கதொடலவு 
ய்பொன்்ற மிக நீணை கதொடலவுகடை அைக்க 
யவணடிய கடைொயத்தில் உள்ைனர். இத்தடகய 
கதொடலவுகடை அைவிை, கீழகொணும் இரு 
அலகுகள் ்பயன்்படுத்தப ்படுகின்்றன. அடவ : 
(அ) வொனியல் அலகு
(ஆ) ஒளி ஆணடு
வகானியல் அலகு
பூமியொனது சூரியடன நீள்வடைப்பொடதயில் 
சுற்றுகி்றது என்்பது நொம் அறிந்தயத. எனயவ, 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை 
கதொடலவு ஒவகவொரு நொளும் 

தீர்வு:

உருடையின் அைர்த்தி (D) =
உருடையின் நிட்ற (M)

உருடையின் கன அைவு (V)

=
280  = 70 கிகி/ மீ3

4
கைக்கு 1.5
இரும்பினொல் கெயயப்படை ஒரு க்படடியின் 
்பருமன் 125 கெ.மீ3. அதன் நிட்றடயக் கொணக. 
(இரும்பின் அைர்த்தி = 7.8 கி/ கெ.மீ3).
தீர்வு :

அைர்த்தி = நிட்ற / கனஅைவு
எனயவ, நிட்ற = அைர்த்தி × கனஅைவு = 

125 × 7.8 = 975 கி.
கைக்கு 1.6
தொமிரத்தொல் கெயயப்படை ஒரு யகொைத்தின் 
நிட்ற 3000கிகி. தொமிரத்தின் அைர்த்தி 8900 
கிகி/மீ3 எனில், யகொைத்தின் ்பருமடனக் 
கொணக. 
தீர்வு: 

அைர்த்தி = நிட்ற/கனஅைவு
எனயவ, கன அைவு = நிட்ற/அைர்த்தி = 

3000/8900 = 0.34மீ3

அட்ைவடை: சில ப்பகாருள்களின் அைர்த்தி 
(அட்ற பவப்பநிடலயில்)

வ. 
எண் இயல்பு ப்பகாருள்கள் அைர்த்தி 

(கிகி/மீ3)
1. வொயு கொற்று 1.2
2.

திரவம்
மணகணணகணய 800

3. நீர் 1,000
4. ்பொதரெம் 13,600
5.

திணமம் 

மரம் 770
6. அலுமினியம் 2,700
7. இரும்பு 7,800
8. தொமிரம் 8,900
9. கவள்ளி 10,500
10. தஙகம் 19,300
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ஒளி ஆண்டு
நமது சூரிய குடும்்பத்திற்கு 
மிக அருகில் அடமந்துள்ை 
விணமீன் பரொக்ஷிமொ 
கென்ைொரி. (Proxima 
Centauri) இதன் கதொடலவு 
2,68,770 வொனியல் அலகொகும். இதிலிருந்து, 
விணமீன்களின் கதொடலடவ வொனியல் 
அலகொல் குறிபபிடைொல், அடத டகயொள்வது 
கடினம் எனத்கதரிகி்றது. எனயவ, விணகவளி 
ஆரொயசசியொைர்கள் இரு விணமீன்களுக்கு 
இடையில் உள்ை கதொடலவு ய்பொன்்ற 
மிக நீணை கதொடலவுகடை அைக்க “ஒளி 
ஆணடு” என்னும் ஒரு தனித்தன்டம 
வொயந்த அலகிடனப ்பயன்்படுத்துகின்்றனர்.
கவற்றிைத்தில் ஒளியின் யவகம் 3×108 மீ/
வி என்்படத நொம் அறியவொம். அதொவது, ஒளி 
ஒரு வினொடியில் 3×108 மீ கதொடலடவக் 
கைக்கும். ஓர் ஆணடில் (கநடைொணடு 
அல்லொத) 365 நொள்கள் உள்ைன. ஒரு நொளில் 
24 மணி யநரமும், ஒரு மணி யநரத்தில் 
60 நிமிைஙகளும், ஒரு நிமிைத்தில் 60 
வினொடிகளும் அைஙகியுள்ைன.
ஆகயவ, ஓர் ஆணடில்
உள்ை கமொத்த வினொடிகளின்
எணணிக்டக  = 365×24×60×60
   = 3.153×107 வினொடிகள்

மொறிக்ககொணயை இருக்கும். பூமி அதன் 
அணடம நிடலயில் (அணடம நிடல என்்பது 
பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை 
கதொடலவு மிகக்குட்றவொக இருக்குய்பொது 
உள்ை நிடல) உள்ைய்பொது, பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை கதொடலவு 
சுமொர் 147.1 மில்லியன் கியலொமீடைர் 
ஆகும். பூமியொனது சூரியனிலிருந்து மிக 
அதிக கதொடலவில் உள்ைய்பொது (இது 
யெயடம நிடல என அடழக்கப்படும்), 
அவற்றிற்கிடையயயொன கதொடலவு 
சுமொர் 152.1 மில்லியன் கியலொமீடைர். 
(்பைத்தில் உள்ைவொறு) எனயவ, பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை ெரொெரித் 
கதொடலவு 149.6 மில்லியன் கியலொ மீடைர் 
ஆகும். இத்கதொடலயவ “வொனியல் அலகு” 
எனப்படுகி்றது. 

கநபடியூன், சூரியனிலிருந்து 30 வொனியல் 
அலகு கதொடலவில் உள்ைது. அதொவது, 
கநபடியூன் சூரியனிலிருந்து பூமி இருக்கும் 
கதொடலவில் 30 மைஙகு கதொடலவில் உள்ைது. 

ஒரு வொனியல் அலகு என்்பது பூமிக்கும் 
சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை ெரொெரித் 
கதொடலவு ஆகும். 

1 வொனியல் அலகு = 149.6 மில்லியன் கிமீ = 
149.6 × 106 கிமீ = 1.496 × 1011 மீ.

பூமியின் அணடம மற்றும் யெயடம நிடலகள்
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 லிடைர் என்்பது திரவஙகளின் கனஅைடவக் 
குறிக்கப ்பயன்்படும் க்பொதுவொன ஓர் 
அலகொகும். ஒரு லிடைர்= 1000 cc ஆகும்.

 ஒரு ககொள்கலனில் ஊற்்றக்கூடிய அதிக்படெ 
திரவத்தின் ்பருமயன கலனின் 
”ககொள்ைைவு” எனப்படும்.

 ஒரு க்பொருளின் அைர்த்தி என்்பது அதன் 
ஓரலகு ்பருமனில் (1 மீ3) அபக்பொருள் 
க்பற்றுள்ை நிட்ற ஆகும்.

 அைர்த்தியின் SI அலகு கிகி / மீ3. அதன் CGS 
அலகு கி / கெமீ3. 1 கி/கெமீ3 = 103 கிகி / மீ3.

 அதிக அைர்த்திடயக் ககொணை க்பொருடகள் 
“அைர்வொன” அல்லது “அைர்வுமிகு” 
க்பொருள்கள் எனப்படும். குட்றந்த 
அைர்த்திடயக் ககொணை க்பொருள்கள் 
“தைர்வொன” அல்லது “அைர்வுகுட்ற” 
க்பொருள்கள் எனப்படும்.

 ஒரு திைபக்பொருளின் அைர்த்தி ஒரு 
திரவத்தின் அைர்த்திடய விை அதிகமொனல், 
அது அத்திரவத்தில் மூழகும். ஒரு 
திைபக்பொருளின் அைர்த்தி ஒரு திரவத்தின் 
அைர்த்டதடய விை குட்றவொனொல், 
அபக்பொருள் அத்திரவத்தில் மிதக்கும். 

 அைர்த்தி = நிட்ற/கன அைவு
 நிட்ற = அைர்த்தி × கன அைவு
 கன அைவு = நிட்ற/அைர்த்தி
 ஒரு வொனியல் அலகு என்்பது பூமிக்கும் 

சூரியனுக்கும் இடையயயுள்ை ெரொெரித் 
கதொடலவு ஆகும்.1 வொனியல் அலகு  
= 149.6×106 கிமீ = 1.496×1011 மீ.

 ஒளி ஆணடு என்்பது ஒளியொனது 
கவற்றிைத்தில் ஓர் ஆணடில் கைக்கும் 
கதொடலயவ ஆகும். 1 ஒளி ஆணடு  
= 9.46×1015 மீ.

ஒளியொனது ஒரு வினொடியில் 3×108 மீ 
கதொடலடவக் கைக்கும் எனில், ஓர் ஆணடில் 
ஒளி கைக்கும் கதொடலவு = 3×108×3.153×107 = 
9.46×1015 மீ. இத்கதொடலயவ ஓர் ஒளி ஆணடு 
எனப்படுகி்றது..

ஒளி ஆணடு என்்பது ஒளியொனது 
கவற்றிைத்தில் ஓர் ஆணடில் கைக்கும் 
கதொடலயவ ஆகும். 

1 ஒளி ஆணடு = 9.46×1015 மீ

ஒளி ஆணடில் குறிக்கும்ய்பொது, பரொக்ஷிமொ 
கென்ைொரி (Proxima Centauri) நமது சூரிய 
குடும்்பத்திலிருந்து (பூமியிலிருந்தும்) 4.22 ஒளி 
ஆணடு கதொடலவில் உள்ைது. பூமியொனது 
அணைத்தின் டமயத்திலிருந்து 25,000 ஒளி 
ஆணடு கதொடலவில் உள்ைது.

நிடனவில்பககாள்க
 யவறு எந்த இயற்பியல் அைவுகைொலும் 

குறிபபிை இயலொத இயற்பியல் அைவுகள் 
அடிப்படை அைவுகள் எனப்படும். 
அவற்றிற்குரிய அலகுகள் அடிப்படை 
அலகுகள் எனப்படும்.

 அடிப்படை அைவுகடைப க்பருக்கியயொ, 
அல்லது வகுத்யதொ அைவுகள் வழி அைவுகள் 
எனப்படும். அவற்றிற்குரிய அலகுகள் வழி 
அலகுகள் எனப்படும்.

 ஒரு க்பொருளின் யமற்்பரபய்ப அதன் ்பரப்பைவு 
எனப்படும். இதன் SI அலகு ெதுர மீடைர் 
(அல்லது) மீ2 ஆகும்.

 ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் 
்பரபட்ப ஒரு வடர்பைத்  தொடைப 
்பயன்்படுத்தி கொணலொம்.

 ஒரு முப்பரிமொண க்பொருள் கவளியில் 
அல்லது சூழிைத்தில் ஆக்கிரமித்துக் 
ககொள்ளும் இையம அபக்பொருளின் கன 
அைவு அல்லது ்பருமன் எனப்படும். கன 
அைவின் SI அலகு கன மீடைர் (அ) மீ3 ஆகும்.
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நிட்ற மற்றும் கனஅைவினொல் 
அைர்த்தியில் ஏற்்படும் 

விடைவுகடை அறியவொமொ!

்படிநிடலகள்:
்படி 1:  கீழக்கொணும் உரலி / விடரவுக் குறியீடடைப ்பயன்்படுத்தி இசகெயல்்படடிற்கொன 

இடணயப ்பக்கத்திற்குச கெல்க. 
்படி2 : வலது  ெொைரத்தின்  யமற்பு்றம் உள்ை customizeஎன்்படத கெொடுக்கவும். 
்படி 3:  Material, Mass மற்றும் Volume என்்பதில் மொற்்றம் கெயய யமல் இைது பு்ற ெொைரத்தில்  

உள்ைநகர்த்திடய நகர்த்தவும். இபக்பொழுது நிட்றமற்றும் கனஅைவினொல் 
அைர்த்தியில் ஏற்்படும் விடைவுகடைக் கொணலொம்.

்படி 4: ‘Reset all’ என்்படத கெொடுக்கி புதுபபிக்கவும். 

அளவீடுகள்
இடையச்பசயல்்பகாடு

** ்பைஙகள் அடையொைத்திற்கு மடடுயம.

* யதடவகயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

அளவீடுகள் உரலி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/density(or) scan the QR Code

்படி 1 ்படி 2 ்படி 3

்படி 4
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2. திரவஙகளின் கன அைடவ அைவிடும் 
முகடவ மூலம் அைக்கலொம்.

3. நீர் மணகணணகணடய  விை  அைர்த்தி 
அதிகம் ககொணைது.

4. இரும்பு குணடு ்பொதரெத்தில் மிதக்கும்.
5. ஓரலகு ்பருமனில் குட்றந்த 

எணணிக்டகயில்  மூலக்கூறுகடைக் 
ககொணை க்பொருள் அைர்த்தி அதிகம் 
ககொணைப க்பொருள் எனப்படும்.

IV. மு�ல் வரிடசயில் உள்ளவற்ட்ற 
  இரண்ைகாவது வரிடசயில்  
  உள்ளவற்்்றகாடு ப்பகாருத்துக:

1. வரிடச-1 வரிடச-2
1. ்பரபபு (அ) ஓளி ஆணடு
2. கதொடலவு (ஆ) மீ3

3. அைர்த்தி (இ) மீ2

4. கன அைவு (ஈ) கிகி
5. நிட்ற (உ) கிகி / மீ3

2 வரிடச-1 வரிடச-2
1. ்பரபபு (அ) கி / கெமீ3

2. நீைம் (ஆ) அைவிடும் முகடவ
3. அைர்த்தி (இ) க்பொருளின் அைவு
4. கன அைவு (ஈ) கயறு
5. நிட்ற (உ) தை வடிவ க்பொருள்

V.  பின்வருவனவற்ட்ற சரியகான
 வரிடசயில் எழு�வும்:
1. 1 L, 100 cc, 10 L, 10 cc
2. தொமிரம், அலுமினியம், தஙகம், இரும்பு

VI. ஒபபுடமடயக் பககாண்டு நிரபபுக
1. ்பரபபு : மீ2 :: கன அைவு :____________
2. திரவம் : லிடைர் :: திைபக்பொருள் 

:_____________
3. நீர் : மணகணணகணய :: 

____________ : அலுமினியம்

மதிபபீடு

I.  சரியகான விடைடயத் ்�ர்்நப�டுத்து 
எழுதுக.

1.  பின்வருவனவற்றுள் எது 
வழி அைவு?
(அ) நிட்ற (ஆ) யநரம்
(இ) ்பரபபு (ஈ) நீைம்

2.. பின்வருவனவற்றுள் எது 
ெரி?

(அ) 1L = 1cc (ஆ) 1L = 10 cc
(இ) 1L = 100 cc (ஈ) 1L = 1000 cc

3. அைர்த்தியின் SI அலகு
(அ) கிகி / மீ2 (ஆ) கிகி / மீ3

(இ) கிகி / மீ (ஈ) கி / மீ3

4.  ெம நிட்றயுள்ை இரு யகொைஙகளின் 
கனஅைவுகளின் விகிதம் 2:1 எனில், 
அவற்றின் அைர்த்தியின் விகிதம்
(அ) 1:2 (ஆ) 2:1
(இ) 4:1 (ஈ) 1:4

5. ஒளி ஆணடு என்்பது எதன் அலகு?
(அ) கதொடலவு (ஆ)  யநரம்
(இ) அைர்த்தி
(ஈ) நீைம் மற்றும் யநரம்

II. ்ககாடிட்ை இைத்ட� நிரபபுக.
1.  ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை க்பொருடகளின் 

்பருமடன அைக்க  விதி 
்பயன்்படுகி்றது.

2.  ஒரு கன மீடைர் என்்பது 
கன கென்டிமீடைர்.

3.  ்பொதரெத்தின் அைர்த்தி .
4.  ஒரு வொனியல் அலகு என்்பது

.
5.  ஓர் இடலயின் ்பரபட்ப 

்பயன்்படுத்தி கணக்கிைலொம்.
III. பின்வரும் கூற்றுகள் சரியகா �வ்றகா 

எனக் கூறுக.
1.  ஒரு க்பொருளின் யமற்்பரபய்ப அதன் 

கனஅைவு எனப்படும்.
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5. ஓரு வொனியல் அலகு வடரயறு.

X. விரிவகான விடையளி.
1. ஒழுஙகற்்ற வடிவமுள்ை க்பொருள்களின் 

்பரபட்ப ஒரு வடர்பைத் தொடைப 
்பயன்்படுத்தி கணக்கிடும் முட்றடய 
விவரி.

2. ஒரு கல்லின் அைர்த்திடய ஒரு அைவிடும் 
முகடவ மூலம் எவவொறு கணைறிவொய?

XI.  உயர் சி்ந�டன வினகா.
பின்வருமொறு மூன்று யகொைஙகள் உள்ைன.
யகொைம்-அ யகொைம்-ஆ யகொைம்-இ

  

யகொைஙகள் (அ) மற்றும் (ஆ) ஒயர 
க்பொருைொல் கெயயப்படைடவ. யகொைம்-இ யவறு 
ஒரு க்பொருைொல் கெயயப்படைது. யகொைஙகள் 
(அ) மற்றும் (இ) ஒயர ஆரம் ககொணைடவ. 
யகொைம்-(ஆ)-இன் ஆரம் யகொைம் (அ)-ன் 
ஆரத்தில் ்பொதியொக இருக்கும். யகொைம் (அ)-ன் 
அைர்த்தி யகொைம் (இ)-ஐ விை இரு மைஙகொக 
உள்ைது. இபய்பொது, பின்வரும் யகள்விகளுக்கு 
விடையளி:
1. யகொைஙகள் (அ) மற்றும் (ஆ)-இன் 

நிட்றகளின் விகிதத்டதக் கொணக.
2. யகொைஙகள் (அ) மற்றும் (ஆ)-இன் கன 

அைவுகளின் விகிதத்டதக் கொணக.
3. யகொைஙகள் (அ) மற்றும் (இ)-இன் 

நிட்றகளின் விகிதத்டதக் கொணக.
XII. கைக்கிடுக.
1. ஒரு வடைத் தடடின் ஆரம் 10 கெமீ எனில், 

அதன் ்பரபட்ப மீ2- ல் கொணக. (π = 22/7 
எனக் ககொள்க)

2. ஒரு ்பள்ளியின் விடையொடடுத்திைலின் 
்பரிமொணம் 800 மீ × 500 மீ. அத்திைலின் 
்பரபட்பக் கொணக.

VII.  கூற்று-ககாரைம் வடகக் 
  ்கள்விகள்.
உஙகைது விடைடயப பின்வருமொறு 
யதர்ந்கதடுத்து எழுதுக.
(அ ) கூற்றும் கொரணமும் ெரி மற்றும் கொரணம் 

கூற்றிற்கொன ெரியொன விைக்கம்.
(ஆ) கூற்றும் கொரணமும் ெரி ஆனொல் கொரணம் 

கூற்றிற்கொன ெரியொன விைக்கமில்டல.
(இ ) கூற்று ெரி ஆனொல் கொரணம் தவறு.
(ஈ ) கூற்று தவறு ஆனொல் கொரணம் ெரி.
 கூற்று: கல்லின் கன அைடவ அைவிடும் 

முகடவ மூலம் அைக்கலொம்.
 கொரணம்: கல் ஒரு ஒழுஙகற்்ற 

வடிவமுடைய க்பொருள்.
 கூற்று: மரக்கடடை  நீரில் மிதக்கும்.
 கொரணம்: நீர் ஒரு ஒளி ஊடுருவும் திரவம்.
 கூற்று: ஒர் இரும்பு குணடு நீரில் மூழகும்.
 கொரணம்: நீர் இரும்ட்பவிை அைர்த்தி 

அதிகமுடையது.
VIII. ஓரிரு வகார்த்ட�களில் விடையளி.
1. ஒரு சில வழி அைவுகடைக் கூறுக.
2. ஓர் ஒளி ஆணடின் மதிபட்பத் தருக.
3. ஓர் உருடையின் கனஅைடவக் கொணும் 

சூத்திரத்டத எழுதுக.
4. க்பொருடகளின் அைர்த்திக்கொன 

வொயப்பொடடைத் தருக.
5. எந்த திரவத்தில் இரும்பு மூழகும்?
6. வொனியல் க்பொருள்களின் கதொடலடவக் 

கொண உதவும் அலகுகடைக் கூறுக.
7. தஙகத்தின் அைர்த்தி எவவைவு?

IX. ஓரிரு வகாக்கியஙகளில் விடையளி.
1. வழி அைவுகள் என்்றொல் என்ன?
2. ஓரு திரவத்தின் கன அைடவயும் 

ஒரு கலனின் ககொள்ைைடவயும் 
யவறு்படுத்துக.

3. க்பொருடகளின் அைர்த்திடய வடரயறு.
4. ஓர் ஒளி ஆணடு என்்றொல் என்ன?
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XIII. குறுக்பகழுத்துப புதிர்:
இைமிரு்நது வலம்
1. கவப்பநிடலயின் SI அலகு. (4)
2. திரவஙகளின் கன அைடவக் கொண 

உதவுவது. (8)
3. ஓரலகு கன அைவில் உள்ை நிட்ற. (5)
4. இரும்ட்பவிை அைர்த்தி அதிகம் 

3. ஒயர அைவொன இரு யகொைஙகள் தொமிரம் மற்றும் இரும்பினொல் 
கெயயப்படுகின்்றன. அவற்றின் நிட்றகளின் விகிதத்டதக் கொணக. 
தொமிரம் மற்றும் இரும்பின் அைர்த்தி முட்றயய 8900 கிகி / மீ3 மற்றும்  
7800 கிகி / மீ3. 

4. 250 கி நிட்றயுள்ை ஒரு திரவம் 1000 cc இைத்டத நிரபபுகி்றது. திரவத்தின் அைர்த்திடயக் 
கொணக.

5. 1கெமீ ஆரமுள்ை ஒரு யகொைம் கவள்ளியினொல் கெயயப்படுகி்றது. அக்யகொைத்தின் நிட்ற 33 கி 
எனில், கவள்ளியின் அைர்த்திடயக் கொணக. (π = 22/7 எனக் ககொள்க).

ககொணை திரவம். (5)

்மலிரு்நது கீழ்
(அ) ஓர்அடிப்படை அைவு. (6)
(ஆ) ஒரு முப்பரிமொண க்பொருள் சூழிைத்தில் 

ஆக்கிரமித்துக்ககொள்ளும் இைம். (5)
(இ) நீணைத்கதொடலவின அலகு. (5)
(ஈ) ஒரு வழி அைவு. (5)

(1)      

 

    

 (2)       

    

    

    

    

 (3)       

(4)        
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  த�ொலைவு மற்றும் இடபதபெயர்ச்சியின் வலையலைலய அறி�ல்
  த�ொலைவு மற்றும் இடபதபெயர்ச்சிலய வவறுபெடுத்தி அறி�ல்
  வவகம், திலைவவகம் மற்றும் முடுககத்தின் வலையலைலய அறி�ல்
  வவகம் மற்றும் திலைவவகத்திலை வவறுபெடுத்தி அறி�ல்
  த�ொலைவு - கொைம்,  திலைவவகம் - கொைம் வலைபெடஙகலைப  

புரிந்து தகொள்ளு�ல் 
  இயஙகும் தபெொருள்களின் வவகத்திலை கணககிட அறி�ல்
  ஈர்பபு லமயம் மற்றும் ைமநிலையின் அன்ைொட பெயன்பெொடுகலை அறி�ல்

கற்றல் ந�ோககஙகள்
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அறிமு்கம் 

வமவை தகொடுககபபெட்டிருககும் பெடத்தில் 
கொட்டியபெடி கவி�ொ �ைது வீட்டிலிருந்து 
இரு வழிகளில் பெள்ளிககு தைல்ை முடியும். 
எபபெொல�யின் வழியொகச் தைன்ைொல் அவைொல் 
விலைவில் பெள்ளிலய அலடய இயலும் எை 
உஙகைொல் கூை இயலுமொ ?
பெொல� – A
பெொல� – B 
அருகில் உள்ை பெடத்திலைப பெொருஙகள். 

கொற்று வீைொ� வபெொது  கொற்று வீசும் வபெொது 
இலையின் பெொல�  இலையின் பெொல�

எந்�ப பெொல�யின் வழியொக இலை கீவே  
விழும்வபெொது �லைலய வவகமொக வந்�லடயும்?

 .
உமொவும், பிரியொவும் ஒவை பெள்ளியில் 

பெடிககும் வ�ொழிகள். அவர்கள் இருவரும் 
பெள்ளி வேைம் முடிந்�வுடன் அருகில் 
உள்ை விலையொட்டுத் திடலுககுச் தைன்று 
விலையொடிவிட்டு வீடு திரும்புவொர்கள். ஒருேொள் 

உமொ �ைது பெொட்டி வீட்டிற்குச்தைன்றுவிட்டுத் 
திடலுககு வருவ�ொகக கூறிச்தைன்ைொள். 
இருவரும் விலையொட்டுத்திடலுககுச் தைன்ை 
பெொல� பெடத்தில் கொட்டபபெட்டுள்ைது. 

�ைளயா�� ைமதான�

��

ப��

பா
ை

த-
அ

பாைத-ஆ

ஒரு நூலிலை எடுத்துகதகொள்ளுஙகள். 
அ�லை பெயன்பெடுத்தி, பெடத்தில் கொட்டியுள்ை 
பெொல�யின் (அ மற்றும் ஆ) நீைஙகலை அைந்து 
தகொள்ளுஙகள். எபபெொல�யின் நீைம் அதிகமொக 
உள்ைது எைக கூறுஙகள்.

.
வமற்கணட நிகழ்வுகளில் இருந்து ஒரு 

தபெொருைொைது ஓர் இடத்திலிருந்து மற்வைொர் 
இடத்திற்குச் தைல்லும்வபெொது அவ்விரு 
இடஙகலையும் இலணககும் வேர்கவகொட்டு 
பெொல�யில் தைன்ைொல் மற்ை பெொல�களில் 
தைல்வ�லைக கொட்டிலும் விலைவில் 
அவ்விடத்திலைச் தைன்று அலடயைொம் 
எை ேொம் அறிகிவைொம். இரு புள்ளிகளுககு 
இலடவயைொை வேர்வகொட்டுபபெொல�யில் மிகக 
குலைந்� த�ொலைவு அலமகிைது. 
2.2  த�ொசலவு மற்றும் இடபதபெயர்ச்சி
த�ொசலவு – ஓர் இடத்திலிருந்து மற்வைொர் 
இடத்திற்கு, ஒரு தபெொருள் கடந்து வந்� 
பெொல�யின் தமொத்� நீைம் த�ொசலவு எைபபெடும்.
இடபதபெயர்ச்சி – ஒரு தபெொருளின் 
இயககத்தின்வபெொது, அ�ன் துவகக நிலைககும் 
இறுதி நிலைககும் இலடவய உள்ை மிகக 
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A யிலிருந்து B ககு பெயணம் தைய்யும் 
ஒரு தபெொருளின் பெொல�யொைது பெடத்தில் 
கொட்டபபெட்டுள்ைது. தபெொருைொைது பெயணம் 
தைய்� தமொத்� த�ொலைவு 120 மீ. தபெொருளின் 
இடபதபெயர்ச்சி 40 மீ (த�ன்கிேககு திலையில்).

A B

B

A

ெதாைல� __________________ 
இட�ெபய��� _____________

ெதாைல� __________________
இட�ெபய��� _____________

முயல் ஒன்று ஓடிய பெொல� பெடத்தில் 
கொட்டபபெட்டுள்ைது. ஒவ்தவொரு பெடத்திலும் அது 
கடந்� த�ொலைலவயும் இடபதபெயர்ச்சிலயயும் 
கணடறிக.ஒவ்தவொரு சிறிய கட்டத்தின் பெகக 
அைவு ஒரு மீட்டர் என்ை அைவில் உள்ை�ொகக 
தகொள்க. முயல் A என்ை புள்ளியில் ஓடத்துவஙகி 
B என்ை புள்ளிலய வந்�லடகிைது.

   எபதபெொழுது முயல்/தமொத்� கடந்� 
த�ொலைவும், அ�ன் இடபதபெயர்ச்சியும் 
ைமமொக இருககும் எை விைககுக. ஆைொல் 
முயல் ஓடத்துவஙகிய புள்ளியும், முடித்�ப 
புள்ளியும் தவவ்வவைொக இருகக வவணடும்.

  

 
ேொம் ஒரு தபெொருளின் இடபதபெயர்ச்சிலய 

குறிபபிடும்வபெொது அது பெயணம் வமற்தகொள்ளும் 
திலைலயப தபெொறுத்து வேர்குறி அல்ைது 
எதிர்குறிலயப பெயன்பெடுத்துகிவைொம்.

A B

இஙகு தபெொருளின் ஆைம்பெ நிலைலய A 
எைகதகொணடு தபெொருள் A யிலிருந்து B ககு 
தைல்லும் வபெொது வேர்குறிலயயும், B யிலிருந்து 
Aககு தைல்லும்வபெொது எதிர்குறிலயயும் 
பெயன்பெடுத்துகிவைொம்.

குலைந்� வேர்கவகொட்டுத் த�ொலைவு 
இடபதபெயர்ச்சி எைபபெடும்.

த�ொலைவு மற்றும் இடபதபெயர்ச்சி இலவ 
இைணடும் ஒவை அைகொல் குறிககபபெடுகின்ைை. 
இவற்றின் SI அைகு மீடடர்(மீ) ஆகும்.

10 �.�.

A B

1

5 �.�.3

7 �.�.2

ஒருவர் பெடத்தில் கொட்டியவொறு A என்ை 
இடத்திலிருந்து B என்ை இடத்திற்குப பெயணம் 
தைய்கிைொர் எைகதகொள்வவொம்.

இதில் மு�ல் பெொல�யின் வழியொகச் 
தைல்லும்வபெொது அவர் 10 கி.மீ. தூைம் 
பெயணத்திலை வமற்தகொள்கிைொர். இைணடொவது 
பெொல�யின் வழியொகப பெயணம் தைய்யும்வபெொது 7 
கிமீ தூைம் பெயணம் தைய்கிைொர்.

மு�ல் பெொல�யில் அவர் கடந்� த�ொலைவு 
10 கிமீ.

இைணடொவது பெொல�யில் அவர் கடந்� 
த�ொலைவு 7 கிமீ.

A மற்றும் Bககு இலடவய உள்ை வேர்வகொட்டு 
த�ொலைவு ஆைது இடபதபெயர்ச்சி 5 கிமீ (3 
எைககுறிககபபிட்டுள்ைது).

எைவவ, எந்� பெொல�யில் அவர் பெயணம் 
தைய்�ொலும் அவைது இடபதபெயர்ச்சி 5 கிமீ (கிேககு 
திலையில்) ஆகும்.

40 �.

120 �.

A

B
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வே்கம் = த�ொசலவு / ்கொலம்
இ�ன் அைகு மீடடர் / விநொடி ( மீ / வி)

வே்கத்திசை நொம் சீரொை வே்கம் 
மற்றும் சீரற்்ற வே்கம் எை இரு வலககைொகப 
பிரிககைொம்.

1 கி.மீ / மணி = 5 / 18 மீ / வி
இ�லை எவ்வொறு ேொம் தபெறுகிவைொம் 
என்பெ�லைக கொணவபெொம்.

1 கி.மீ = 1000 மீ
ஒரு மணி = 3600 வி
1 கி.மீ / மணி = 1000 மீ / 3600 வி = 5 / 18 மீ / வி

சீரொை வே்கம்
ஒரு தபெொருள் ைமகொை இலடதவளிகளில் ைம 
த�ொலைவிலைக கடந்�ொல் அபதபெொருள் சீைொை 
வவகத்தில் தைல்கிைது எைபபெடும்.

சீரற்்ற வே்கம்
ஒரு தபெொருள் தவவ்வவறு கொை இலடதவளிகளில் 
தவவ்வவறு த�ொலைவிலைக கடந்�ொல் 
அபதபெொருள் சீைற்ை வவகத்தில் தைல்கிைது 
எைபபெடும்.

ைரொைரி வே்கம் = ்கடந� தமொத்�த் த�ொசலவு / 
எடுத்துகத்கொணட தமொத்�க ்கொலம்

2.3.2 திசைவே்கம்
இடபதபெயர்ச்சி மொறுபெடும் வீ�ம் திலைவவகம் 
எைபபெடும்.

திலைவவகம் (V) = இடபதபெயர்ச்சி
கொைம்

திலைவவகத்தின் SI அைகு மீடடர் / விநொடி  
(மீ / வி) ஆகும்.

ஓ�
பாைத�� 

�ள� 200 �.

இடெபய
	�
50 �.

x

y

400 �.

100 �.

வ

�

ெத

ேம

ைமதான�

��

விசடயளி
 சுபெொ �ன் வீட்டிலிருந்து அருகில் உள்ை 

லம�ொைத்திற்குச் தைல்கிைொள்.
1. அவள் பெயணம் தைய்� த�ொலைவு 

யொது?
2. அவளின் இடபதபெயர்ச்சி யொது ?

 ஒரு தபெொருளின் கடந்� த�ொலைவு 15 கி.மீ. 
அபதபெொருளின் இடபதபெயர்ச்சி 15 கி.மீ . 
இவற்றிலிருந்து நீவிர் அறிவது என்ை ?

 ஒருவர் பெயணம் தைய்� த�ொலைவு 30 
கி.மீ. அவரின் இடபதபெயர்ச்சி 0 கி.மீ எனில் 
நீவிர் அறிவது என்ை ?

நொடடி்கல் சமல்
வொன் மற்றும் கடல் வழி 
வ பெ ொ க கு வ ை த் து க ளி ல் 
த�ொலைவிலை அைககப 

பெயன்பெடுத்�பபெடும் அைகு ேொட்டிககல் லமல் ஆகும். 
ஒரு ேொட்டிககல் லமல் என்பெது 1.852 கி.மீ ஆகும். 
கபபெல் மற்றும் விமொைஙகளின் வவகஙகலை 
அைககப பெயன்பெடும் அைகு ேொட் எைபபெடும். ஒரு ேொட் 
என்பெது ஒரு மணி வேைத்தில் ஒரு ேொட்டிககல் லமல் 
த�ொலைவு கடககத் வ�லவபபெடும் வவகம் ஆகும்.

2.3 வே்கம் – திசைவே்கம்
2.3.1 வே்கம் 
மீள் பெொர்சே

ேொம் வவகம் என்பெ�லைப பெற்றி ஆைொம் 
வகுபபில் பெடித்துள்வைொம். 

த�ொலைவு மொறுபெடும் வீ�ம் வே்கம் 
எைபபெடும்.
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அது 0.2 மணி வேைம் எடுத்துகதகொள்கிைது எனில் 
அ�ன் ைைொைரி திலைவவகத்திலைக கொணக.

ைைொைரி திலைவவகம் = தமொத்� இடபதபெயர்ச்சி
கொைம்

=  7-5/0.2
=  2 / 0.2
=    10 கி.மீ/ மணி (அ) 10 x 5 / 18 = 25 / 9 = 

0.28 மீ / வி

d

v t

வமவை கொணபபெடும் முகவகொணமொைது 
முலையொைது திலைவவகம் (v), இடபதபெயர்ச்சி 
(d) மற்றும் கொைம் (t) இவற்றுககிலடவய உள்ை 
த�ொடர்பிலை எளி�ொகப புரிந்துகதகொள்ை 
உ�வுகிைது.

v = d / t , t = d / v, d = v × t  =  கட்டம்

விசடயளி
 சீைொை திலைவவகத்தில் த�ற்கு வேொககி 

100 மீ த�ொலைவிலை 4 விேொடிகளில் 
கடககும் மகிழுந்தின் திலைவவகத்ல�க 
கணடறிக.

 உலைன் வபெொல்ட் 100 மீ தூைத்திலை 
9.58 விேொடிகளில் கடந்�ொர். அவைது 
வவகத்திலைக கணடறிக. 30 மீ / வி 
வவத்தில் ஓடககூடிய சிறுத்ல�யுடன், 
உலைன்வபெொல்ட் ஓட்டபபெந்�யத்தில் கைந்து 
தகொணடொல் தவற்றி யொருககு?

 நீஙகள் 4 மீ கிேககு வேொககி வேைொக ேடந்து, 
பின்ைர் 2 மீ த�ற்கு வேொககியும், அடுத்து 4 மீ 
வமற்கு வேொககியும், கலடசியொக 2 மீ வடககு 
வேொககியும் ேடககிைொய். நீஙகள் தமொத்� 
தூைத்திலை 24 விேொடிகளில் கடககிைொய். 

 பெடத்தில் கொட்டியவொறு ஒரு விலையொட்டு 
வீைொஙகலை 25 விேொடியில் 200 
மீட்டர் ஓட்டத்திலை நிலைவு தைய்�ொர் 
என்ைொல் அவரின் வவகம் மற்றும் 
திலைவவகத்திலைக கொணக.

வவகம்  = கடந்� த�ொலைவு / கொைம்
 =  200 / 25
 =  8 மீ / வி
திலைவவகம்  = இடபதபெயர்ச்சி / கொைம்
 = 50 / 25
 = 2 மீ / வி

சீரொை திசைவே்கம்
ஒரு தபெொருைொைது �ன் இயககத்தின் வபெொது 
�ைது திலையிலை மொற்ைொமல் சீைொை கொை 
இலடதவளியில் சீைொை இடபதபெயர்ச்சியிலை 
வமற்தகொணடொல் அது சீைொை திலைவவகத்தில் 
இயஙகுகிைது எைபபெடும். (எ.கொ) தவற்றிடத்தில் 
பெயணம் தைய்யும் ஒளி.

சீரற்்ற திசைவே்கம்
ஒரு தபெொருைொைது �ைது திலைலயவயொ 
அல்ைது வவகத்திலைவய மொற்றிகதகொணடொல் 
அபதபெொருள் சீைற்ை திலைவவகத்தில் உள்ைது 
எைபபெடும். (எ.கொ) இையில் நிலையத்திற்கு 
வரும் த�ொடர்வணடியின் இயககம்.

ைரொைரி திசைவே்கம்

ைைொைரி திலைவவகம் = தமொத்� இடபதபெயர்ச்சி
எடுத்துகதகொணட கொைம்

7 �.�.

0

������� E

ெதாட�க���� 5 �.�.

(எ.கொ) பெடத்தில் கொட்டியுள்ைவொறு ஒரு 
மகிழுந்�ொைது கிேககு திலையில் 5 கிமீ தூைம் 
பெயணம் தைய்கிைது. பின்ைர் திரும்பி அவ� 
பெொல�யில் வமற்கு வேொககி 7 கிமீ தூைம் பெயணம் 
தைய்கிைது. இபபெயணத்திலை நிலைவு தைய்ய 
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விசடயளி

tu = 0 � tv = 4 �

u = 0 �/� v = 12 �/�

ஓய்வு நிலையில் உள்ை ஒரு மகிழுந்�ொைது, 
வேர்கவகொட்டில் இயஙகத் த�ொடஙகுகிைது 
எைக தகொள்க. அது 4 விேொடிகளில் 12 மீ / 
வி வவகத்திலை அலடகிைது எனில் அ�ன் 
முடுககத்திலைக கணககிடுக. மகிழுந்து சீைொக 
முடுககத்தில் உள்ைது எைக தகொள்க.

நொன் எவேளவு வே்கமொைேன் பெொருங்கள்!
சிறுத்ல�யொை ேொன் மிகவவகமொக ஓடும் 
விைஙகு ஆவவன். எைது வவகம் 25 மீ / வி மு�ல் 
30 மீ / வி வலை ஆகும். என்ைொல் இைணடு 
விேொடியில் எைது வவகத்திலை 0 விலிருந்து 
20 மீ / வி ஆக மொற்றிக தகொள்ைமுடியும். எைது 
முடுககம் வியபபெொக உள்ைது அல்ைவொ !

 

உைது ைைொைரி வவகம் எவ்வைவு? ைைொைரி 
திலைவவகம் எவ்வைவு?

2.4 முடுக்கம்
முடுக்கம் (a)
திலைவவகம் மொறும் வீ�ம் முடுககம் எைபபெடும். 
வவறு வலகயில் கூறுவ�ைொல், ஒரு தபெொருளின் 
வவகத்திவைொ அல்ைது திலையிவைொ மொற்ைம் 
ஏற்பெட்டொல் அபதபெொருள் முடுககமலடகிைது 
எைபபெடும்.
முடுககம் (a) = திலைவவக மொற்ைம் / கொைம்

= இறுதித்   திலைவவகம் (v) – ஆைம்பெத் திலைவவகம் (u)
கொைம் (t)

a = (v – u)
t

முடுககத்தின் SI அைகு மீ / வி2 
ஒரு தபெொருளின் வவகத்திவைொ அல்ைது 

திலையிவைொ அல்ைது வவகம் மற்றும் திலை 
இலவ இைணடிலும் மொற்ைம் ஏற்பெட்டொல் 
அபதபெொருைொைது முடுககமலடகிைது எைபபெடும்.

(அ) ேவக��� மா�ற� (ஆ) �ைச�� மா�ற� (இ) ேவக� ம�� �ைச�� மா�ற�

20 �/
 30 �/
 20 �/

20 �/


20 �/

30 �/


ஒரு த�ொடர்வணடி வேர்வகொட்டில் 
பெயணம் தைய்யும் பெொல�லயக கீவே உள்ை 
பெடமொைது கொட்டுகிைது. பெடத்திலைப பெொர்த்து 
அட்டவலணலயப பூர்த்தி தைய்யவும்.

ஆைம்பெத் திலைவவகம் (u)  = 0 மீ / வி
இறுதி திலைவவகம் (v)  = 12 மீ / வி
எடுத்துகதகொணட வேைம் (t)  = 4 வி

முடுககம் a = (v – u)
t

 = (12 – 0 ) / 4
 = 3 மீ / வி2

0 �/�

A

0 �

6 �/�

B

10 �

14 �/�

C

20 �

14 �/�

D

30 �

6 �/�

E

40 �

2 �/�

F

50 �

்கொர் பெயணம் 
தைய்� 

த�ொசலவு

ஆரம்பெத் 
திசைவே்கம் 

(u) மீ/வி

இறுதி 
திசைவே்கம் 

(v) மீ/வி

திசைவே்க 
மொற்்றம் (v-u)

மீ/வி

எடுத்துக
த்கொணட 

வநரம் (t) வி

முடுக்கம் = 
திசைவே்கமொற்்றம் 

/ ்கொலம் மீ / வி2

A-B 0 6 6 10 0.6
B-C
C-D
D-E
E-F
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கொைத்ல�ப தபெொருத்து ஒரு வபெருந்தின் 
திலைவவகமொைது அட்டவலணயில் 
தகொடுககபபெட்டுள்ைது.

வநரம் (வி) 1 2 3 4 5

திசைவே்கம்  
(மீ/வி)  

20 + 
20

40 + 
20

60 + 
20

80 + 
20

100 + 
20

(வநர் முடுக்கம்)

100 - 
20

80 - 
20

60 - 
20

40 - 
20

20 - 
20

(எதிர் முடுக்கம்)

இஙகு தபெொருளின் திலைவவகமொைது 20 
மீ/வி என்ை வேைத்தில் மொற்ைம் அலடவ�ொல் 
(அதிகரித்�ல் அல்ைது குலை�ல்) இ�ன் முடுகக 
மொற்ைம் 20 மீட்டர் / வி2 ஆகும்.

சீரற்்ற முடுக்கம் 
ஒரு தபெொருளின் திலைவவகத்தில் கொைத்ல�ப 
தபெொருத்து ஏற்பெடும் மொற்ைமொைது சீைற்ை�ொக 
இருந்�ொல் அம்முடுககமொைது சீரற்்ற முடுக்கம் 
எைபபெடும்.

வேைம்(வி) 0 1 2 3 4 5
திலைவவகம் (மீ /வி) 0 10 40 60 70 50
திலைவவகமொற்ைம் 0 10 30 20 10 20

இஙகு ஒவ்தவொரு விேொடிககும் திலைவவகத்தில் 
ஏற்பெடும் மொற்ைம் மொறுபெடுவல�க கொணைொம். 
எைவவ இம்முடுககம் சீரற்்ற முடுக்கம் எைபபெடும்.
2.5 த�ொசலவு – ்கொலம் ேசரபெடங்கள்

x0 S

ெதாட�க�
���

ஒரு மகிழுந்�ொைது O என்ை புள்ளியில் 
இருந்து புைபபெட்டுச் தைல்வ�ொகக கருதுவவொம். 
ஒவ்தவொரு விேொடி வேைத்திற்கும் அது 
கடககும் த�ொலைவொைது அைககபபெடுகிைது. 
த�ொலைவு மற்றும் கொைம் பெதிவு தைய்யபபெட்டு 
அ�ற்கொை வலைபெடமொைது வலையபபெடுகிைது. 

விசடயளி
வமற்கணட �கவலில் இருந்து சிறுத்ல�யின் 
முடுககத்திலை உன்ைொல் கணககிட்டுக கூை 
முடியுமொ?

வநர் முடுக்கம்
ஒரு தபெொருளின் திலைவவகமொைது 
கொைத்திலைப தபெொருத்து அதிகரித்துக 
தகொணவட வந்�ொல் அபதபெொருளில் ஏற்பெடும் 
முடுககம் வநர் முடுக்கம் எைபபெடும்.
எதிர் முடுக்கம்
ஒரு தபெொருளின் திலைவவகமொைது 
கொைத்திலைப தபெொருத்து குலைந்து தகொணவட 
வந்�ொல் அபதபெொருளில் ஏற்பெடும் முடுககம் 
எதிர்முடுக்கம் எைபபெடும்.

u = 8 �/�u = 8 �/� v = 2 �/�v = 2 �/�

∆t = 10 �∆t = 10 �

 ஒரு வேர்வகொட்டு பெொல�யில் 8 
மீ / வி என்ை திலைவவகத்தில் 
இயஙகிகதகொணடிருககும் பெந்�ொைது 
10 விேொடியில் 2 மீ / வி என்ை 
திலைவவகத்திலை அலடகிைது . 
அபதபெொருள் தபெறும் எதிர்முடுககம் யொது \?

ஆைம்பெ திலைவவகம் (u)  = 8 மீ / வி
இறுதி திலைவவகம் (v)  =  2 மீ / வி
எடுத்துகதகொணட வேைம் (t)  =  10 வி
முடுககம் ( a )  =  (v – u) / t
 =  ( 2 – 8 ) / 10
 = - 0.6 மீ / வி2
சீரொை முடுக்கம்

ஒரு தபெொருளில் சீைொை கொை இலடதவளியில் 
கொைத்திலைப தபெொருத்து திலைவவகத்தில் 
ஏற்பெடும் மொற்ைம் (அதிகரித்�ல் அல்ைது 
குலை�ல்) சீைொை�ொக இருபபின் அம்முடுககம் 
சீரொை முடுக்கம் எைபபெடும்.
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0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ெதாைல� (�)

25

50

75

100

125

(இ) ம����� ேவக� அ�க���� ெகா�ேட ெச	�த	

0 1 2 3 4 5
0 5 20 45 80 125ெதாைல� (�)

கால� (�)

வலைபெடத்தில் , ஒவ்தவொரு குறிபபிட்ட கொை 
இலடதவளியிலும் (1 விேொடி), மகிழுந்து கடககும்  
தூைம் அதிகரிககிைது.

எைவவ, மகிழுந்தின் வவகம் அதிகரித்துக 
தகொணவட தைல்கிைது. இ�லை, வலை 
வலையின் ைொய்வின் மதிபபு அதிகரித்துக 
தகொணவடச் தைல்வ�ன் மூைம் அறியைொம்.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ெதாைல� (�)

25

50

75

100

125

(ஈ) ம����� ேவக� �ைற��� ெகா�ேட ெச	�த	

0 1 2 3 4 5
0 45 80 105 120 125ெதாைல� (�)

கால� (�)

வலைபெடத்தில், ஒவ்தவொரு குறிபபிட்ட கொை 
இலடதவளியிலும்  (1 விேொடி), மகிழுந்து கடககும்  
தூைம் குலைகிைது.

எைவவ, மகிழுந்தின் வவகம் குலைந்துக 
தகொணவட தைல்கிைது. இ�லை, வலைவலையின் 
ைொய்வின் மதிபபு குலைந்துக தகொணவடச் 
தைல்வ�ன் மூைம் அறியைொம்.

இந்நிகழ்வில் கொணபபெடும் ேொன்கு 
ைொத்தியககூறுகள் கீவே தகொடுககபபெட்டுள்ைை.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ெதாைல� (�)

10

20

30

40

50

(அ) ம���� ஓ���ைல�� இ��த�

0 1 2 3 4 5
0 20 20 20 20 20ெதாைல� (�)

கால� (�)

இந்� வலைபெடத்தில், வேர்வகொட்டின் 
ைொய்வு சுழி மதிபபிலைப தபெற்றுள்ைது. 
அ�ொவது ஒவ்தவொரு விேொடி கொைத்திற்கும் 
த�ொலைவொைது மொைொமல் உள்ைது. மகிழுந்து 
ஓய்வு நிலையில் உள்ைது.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ெதாைல� (�)

10

20

30

40

50

(ஆ) ம���� 10 �/� எ�ற �ரான ேவக	�� ெச��த�

0 1 2 3 4 5
0 10 20 30 40 50ெதாைல� (�)

கால� (�)

வலைபெடத்தில் ைொய்வொைது மொைொ 
மதிபபிலைப தபெற்றுள்ைது. இ�ன் 
த�ொலைவொைது ஒவ்தவொரு விேொடி 
கொைத்திற்கும் 10 மீட்டர் அைவில் உள்ைது. 
எைவவ மகிழுந்து சீைொை வவகத்தில் தைல்கிைது.
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வபெருந்�ொைது 10 மீ / வி என்ை மொைொ� 
வவகத்தில் தைன்று தகொணடிருககிைது. 
வலைபெடத்தில், வேர்வகொட்டின் ைொய்வு சுழி 
மதிபலபெக தகொணடுள்ைது. எைவவ இ�ன் 
முடுக்கம் சுழியொகும்.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
10 10 20 30 40 50ேவக� (�/�)

கால� (�)

3. ேப��� �ரான ���க��� ெச��த�

வபெருந்�ொைது ஒவ்தவொரு விேொடிககும்  
10 மீ / வி என்ை அதிகரிககும் வவகத்தில் 
தைன்று தகொணடிருககிைது..வலைபெடத்தில், 
வேர்வகொட்டின் ைொய்வொைது வேர்குறியுடன் 
மொைொ� மதிபலபெக தகொணடுள்ைது. எைவவ 
இ�ன் முடுக்கம் மொறிலியொகும்.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
50 40 30 20 10 0ேவக� (�/�)

கால� (�)

4. ேப��� �ரான எ�� ���க�� ெச
த

வபெருந்�ொைது ஒவ்தவொரு விேொடிககும்  
10 மீ / வி என்ை வவகத்தில் குலைந்து தகொணடு 
தைல்கிைது. வலைபெடத்தில், வேர்வகொட்டின் 

2.6 வே்கம் - ்கொலம் ேசரபெடம்
ஒரு வபெருந்�ொைது 
� ஞ ல ை யி லி ரு ந் து 
திருச்சிலய வேொககிச் 
தைல்வ�ொகக கருதுவவொம். 
ஒவ்தவொரு விேொடிககும் 
அ�ன் வவகமொைது 
கணககிடபபெடுகிைது. இ�ன் வவகம் மற்றும் 
கொைத்தின் மதிபபுகள் அட்டவலணபபெடுத்�பபெட்டு 
வலைபெடமொைது வலையபபெடுகிைது. 
இவ்வலைபெடம் வவகம் – கொைம் வலைபெடம் 
எைபபெடுகிைது. இந்நிகழ்வில் கொணபபெடும் 
ைொத்தியககூறுகள் கீவே தகொடுககபபெட்டுள்ைை.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

1. ேப��� ஓ�� �ைல�� இ��த�

0 1 2 3 4 5
0 0 0 0 0 0ேவக� (�/�)

கால� (�)

இ�ன் வவகம் 0 மீ/வி என்ை நிலையிவைவய 
உள்ைது. எைவவ வபெருந்து சுழி முடுககத்திலைக 
தகொணடுள்ைது.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
10 10 10 10 10 10ேவக� (�/�)

கால� (�)

2. ேப��� �ரான ேவக��� ெச��த�
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0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
0 18 32 42 48 50ேவக� (�/�)

கால� (�)

6. ேப����  ���க� �ைறத� (ர�ற  ���க�)

வபெருந்தின் வவகமொைது கொைத்திலைப 
தபெொருத்து சீைற்ை முலையில் குலைந்து 
தகொணடு தைல்வ�ொகக கருதுவவொம்.  
வலைபெடத்தில், வலைவலையின் ைொய்வொைது 
வேர்குறி மதிபலபெக தகொணடு குலைந்து 
தகொணடு தைல்கிைது. எைவவ இ�ன் 
முடுககத்தின் மதிபபும் குலைந்து தகொணடு 
தைல்கிைது.

ைொய்வொைது எதிர்குறி மொைொ� மதிபலபெக 
தகொணடுள்ைது. எைவவ இ�ன் முடுககம் 
மொறிலியொகும். முடுககமொைது எதிர் முடுக்கம் 
எை அலேககபபெடுகிைது.

0 1 2 3 4 5
கால� (�)

ேவக� (�/�)

10

20

30

40

50

0 1 2 3 4 5
0 2 8 18 32 50ேவக� (�/�)

கால� (�)

5. ேப����  ���க� அ�க��த� (ர�ற  ���க�)

வபெருந்தின் வவகமொைது ஒவ்தவொரு 
விேொடிககும் அதிகரித்துக தகொணடு தைல்கிைது. 
வலைபெடத்தில், வலைவலையின் ைொய்வொைது 
வேர்குறி மதிபலபெக தகொணடு அதிகரித்துக 
தகொணவட தைல்கிைது. எைவவ, இ�ன் முடுககம் 
அதிகரிககிைது.

y- அ�� ெதாைல�ைன� ����ற.
எனேவ, இ ெதாைல�-கால� வைரபட�

y-அ�� ேவக�ைத�
����ற. எனேவ,

ேவக�-கால� வைரபட�

ெதாைல� - கால� வைரபட�

ேவக�  - கால� வைரபட�

 ெதாைல� (�) 

ேவக� (�/�)

A B C D

A B C D

கால� (�) 

கால� (�) 

ம� , ஓ�� �ைல���
�ராக ���கமைட�ற.

ம�  மாறாத
ேவக��� ெச��ற

ம�  �ராக
எ�����கமைட�ற.

A ���� B 	� B ���� C 	� C ���� D 	�

கால� அ�க��க, கடத �ர� 
அ�க���ற. அதனா�, 
சா��� ம���  அ�க���ற. 
(�� வைளவைரயா� 
���க�ப���ள)

கால�ட�, கடத �ரமான 
�ராக அ�க���ற. எனேவ, 
சா�வான ேந���� மா�� 
ம��ைப� ெகா���ள.
(ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள) கால� அ�க��க, கடத �ர� 

�ைற�ற. அதனா�, சா��� 
ம���� �ைற�ற. (�� வைள
வைரயா� ���க�ப���ள)

கால� அ�க��க, 
அ�க��க ேவக� 
அ�க���ற. எனேவ, 
சா��� ம��� 
ேந���� மா��ைய� 
ெப¡�ற. 
(ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள)

கால� அ�க��தா¢�, ேவக� 
மாறாம� உ�ள. ( �ைடம�ட 
ேந��ேகா��� �ல� 
���க�ப���ள)

கால� அ�க��க, 
அ�க��க ேவக� �ராக 
�ைற�ெகா�ேட� 
ெச��ற. எனேவ, சா��� 
ம��� எ���� மா��ைய� 
ெப¡�ற. (ேந��ேகா��� 
�ல� ���க�ப���ள)
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வைரபட�கைத

ெகா��க�ப�ட� கைத�� ஒ� வைரபட� வைரக.

ெகா��க�ப���ள வைரபட
	�� ஏ�ற, ஒ� கைதைய 
க�பைன� ெச�� எ��க.

ராஜூ, ப� �� ெச��ெகா����த ேபா�, அவ 

த ேபனாைவ ���� மற�� ைவ
� ��ட� �ைன��� 

வ�த�. ேபனாைவ எ�
�வர ������ ெச��� ேபா�, 

	�ெரன ஒ� ச�த� ேக�ட�ட அவ ����டா. 

ரா�, த அ�மா� வ�ைக�� ��� ேநர� 

கா
	��தா�. த அ�மா வ�வைத� க�ட�ட, 

������� ெவ ேய�, த அ�மாைவ க�� 

அைண
�, ��� ேநர� அ�ேகேய �றா�.

ஒபபீடு – த�ொசலவு –்கொலம் ேசரபெடம்  
மற்றும் வே்கம் – ்கொலம் ேசரபெடம்
த�ொலைவு – கொைம் வலைபெடமும் வவகம் – கொைம் 
வலைபெடமும் ஒன்றுவபெொல் கொணபெட்டொலும் 
அலவ ேமககுப தபெொருளின் பெயணம் பெற்றிய 
தவவ்வவறு �கவல்கலை அளிககின்ைை. 
த�ொலைவிலையும் வவகத்திலையும் y அச்சில் 
பிைதியிட்டு இ�லை ஒபபீடு தைய்து கொணவபெொம்.

ஒரு வபெருந்�ொைது A என்ை இடத்திலிருந்து 
D என்ை இடத்திலை வேொககிச் தைய்� 
பெயணமொைது கீவே தகொடுககபபெட்டுள்ைது.

A யிலிருந்து B வலை வபெருந்�ொைது அலமதி 
நிலையில் இருந்து முடுககம் அலடகிைது

B யிலிருந்து C வலை வபெருந்�ொைது மொைொ� 
திலைவவகத்துடன் பெயணம் தைய்கிைது.

C யிலிருந்து D வலை வபெருந்தின் 
முடுககமொைது குலைந்து தகொணவட வந்து 
ஓய்வு நிலைலய வேொககிச் தைல்கிைது.

த�ொசலவு –்கொலம் ேசரபெடம்
த�ொசலவு (மீடடர்)
த�ொலைவொைது கொைத்திலைப தபெொருத்து 
அதிகரிககிைது. இது அதிகரிபபு அைவும் 

அதிகரித்துக தகொணடு தைல்கிைது. எைவவ 
இ�ன் ைொய்வொைது அதிகரிககிைது. இது குழிந்� 
வகொட்டிைொல் குறிககபபெடுகிைது.

த�ொலைவொைது கொைத்திலைப தபெொருத்து 
சீைொக அதிகரித்துக தகொணடு தைல்கிைது . எைவவ 
இ�ன் ைொய்வொைது வேர்குறி மொைொ� தபெறுகிைது. 
இது வேர்கவகொட்டிைொல் குறிககபபெடுகிைது.

த�ொலைவொைது அதிகரித்துக தகொணடு 
தைல்கிைது. ஆைொல் கொைத்திலைப தபெொருத்து 
அதிகரிககும் அைவொைது குலைந்து தகொணடு 
தைல்கிைது. (இது குவிந்� வகொட்டிைொல் 
குறிககபபெடுகிைது)

வே்கம் – ்கொலம் ேசரபெடம்
வே்கம் (மீ./வி.)
வவகமொைது கொைத்திலைப தபெொருத்து சீைொக 
அதிகரித்துக தகொணடு தைல்கிைது. எைவவ 
இ�ன் ைொய்வொைது வேர்குறி மொைொ� மதிபலபெக 
தகொணடுள்ைது. இது வேர்கவகொட்டிைொல் 
குறிககபபெடும்.

வவகம் மொறிலியொக உள்ைது. எைவவ 
வலைபெடத்தின் வகொடொைது பெடுகலகவகொடொக 
உள்ைது.

வவகமொைது சீைொகக குலைந்து தகொணடு 
வருகிைது. எைவவ இ�ன் ைொய்வொைது எதிர்குறி 
மதிபலபெக தகொணடுள்ைது. வலைபெடமொைது 
வேர்கவகொட்டிைொல் குறிககபபெடுகிைது.

2.8 ஈர்பபு சமயம் மற்றும் ைமநிசல 
2.8.1 ஈர்பபு சமயம்

ஈ��� ைமய�

���� ஈ��� (எைட) �ைச, ெபா
	�
ஈ��� ைமய� வ�ேய� ெசய�ப��ற�.

ஓர் அட்லடயிலை உஙகைது விைல் நுனியில் 
நிலையொக நிறுத்துவ�ற்கு முயற்சி தைய்யவும். 
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ஒழுங்கற்்ற ேடிேம் த்கொணட தபெொருள்்களின் 
ஈர்பபு சமயத்திசை எவேொறு ்கொணலொம் ?

வ�லவயொை தபெொருள்கள்: ஒழுஙகற்ை 
வடிவமுலடய அட்லட, நூல், ஊைல் குணடு, 
�ொஙகி. ஒழுஙகற்ை வடிவமுலடய அட்லடயில் 
மூன்று துலைகலை இடவும். பெடத்தில் 
கொட்டியவொறு ஒரு துலையிலைத் �ொஙகியில் 
தபெொருத்தி அட்லடயிலைத் த�ொஙகவிடவும்.

�ொஙகியில் இருந்து அட்லடயின் 
வமல்புைமொக அலமயுமொறு குணடுநூலிலை 
த�ொஙகவிடவும்.

அட்லடயின் வமல் குணடுநூலின் 
நிலையிலை ஒரு வகொடொக 
வலைந்துதகொள்ைவும்

வமற்கூறியவொறு மற்ை இரு துலைகலையும் 
�ொஙகியில் இருந்து த�ொஙகவிட்டுக வகொடுகள் 
வலைந்து தகொள்ைவும்.

மூன்றுவகொடுகளும் தவட்டும் புள்ளியின் 
நிலையிலை X எைக குறித்துகதகொள்ைவும்.

X என்ை புள்ளிவய ஒழுஙகற்ை வடிவமுலடய 
அட்லடயின் ஈர்பபு லமயம் ஆகும்.

மீடடர் அளவுவ்கொலின் ஈர்பபுசமயம்

அைவுவகொைொைது ஒரு �ொஙகியின்மீது 
அ�ன் ஈர்பபுலமயத்தில் நிறுத்�பபெடும் வபெொது 
ைமநிலையில் நிற்கிைது.

ஒழுஙகொை வடிவமுலடய தபெொருைொை 
அைவுவகொல் வபெொன்ை தபெொருள்களுககு அ�ன் 
வடிவியல் லமயவம ஈர்பபு லமயம் ஆகும்.

இம்முயற்சியில் நீஙகள் 
என்ை உணர்கிறீர்கள்? 
ஓர் இடத்தில் மட்டுவம 
அ ட் ல ட ய ொ ை து 
நிலையொக நிற்கிைது 

என்பெ�லையும் வவறு எந்� இடத்திலும் 
அட்லடயிலை நிறுத்துவ�ற்கு முயற்சி 
தைய்யும்வபெொதும் அட்லடயொைது நிலையொக 
நிற்கவில்லை என்பெ�லையும்  உணர்கிவைொம்.
அட்லடயொைது எந்� இடத்தில் நிலையொக 
நிற்கிைவ�ொ அபபுள்ளியிலை ேொம் அட்லடயின் 
ஈர்பபு லமயம் என்கிவைொம்.
ஈர்பபு சமயம் – எபபுள்ளியில் ஒரு தபெொருளின் 
எலட முழுவதும் தையல்பெடுவது வபெொல் 
வ�ொன்றுகிைவ�ொ அபபுள்ளிவய அபதபெொருளின் 
ஈர்பபு சமயம் எைபபெடும்.

ஒரு தபெொருளின் ஈர்பபு லமயத்திலை ேொம் 
எவ்வொறு கொணைொம்?
ஒழுங்கொை ேடிேம் த்கொணட தபெொருள்்களின் 
ஈர்பபு சமயம்

ெச�வக���
அள�

��ேகாண��� 
அள�

வைளய��� 
அள�

வ���
அள�

ஒழுஙகொை வடிவம் தகொணட 
தபெொருள்களின் ஈர்பபு லமயமொைது தபெொதுவொக 
அ�ன் வடிவியல் லமயத்தில் அலமகிைது.

சிை ஒழுஙகொை வடிவம் தகொணட 
தபெொருள்களின் ஈர்பபு லமயமொைது கீவே 
தகொடுககபபெட்டுள்ைது.
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உறுதியற்்ற ைமநிசல : கூம்பெொைது 
சிறிது ைொய்ககபபெட்டொலும் கவிழ்ந்துவிடும். 
கூம்பிலைச் ைொய்ககும்வபெொது ஈர்பபுலமயம் 
அ�ன் நிலையிலிருந்து உயர்கிைது. 
ஈர்பபுலமயம் வழியொக வலையபபெடும் 
தைஙகுத்துகவகொடொைது அ�ன் அடிபபெைபபிற்கு 
தவளிவய விழுகிைது. எைவவ கூம்பெொைது 
கீவே கவிழ்கிைது.

நடுநிசல ைமநிசல : கூம்பெொைது உருள்கிைது. 
ஆைொல் அது கீவே கவிழ்ககபபெடுவதில்லை.

W

ஈ��� ைமய� 
ஒேர உயர��� 

அைமத�

கூம்பிலை ேகர்த்தும்வபெொது அ�ன் 
ஈர்பபுலமயத்தின் உயைம் மொறுவதில்லை.
கூம்பிலை எவ்வொறு ேகர்த்திைொலும் அவ� 
நிலையிவைவய நீடித்து இருககிைது.

ைமநிசலக்கொை நிபெந�சை்கள்
ஒரு தபெொருளின் ைமநிலைலய அதிகரிகக
 அ�ன் ஈர்பபு லமயம் குலைந்� உயைத்தில் 

அலமககபபெட வவணடும்.
 தபெொருளின் அடிபபெைபபிலை அதிகரிகக 

வவணடும்.

ஈர்பபுலமயம் அடிபபெைபபின் முலையில் 
அலமகிைது. தபெட்டியொைது கீவே கவிேககூடிய 
நிலையில் கொணபபெடுகிைது. ஈர்பபு லமயம் 
தபெொருளின் அடிபபெைபபினுள் அலமகிைது

கைமொை அடிபபெகுதியொைது அ�ன் ஈர்பபு 
லமயத்தின் உயைத்திலைக குலைககிைது. 
எைவவ தபெட்டியொைது கீவே கவிேொது.

ஈர்பபு லமயம் தபெொருளின் அடிபபெைபபினுள் 
அலமகிைது. அகைமொை அடிபபெைபபெொைது 
தபெட்டிலயக கவிழ்பபெல�க கடிைமொககுகிைது.

ஈர்பபுலமயம் �விை வவறு புள்ளியில் 
�ொஙகியின் மீது லவககபபெடும்வபெொது 
அைவுவகொைொைது கவிழ்ந்து விடுகிைது.
2.9  ைமநிசல
ஒரு தபெொருளின் ஆைம்பெநிலையிலைத் 
�ககலவத்துகதகொள்ளும் திைவை 
அபதபெொருளின் ைமநிலை எைபபெடும்.
ைமநிலை மூன்று வலகபபெடும். 
1. உறுதிச்ைமநிலை, 2. உறுதியற்ை ைமநிலை, 
3. ேடுநிலை ைமநிலை
உறுதிச் ைமநிசல : கூம்பெொைது மிகஅதிகக 
வகொணத்திற்குச் ைொய்ககபபெட்டுப பின்ைர் 
விடபபெட்டொலும் கவிழ்ந்துவிடொமல் மீணடும் 
பெலேயநிலைலய அலடயும்.

அ��பர��

ஈ��� ைமய�

ஈ��� ைமய�
உய�த�

கூம்பு ைொய்ககபபெடும்வபெொது அ�ன் ஈர்பபு 
லமயம் உயர்கிைது. ஈர்பபு லமயத்தின் 
வழியொக வலையபபெடும் தைஙகுத்துகவகொடொைது 
ைொய்ககபபெட்ட நிலையிலும் அ�ன் அடிபபெைபபிற்கு 
உள்வைவய விழுகிைது. எைவவ அ�ைொல் 
மீணடும் �ைது பெலேய நிலைலய 
அலடயமுடிகிைது.

ஈ��� ைமய� 

அ��பர��

ஈ��� ைமய�
தா�த�
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2.10  இன்ச்றய அறிவியல்
தபெொதுேொை வே்கங்கள்
 ஆலம 0.1 மீ / வி
 மனி�ர்களின் ேலடயின் வவகம் 1.4 மீ / வி
 விழும் மலேத்துளியின் வவகம் 9-10 மீ / வி
 ஓடும் பூலையின் வவகம் 14 மீ / வி
 லைககிளின் வவகம் 20 - 25 கி.மீ / மணி
 சிறுத்ல� ஓடும் வவகம் 31 மீ / வி
 வவகம் பெந்து வீச்ைொைர்கள் பெந்திலை 

எறியும் வவகம் 90-100 லமல் / மணி
 பெயணிகள் விமொைத்தின் வவகம் 180 மீ / வி
 ைொகதகட்டின் வவகம் 5200 மீ / வி

நிசைவில் த்கொள்்க
 த�ொலைவு – ஒரு இடத்திலிருந்து மற்தைொரு 

இடத்திற்குப தபெொருள் கடந்துவந்� தமொத்�ப 
பெொல� த�ொலைவு எைபபெடும். 

 இடபதபெயர்ச்சி – ஒரு இடத்திலிருந்து 
மற்தைொரு இடத்திற்கு இலடவய உள்ை 
மிகககுலைந்� வேர்கவகொட்டு பெொல� 
இடபதபெயர்ச்சி எைபபெடும்.

 இடபதபெயர்ச்சி மொறும் வீ�ம் திலைவவகம் 
எைபபெடும். திலைவவகத்தின் SI அைகு 
மீட்டர் / விேொடி (மீ/வி) ஆகும்.

 திலைவவகம் மொறும் வீ�ம் முடுககம் 
எைபபெடும். முடுககத்தின் SI அைகு மீ / வி2 

 ஈர்பபு லமயம் – எபபுள்ளியில் 
ஒரு தபெொருளின் எலட முழுவதும் 
தையல்பெடுவதுவபெொல் வ�ொன்றுகிைவ�ொ 
அபபுள்ளிவய அபதபெொருளின் ஈர்பபு லமயம் 
எைபபெடும்.

 ஒழுஙகொை வடிவம் தகொணட 
தபெொருள்களின் ஈர்பபு லமயமொைது 
தபெொதுவொக அ�ன் வடிவியல் லமயத்தில் 
அலமகிைது.

 ஒரு தபெொருளின் ஆைம்பெ நிலையிலைத் 
�ககலவத்துகதகொள்ளும் திைவை 
அபதபெொருளின் ைமநிலை எைபபெடும்,

 ைமநிலை மூன்று வலகபபெடும். 
1. உறுதிச்ைமநிலை 2. உறுதியற்ை 
ைமநிலை  3. ேடுநிலை ைமநிலை

�ஞ்ைொவூர் தபெொம்சம

இது �ஞைொவூரில் களிமணணொல் 
தைய்யபபெடும் பெேலமவொய்ந்� பெொைம்பெரிய 
தபெொம்லமயொகும். தபெொம்லமயின் ஈர்பபு 
லமயமும் அ�ன் தமொத்� எலடயும் 
தபெொம்லமயின் மிகக கீேொை அடிபபெகுதியில் 
அலமயுமொறு தைய்யபபெடுகிைது. இ�ன் 
கொைணமொகப தபெொம்லமயொைது மிக தமல்லிய 
அலைவுடன் ேடைம் வபெொன்ை த�ொடர்ச்சியொை 
இயககத்திலைத் வ�ொற்றுவிககிைது.

ஈர்பபு சமயத்தின் நசடமுச்ற பெயன்பெொடு்கள்
வமலை விைககுகள், கொற்ைொடிகள் 
வபெொன்ைவற்றின் ைமநிலைலய அதிகரிபபெ�ற்கொக 
அவற்றின் அடிபபெைபபெொைது அகைமொை�ொகத் 
�யொரிககபபெடுகின்ைை.

தைொகுசு வபெருந்துகளின் வமற்பெகுதியில் 
அல்ைொமல் அடிபபெகுதியில் தபெொருள்கள் லவபபு 
அலை அலமககபபெடுகின்ைை. இ�ன் மூைம் 
வபெருந்தின் ஈர்பபு லமயத்தின் உயைத்திலைக 
குலைத்து அ�ன் ைமநிலைலய அதிகரிககைொம்.

இைணடு அடுககு வபெருந்துகளில் 
எவ்வைவு கூட்ட தேரிைல் இருககும்வபெொதிலும் 
இைணடொவது அடுககில் அனுமதிககபபெட்ட 
பெயணிகளின் எணணிகலகலயத் �விைக 
கூடு�ல் பெயணிகள் அனுமதிககபபெடுவதில்லை.

பெந்�யக கொர்கள் உயைம் குலைவொகவும் 
அகைமொை�ொகவும் �யொரிககபபெடுவ�ொல் அ�ன் 
ைமநிலை அதிகரிககபபெடுகிைது.
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ஈ.  சிறுவன் மொைொ� திலைவவகத்தில் 
இயஙகுகிைொன்.

5. ஒரு தபெொருளின் ைமநிலைலய அதிகரிககப 
பின்வருவைவற்றுள் எம்முலையிலைப 
பின்பெற்ைைொம்.
அ.  ஈர்பபு லமயத்தின் உயைத்திலைக 

குலைத்�ல்.
ஆ.  ஈர்பபு லமயத்தின் உயைத்திலை 

அதிகரித்�ல்.
இ.  தபெொருளின் உயைத்திலை அதிகரித்�ல் 
ஈ.  தபெொருளின் அடிபபெைபபின் 

அகைத்திலைக குலைத்�ல்.
II.  வ்கொடிடட இடங்கசள நிரபபு்க
1. இரு இடஙகளுககு இலடவய உள்ை மிகக 

குலைந்� வேர்வகொட்டுப பெொல� 
 எைபபெடும்.

2. திலைவவகம் மொறும் வீ�ம் 
 ஆகும்.

3. ஒரு தபெொருளின் திலைவவகமொைது 
கொைத்திலைப தபெொருத்து அதிகரித்�ொல் 
அபதபெொருள்  
முடுககத்திலைப தபெற்று இருககிைது 
என்கிவைொம்

4. வவகம்–கொைம் வலைபெடத்தின் ைொய்வு 
 மதிபபிலைத் 

�ருகிைது.
5.  ைமநிலையில் ஈர்பபு 

லமயத்தின் நிலை மொறுவதில்லை.
III. தபெொருத்து்க:

1. இடபதபெயர்ச்சி ேொட்
2. தவற்றிடத்தில் ஒளியின் 

திலைவவகம்
வடிவியல் லமயம்

3 கபபெலின் வவகம் மீட்டர்
4. ஒழுஙகொை 

தபெொருள்களின் 
ஈர்பபுலமயம்

அகைமொை 
அடிபபெைபபு

5. ைமநிலை சீைொை திலைவவகம்

IV. ஒபபுசம �ரு்க
1. திலைவவகம் : மீட்டர் / விேொடி :: முடுககம் : 

 .

மதிபபீடு

I.  ைரியொை விசடசயத் வ�ர்நத�டுக்கவும்.
1. ஒரு தபெொருைொைது 

r ஆைம் தகொணட 
வட்டபபெொல�யில் 
இயஙகுகிைது. பெொதி 
வட்டம் கடந்�பின் 
அபதபெொருளின் 
இடபதபெயர்ச்சி
அ. சுழி ஆ r
இ 2 r ஈ r / 2

2. கீவே தகொடுககபபெட்டிருககும் 
திலைவவகம் கொைம் வலைபெடத்திலிருந்து 
அபதபெொருைொைது 
அ. சீைொை இயககத்தில் உள்ைது.
ஆ. ஓய்வு நிலையில் உள்ைது .
இ. சீைற்ை இயககத்தில் உள்ைது.
ஈ.  சீைொை முடுககத்தில் தபெொருள் 

இயஙகுகிைது.

3. கீவே உள்ை பெடஙகளில் எபபெடமொைது 
இயஙகும் தபெொருளின் சீைொை 
இயககத்திலைக குறிககிைது.

4. ஒரு சிறுவன் குலட இைொட்டிைத்தில் 
10 மீ / வி என்ை மொைொ� வவகத்தில் சுற்றி 
வருகிைொன். இககூற்றிலிருந்து ேொம் அறிவது
அ. சிறுவன் ஓய்வு நிலையில் உள்ைொன். 
ஆ.  சிறுவனின் இயககம் முடுககபபெடொ� 

இயககமொகும். 
இ.  சிறுவனின் இயககம் முடுககபபெட்ட 

இயககமொகும். 
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3.  சீைொை முடுககம் என்பெது பெற்றி நீவிர் 
கருதுவது யொது ?

4. ஈர்பபு லமயம் என்ைொல் என்ை ?
VIII.  விரிேொை விசடயளி
1.  ைமநிலையின் வலககலை 

எடுத்துககொட்டுகளுடன் விைககுக.
2.  ஒழுஙகற்ை ஒரு �கட்டின் ஈர்பபு 

லமயத்திலைக கொணும் வைொ�லைலய 
விவரி.

IX. ்கணககீடு்க
1.  கீ�ொ �ைது வீட்டிலிருந்து பெள்ளிககு 

மிதிவணடியில் 15 நிமிடஙகளில் தைன்று 
அலடந்�ொள். மிதிவணடியின் வவகம்  
2 மீ / வி எனில் அவைது வீட்டிற்கும் 
பெள்ளிககும் உள்ை த�ொலைவிலைக 
கொணக.

2.  ஒரு மகிழுந்து அலமதி நிலையிலிருந்து 
10 விேொடிகளில் 20 மீட்டர் / விேொடி என்ை 
வவகத்தில் பெயணம் தைய்யத் த�ொடஙகுகிைது. 
மகிழுந்தின் முடுககம் யொது?

3.  ஒரு வபெருந்தின் முடுககபபெடும் வவகம்  
1 மீ / வி2 எனில் அபவபெருந்�ொைது  
50 கிமீ / வி என்ை வவகத்தில் இருந்து 100 கிமீ 
/ வி என்ை வவகத்திலை அலடய எடுத்துக 
தகொள்ளும் கொைத்திலைக கணககிடுக.

2. அைவுவகொலின் நீைம் :: மீட்டர் : வொனூர்தியின் வவகம்  . 
3. இடபதபெயர்ச்சி / கொைம் : திலைவவகம் :: 
 த�ொலைவு / கொைம் :  
V. பின்ேரும் அடடேசணசய நிரபபு்க.

ேரிசை 
எண மு�ல் ந்கர்வு இரணடொம் ந்கர்வு த�ொசலவு (m) இடபதபெயர்ச்சி

1 ேகர்வு 4 மீட்டர் கிேககு ேகர்வு 2 மீட்டர் வமற்கு 6 2மீட்டர் கிேககு
2 ேகர்வு 4 மீட்டர் வடககு ேகர்வு 2 மீட்டர் வ�ற்கு
3 ேகர்வு 2 மீட்டர் கிேககு ேகர்வு 4 மீட்டர் வமற்கு
4 ேகர்வு 5 மீட்டர் கிேககு ேகர்வு 5 மீட்டர் வமற்கு
5 ேகர்வு 2 மீட்டர் வ�ற்கு ேகர்வு 2 மீட்டர் வடககு
6 ேகர்வு 10 மீட்டர் வமற்கு ேகர்வு 3 மீட்டர் கிேககு

VI. மி்கக குறுகிய விசடயளி
1.  ஒழுஙகொை வடிவமுலடய தபெொருள்களின் 

ஈர்பபு லமயம் எஙகு அலமந்துள்ைது ?
2.  அவள் மொைொ� திலையில் மொைொ� 

வவகத்தில் தைன்று தகொணடிருககிைொள் 
– இவ்வொககியத்திலை இயககத்தின் 
வலககளுடன் த�ொடர்புபெடுத்தி மொற்ைவும்.

3.  உைது ேணபென் பின்வரும் 
வொககியத்திலைக கூறுகிைொன் . – 
முடுககமொைது ஒரு தபெொருளின் நிலை 
எவ்வைவு வவகத்தில் மொறுகிைது 
என்பெ�லைப பெற்றிய �கவலை ேமககு 
அளிககிைது. இவ்வொககியத்தில் உள்ை 
பிலேயிலைக கணடறிந்து மொற்றுக.

VII.  குறுகிய விசடயளி
1.  பின்வரும் நிகழ்வுகளுககுத் த�ொலைவு – 

கொைம் வலைபெடத்திலை வலையவும்.
 அ.  மொைொ� திலைவவகத்தில் இயஙகும் 

வபெருந்து.
 ஆ.  ைொலைவயொைம் நிறுத்�பபெட்டிருககும் 

மகிழுந்து.
2.  வவகம் மற்றும் திலைவவகம் 

இவற்றுககிலடவய உள்ை 
வவறுபெொட்டிலைக கூறுக.
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	 தனிமங்கள்	 மற்றும்	 சேரமங்களின்	 மூலக்கூறு்களைப்	 புரிந்து	
க்கொள்ளுதல்

	 க�ொதுவொன	தனிமங்களின்	குறியீடு்களை	அறிந்து	க்கொள்ளுதல்
	 க�ொதுவொ்கப்	 �யன்�டுததப்�டும்	 தனிமங்களின்	 அணுக்்கட்டு	
எணளணைக்	்கணைக்கிடுதல்

	 இயற்ள்கயில்,	 மனித	உடலில்,	 ்கொற்றில்	உள்ை	 தனிமங்கள்	 மற்றும்	
சேரமங்களைப்	�ற்றி	அறிதல்

	 திணமம்,	திரவம்	மற்றும்	வொயுவில்	ஏற்�டும்	கவப்�	விளைவு்களைப்	புரிந்து	க்கொள்ளுதல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

அலகு
3 நம்மைச் சுற்றியுள்ள 

பருப்பொருள்கள

த�ம�க�, ேச�ம�க� ம���
கலைவக�

த�ம�
(ைஹ�ரஜ	)

ேச�ம�
 (��)

கலைவ
(ைஹ�ரஜ	 ம���

ஆ��ஜ	) 

கலைவ
(ைஹ�ரஜ	 ம���

ஆ��ஜ	) 
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நம்ளமச்சுற்றி	 நொம்	 ்கொணும்	
இடதளத	 அளடததுக்	 க்கொள்வதும்,	 நிளை	
க்கொணடதுமொன	 ஒன்ளைசய	 �ருப்க�ொருள்	
என	 அளைக்கிசைொம்.	 	 கவப்�ம்,	 ஒளி	
மற்றும்	 ஒலி	 ச�ொன்ைளவ	 நிளைளயக்	
க்கொணடிருக்்கவில்ளல.	 எனசவ	 அளவ	
�ருப்க�ொருள்்கள்	 இல்ளல.	 	 �ருப்க�ொருள்்கள்	
எதனொல்	ஆக்்கப்�ட்டுள்ைன	என	உங்களுக்குத	
கதரியுமொ?	 �ருப்க�ொருள்்கள்	 அளனததும்		
கவறும்	 ்கண்கைொல்	 �ொரக்்க	 இயலொத	 நுண	
து்கள்்கைொல்	 ஆனளவ	 என	 ஏற்்கனசவ	 
நொம்	 �டிததிருக்கின்சைொம்.	 இந்த	 நுண	
து்கள்்களின்	 �ணபு்கள்	 �ற்றி	 நொம்	 அறிந்து	
க்கொள்சவொமொ	?.

3.1. அணு
நொம்	 �யன்�டுததக்கூடிய	 க�ன்சிலின்	
முளனயொன	 கிரொள�ட்,	 ்கொர�ன்	 என	
அளைக்்கப்�டும்	 தனிமததினொல்	 ஆனது.	
இதளன	 நொம்	 சமலும்	 சமலும்	 சிறிய	

து்கள்்கைொ்க	 உளடததுக்	 க்கொணடு	 கேல்ல	
இயலும்.	 மி்கச்சிைந்த	 ்கததியிளன	 நொம்	
க்கொணடிருந்தொல்	 சமலும்	 மி்க	 நுணணிய	
து்கள்்கைொ்க	 உளடததுக்	 க்கொணடு	 கேல்ல	
இயலும்.	 இவவொறு	 உளடததுக்	 க்கொணடு	
கேல்லும்ச�ொது	 ஒரு	 அைவிற்குப்	 பிைகு	
அந்நுணணிய	 து்கள்்கள்	 ்கொர�னின்	
�ணபிளன	கவளிப்�டுததொது.

ஒரு	 தனிமததின்	 அளனததுப்	
�ணபு்களையும்	 கவளிப்�டுததக்கூடிய	
அததனிமததின்	 மி்க	 நுணணிய	 து்கசை	
அததனிமததின்	அணு	என	அளைக்்கப்�டுகிைது.

அளனததுப்	�ருப்க�ொருள்்களும்	அணு	என	
அளைக்்கப்�டும்	மி்க	நுணணிய	து்கள்்கைொல்	
ஆனளவ.	 நீர,	 அரிசி	 உட்�ட	 நம்ளமச்	 சுற்றி	
்கொணைப்�டும்	 அளனதது	 �ருப்க�ொருள்்களும்	
அணுக்்கைொல்	ஆனளவ.

அணு எனபது பருப்பொருளின அடிபப்ை 
அலகு ஆகும.

சிறு நினைவூட்டல்

அறிவியல் 
VIIம வகுபபு அறிவியல் 

VIIம வகுபபு
அறிவியல் 

VIIம வகுபபு

மொளல	வணைக்்கம்,	
உங்கள்	புதத்கங்களைத	

திைக்்கவும்

ம்ம்ம்…நொன்	மைந்துவிட்சடன்.	
்கொணடொமிரு்கதளத	நிளனததுக்	

க்கொணடிருக்கின்சைன்.

மிக்்க	நன்று.	திணமததில்	உள்ை	து்கள்்கள்	�ற்றி	கூை	
முடியுமொ?	அளவ	எவவொறு	ந்கரும்,	கநருக்்கமொ்க	இருக்கும்,	

எப்�டி	அளவ	வலுவொ்க	பிளணைக்்கப்�ட்டிருக்கும்.

நிச்ேயமொ்க.	நுணது்கள்்கள்	சிறிய	 
இளடகவளியுடன்	மி்கவும்	கநருக்்கமொ்க	
அளமந்துள்ைன.	து்கள்்கள்	ஒசரமொதிரி	

அடுக்்கப்�ட்டுள்ைன.	ஒசர	இடததில்	அதிரவுறும்,	
ேொக்சலட்	்கட்டிளயப்ச�ொல்	து்கள்்கள்	வலுவொ்க	

இளணைந்துள்ைன.

ஹ	ஹ	ஹ.	
சவடிக்ள்கயொ்க	

உள்ைது.	ேொக்சலட்	 
எனக்குப்	பிடிக்கும்.

தி்ட
திரவ
வோயு

தி்ட
திரவ
வோயு

தி்ட
திரவ
வோயு

நல்ல	ஆரொய்ச்சி.	யொரொவது	
வொயுளவப்�ற்றிக்	கூை	

முடியுமொ?
நன்று.	இசத	ச்கள்விளயத	
திரவததிற்கு	யொரொவது	
கேொல்கிறீர்கைொ?

நிச்ேயமொ்க.	திரவத	து்கள்்களுக்கிளடயிலொன	 
இளடகவளி	ேற்றுத	தைரவொ்க	இருக்கும்.	து்கள்்கள்	

ஒசரமொதிரி	அடுக்்கப்�டவில்ளல,	நன்கு	 
இயஙகும்	தன்ளம	க்கொணடது.

என்னுளடய	குறிப்ள�ப்	�ொரக்கின்சைன்.	
வொயுதது்கள்்களுக்கிளடசய	உள்ை	
இளடகவளி	மி்க	அதி்கமொ்க	உள்ைது,	
நன்கு	ந்கரும்	தன்ளம	க்கொணடது,	
து்கள்்கள்	இளணைக்்கப்�டவில்ளல.

எனக்குத	கதரியும்.	
�ருப்க�ொருளின்	நொன்்கொம்	

நிளல	பிைொஸமொ

அறிவியல் 
VIIம வகுபபு

அறிவியல் VIIம வகுபபு அறிவியல் 
VIIம வகுபபு

திணமம்,	திரவம்,	வொயுக்்களை	 
என்ன	என்று	அளைக்கின்சைொம்	
என்று	யொரொவது	கூை	முடியுமொ?

”ஓ	ஓ	ஓ”	இளவயளனததும்	
�ருப்க�ொருள்	எனப்�டும்

யொருக்்கொவது	�ருப் 
க�ொருளின்	நிளல்களைப்	

�ற்றித	கதரியுமொ?

நன்று		சேொமு	ேரியொன	விளட.	
வியொைக்கிைளம	வகுப்பில்	
ேந்திக்்கலொம்	மொணைவர்கசை.	

பிைகு	�ொரக்்கலொம்.
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அணுவின அ்மைபபு
மி்கச்	 சிைந்த	 ஒளியியல்	

நுணசணைொக்கியிளனக்	 க்கொணடும்	
நம்மொல்	 அணுக்்களைக்	 ்கொணை	 இயலொது.	
இருந்தச�ொதிலும்	 நவீன	 ்கருவி்கள்	 ஒரு	
�ருப்க�ொருளின்	 சமற்�ரப்பில்	 அணுக்்கள்	
எவவொறு	 அளமந்திருக்்கக்கூடும்	 என	 நொம்	
்கற்�ளன	கேய்து	�ொரக்்க	உதவுகின்ைன.

சிலிக்கொனின மமைற்பகுதி

ச � ர ண ட த தி ல்	
மு த ன் ள ம ய ொ ்க க்	
்கொணைப்�டுவது	 ளஹட்ரஜன்	
அணுவொகும்.	 ஏைக்குளையப்	

ச�ரணடததில்	்கொணைப்�டும்		அணுக்்களில்	
74%	 ளஹட்ரஜன்	 அணுக்்கைொகும்.	
இருந்தச�ொதிலும்	 பூமியில்	 இரும்பு,	
ஆக்சிஜன்,	மற்றும்	சிலிக்்கொன்	ச�ொன்ைளவ	
முக்கிய	அணுக்்கைொ்கக்	்கொணைப்�டுகின்ைன.

3.2 மூலககூறுகள் 
ஒரு	 அணுவொனது	 மற்கைொரு	 அணு	 அல்லது	
அணுக்்களுடன்	 இளணைந்து	 உருவொக்கும்	
கூட்டுப்	 க�ொருள்	 மூலக்கூறு	 என	
அளைக்்கப்�டுகிைது.	 இரணடு	 அல்லது	 அதற்கு	
சமற்�ட்ட	அணுக்்களின்	சவதிபிளணைப்பினொல்	
மூலக்கூறு	உருவொகிைது

நொம்	சுவொசிக்கும்	்கொற்றில்	உள்ை	ஆக்சிஜன்	
வொயுவொனது	இரணடு	ஆக்சிஜன்	அணுக்்களின்	
சவதி	பிளணைப்பினொல்	உருவொகிைது.

ஆ��ஜ�ஆ��ஜ�

மூன்று	 ஆக்சிஜன்	 அணுக்்களின்	 சவதி	
பிளணைப்பினொல்	ஓசேொன்	உருவொக்்கப்�டுகிைது.

ஓேசா�
o3

 

நீர	 (H2O)	மூலக்கூைொனது	ஒரு	ஆக்சிஜன்	
(O)	 அணு	 மற்றும்	 இரணடு	 ளஹட்ரஜன்	 (H2)
அணுக்்கள்	இளணைப்பினொல்	உருவொகிைது.

��

ஆ��ஜ� 

ைஹ�ரஜ� 

ஒசர	வள்கயொன	அணுக்்கள்	இளணைந்சதொ	
அல்லது	 �ல்சவறு	 வள்கயொன	 அணுக்்கள்	
இளணைந்சதொ	மூலக்கூறு்கள்	உருவொகின்ைன.
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H

H

H

H

H

H

்பொருளின ்கடை்மைபபு

அணு 
அணு	தனிமததின்	மி்கச்	சிறியது்கள் மூலககூறு

மூலக்கூறு்கள்	அணுக்்கைொல்	ஆக்்கப்�ட்டளவ

தனிமைம
பிரிக்்க	இயலொத	எளிய	

சவதிப்க�ொருள்

மேரமைம
இரணடு	அல்லது	அதற்கும்	சமற்�ட்ட	தனிமங்கைொல்	

பிளணைக்்கப்�ட்ட	சவதிப்க�ொருள்

இரும்புததொது

மவதியியல் வொயபபொடு
சேரமததிள்	உள்ை	தனிமங்களில்	

உள்ை	அணுக்்களின்	
எணணிக்ள்களய	குறிக்கிைது

்கொர�ன்

ளஹட்ரஜன்

ஆக்சிஜன்

மவதிக குறியீடு
சவதித	தனிமததின்	அளமப்ள�	குறிக்கும் 

எளியக்	குறியீடு

ளஹட்ரஜன்
	அணு

்கொர�ன்	
அணு க�ன்சின்	(C6H6)
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நேர்மஙகளின் மூலககூறுகள்
சவதி	 பிளணைப்பினொல்	 பிளணைக்்கப்�ட்ட	
குறிப்பிட்ட	 எணணிக்ள்கயிலொன	 சவறு�ட்ட	
அணுக்்களைத	 தனிமததின்	 மூலக்கூறு்கள்	
க்கொணடுள்ைன.

	உதொரணைமொ்க		நீர	மூலக்கூறு	மொதிரிளயக்	
்கருதுசவொம்.

��

நீர	மூலக்கூறு	மொதிரி

ஒவகவொரு	நீர	மூலக்கூறும்	ஒரு	ஆக்சிஜன்	
அணுவிளனயும்,	 இரணடு	 ளஹட்ரஜன்	
அணுக்்களையும்	 க்கொணடுள்ைன.	 ஆக்சிஜன்	
மற்றும்	 ளஹட்ரஜனின்	 இவவிகிதமொனது	
நீரொனது	 திணமம்	 ,	 நீரமம்	 மற்றும்	 வொயு	 என	
எந்நிளலயில்	 ்கொணைப்�ட்டொலும்	 மொைொததொ்கக்	
்கொணைப்�டுகிைது.	இததததுவமொனது	அளனததுச்	
சேரமங்களின்	 மூலக்கூறு்களுக்கும்	
க�ொருந்துவதொ்க	அளமயும்.

மூலக்கூறு்களை	 நொம்	 கீழக்்கணடவொறு	
வள்கப்�டுததலொம்.

ஓசர	ஒரு	அணுளவக்	க்கொணட	மூலக்கூறு்கள்	
ஓரணு	 மூலககூறு்கள	 எனப்�டும்.	 (மந்த	
வொயுக்்கள்)
இரணடு	 அணுக்்களைக்	 க்கொணட	
மூலக்கூறு்கள்	 ஈரணு மூலககூறு்கள 
எனப்�டும்.	 (ஆக்சிஜன்,	 ளநட்ரிக்	 ஆக்ளஸைடு	
மற்றும்	ளஹட்ரஜன்)	
மூன்று	அணுக்்களைக்	க்கொணட	மூலக்கூறு்கள்	
மூவணு மூலககூறு்கள எனப்�டும்.	 (ஓசேொன்,	
ேல்�ர	 ளட	 ஆக்ளஸைடு,	 ்கொர�ன்-ளட-
ஆக்ளஸைடு)
மூன்றுக்கும்	சமற்�ட்ட	அணுக்்களைக்	க்கொணட	
மூலக்கூறு்கள்	 பல அணு மூலககூறு்கள 
எனப்�டும்.	(�ொஸச�ட்,	ேல்�ர)

தனி்மத்தின் மூலககூறுகள்
சவதி	 பிளணைப்பினொல்	
பிளணைக்்கப்�ட்ட	 குறிப்பிட்ட	
எணணிக்ள்கயிலொன	ஒசர	
வள்கயொன	 அணுக்்களைத	
தனிமததின்	 மூலக்கூறு்கள்	
க்கொணடுள்ைன.

இரணடு	 அணுக்்களைக்	 க்கொணட	 ஒசர	
வள்கயொன	தனிமததினொல்	ஆன	சில	வொயுக்்கள்	
கீசை	அட்டவளணையில்	க்கொடுக்்கப்�ட்டுள்ைன.

சில தனி்மத்தின் மூலககூறுகள்

Cl Cl O O N N 

�ல���க� �ேளா�� வா� ஆ��ஜ� வா� ைந
ரஜ� வா�

�ல��� 
வைரபட�

�ல��� மா�� 
(ப� ம��� �
	)

�ேளா�� �ல��� ஆ�	ஜ� �ல��� ைந�ரஜ� �ல���
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பருப்போருள்களின் வனககள்
�ருப்க�ொருள்்களைத	தூய	க�ொருள்்கள்	மற்றும்	
்கலளவ்கள்	 என்று	 இரு	 க�ரும்	 பிரிவு்கைொ்கப்	
பிரிக்்கலொம்.	 சமலும்	 தூய	 க�ொருள்்களைத	
தனிமங்கள்	 மற்றும்	 சேரமங்கள்	 என்று	
பிரிக்்கலொம்.	

3.3 தனி்மஙகள்
�ருப்க�ொருளின்	 எளிளமயொன	 வடிவம்	
தனிமம்	என	அளைக்்கப்�டுகிைது.	நம்	அன்ைொட	
வொழவில்	 நொம்	 அசந்கத	 தனிமங்களைப்	
�யன்�டுததுகிசைொம்.	 ேொதொரணை	 உப்பு	
சேொடியம்	 மற்றும்	 குசைொரின்	 என்ை	 இரு	
தனிமங்களைக்	 க்கொணடுள்ைது.	 நீர	
ளஹட்ரஜன்	 மற்றும்	 ஆக்சிஜன்	 என்ை	
தனிமங்களைக்	 க்கொணடுள்ைது.	 கமக்னீசியம்	
மற்றும்	�ொஸ�ரஸ	கவடி	க�ொருள்்கள்	தயொரிக்்கப்	
�யன்�டுகிைது.	விவேொயததில்	ேல்�ர	உரங்கள்	
தயொரிக்்கப்	�யன்�டுகிைது.	்கொலியம்	அளலச�சி	
தயொரிப்பிலும்	 மற்றும்	 சிலிக்்கன்	 ்கணினி	
சிப்பு்கள்	தயொரிப்பிலும்	�யன்�டுகின்ைன.	

இந்நொள்	 வளரயிலும்	 118	 தனிமங்கள்	
்கணடறியப்�ட்டுள்ைன.	 இவற்றில்	 94	
தனிமங்கள்	 இயற்ள்கயொ்கக்	 கிளடக்கின்ைன.		
24	 தனிமங்கள்	 ஆய்வ்கங்களில்	
கேயற்ள்கயொ்கத	தயொரிக்்கப்�டுகின்ைன.

வயிற்றுபமபொககு மைருந்தில் 
பிஸமைத்: பிஸமத	 என்�து	
இயற்ள்கயில்	 கிளடக்்கக்கூடிய	
ஒரு	தனிமம்	ஆகும்.	இளத	மற்ை	

தனிமங்களுடன்	 சேரதது	 வயிற்றுப்ச�ொக்கு	
சிகிச்ளே	மருந்தொ்கப்	�யன்�டுததுகின்ைனர.

தனி்மஙகளின் வனகபபோடு
நொம்	 தனிமங்களை	
அவற்றின்	 சவதியியல்	
�ணபு்களின்	 அடிப்�ளடயில்	
உசலொ்கம்,	 அசலொ்கம்	
மற்றும்	உசலொ்கப்	ச�ொலி்கள்	
என	வள்கப்�டுததுகிசைொம்.

மூலககூறு்கள ்கொரபன ்ை ஆக்ேடு அமமமைொனியொ ்ைடரஜன கும்ளொ்ரடு

மூலக்கூறு	வளர�டம்  
o oC

H

H

H
N

H
Cl

மூலக்கூறு	மொதிரி	
(�ந்து	மற்றும்	குச்சி) ்கொர�ன்	ளட	ஆக்ளேடு	

மூலக்கூறு அம்சமொனியொ	
மூலக்கூறு

ளஹட்ரஜன் 
மூலக்கூறு

சில நேர்மஙகளின் மூலககூறுகள்

இரொ�ரட்	 �ொயில்	 என்ை	
விஞ்ொனி	 முதன்	 முதலில்	
தனிமம்	என்ை	வொரதளதளயப்	
�யன்�டுததினொர.	 இவர	

க�ொருளின்	 அடிப்�ளட	 இயல்பு	 மற்றும்	
கவற்றிடததின்	 தன்ளம	 ஆகியவற்றின்	
ஆரம்�்கொல	 ஆதரவொைர	 ஆவொர.	 �ொயில்	
விதியின்	மூலம்	இவர	நன்கு	அறியப்�ட்டவர.

.
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உநலோகஙகள்
நொம்	்கருவி்கள்,	�ொததிரங்கள்	மற்றும்	நள்க்கள்	
ச�ொன்ைவற்ளை	 கவள்ளி,	 ்கொப்�ர,	 இரும்பு,	 
தங்கம்,	 அலுமினியம்	 ச�ொன்ை	 க�ொருள்்களி 
லிருந்து	 க�றுகிசைொம்.	 இப்க�ொருள்்களை	
அடிததல்	 அல்லது	 உருட்டுதல்	 ச�ொன்ை	
கேயல்்களின்	மூலம்	 �ல்சவறு	வடிவங்களைப்	
க�றுகிசைொம்.	இததள்கய	த்கடொ்க	மொற்ைக்கூடிய	
�ல்சவறு	வடிவங்களைப்	க�ைததக்்க	வள்கயில்	
அளமந்துள்ை	க�ொருள்்கள்	உசலொ்கங்கள்	என	
அளைக்்கப்�டுகின்ைன.

க�ொதுவொ்க	உசலொ்கங்கள்	்கடினமொனளவ	
மற்றும்	 �ை�ைப்�ொனளவ.	 விதிவிலக்்கொ்கச்	
சேொடியம்	 	 கமன்ளமயொன	 உசலொ்கம்	
ஆகும்.	 �ொதரேம்	 தவிர	 மற்ை	 அளனதது	
உசலொ்கங்களும்	 அளை	 கவப்�நிளலயில்	
திணம	 நிளலயில்	 ்கொணைப்�டுகின்ைன.	
இவற்ளைக்	 ்கம்பியொ்க	 நீட்ட	 முடியும்.	 இளவ	
மின்சனொட்டம்	 மற்றும்	 கவப்�ததிளன	 நன்கு	
்கடததக்கூடிய	 ்கடததி்கைொகும்.	 தொமிரம்,	
்கொரீயம்,	 டின்,	 நிக்்கல்,	 இரும்பு,	 துததநொ்கம்,	
தங்கம்,	 கமக்னீசியம்	 மற்றும்	 ்கொல்சியம்	
ச�ொன்ைளவ	 உசலொ்கங்களுக்்கொன	 சில	
எடுததுக்்கொட்டு்கைொகும்.

அநலோகஙகள்

கோரபன் போஸபரஸ

ேல்பர

க�ொதுவொ்க	 அசலொ்கங்கள்	 �ை�ைப்பு	
தன்ளமயற்ை	 மற்றும்	 மிருதுவொன	
தனிமங்கள்	 ஆகும்.	 விதிவிலக்்கொ்கப்	 பூமியில்	
கிளடக்்கக்கூடிய	 ளவரம்	 ்கடினமொன	
மற்றும்	 �ை�ைப்�ொன	 தனிமம்	ஆகும்.	 இளவ	
திணமம்,	 நீரமம்	 மற்றும்	 வொயு	 நிளலயில்	
இருக்கின்ைன.	 ஆக்சிஜன்,	 ளஹட்ரஜன்	
மற்றும்	 குசைொரின்	 ச�ொன்ைளவ	 அளை	
கவப்�நிளலயில்	 வொயு	 நிளலயில்	 உள்ைன.	
்கொர�ன்,	அசயொடின்,	ேல்�ர	மற்றும்	�ொஸ�ரஸ	
ச�ொன்ைளவ	 அளை	 கவப்�நிளலயில்	

��க� அ���ய� ��தநாக� 

இ�� ஈய� 
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திணமநிளலயில்	்கொணைப்�டும்	அசலொ்கங்கள்	
ஆகும்.	 அளைகவப்�நிளலயில்	 திரவ	
நிளலயில்	 ்கொணைப்�டும்	 ஒசர	 அசலொ்கம்	
புசரொமின்	 ஆகும்.	 அசலொ்கங்கள்	 கவப்�ம்	
மற்றும்	 மின்ேொரதளதக்	 ்கடததொத	 அரிதிற்	
்கடததியொகும்.	 இருந்தச�ொதிலும்	 ்கொர�னின்	
புைசவற்றுளம	 வடிவமொன	 கிரொள�ட்	
நன்கு	 மின்ேொரததிளனக்	 ்கடததக்கூடிய	
்கடததியொகும்.

உநலோகபநபோலிகள்
உசலொ்கங்கள்	 மற்றும்	 அசலொ்கங்களின்	
�ணபு்களை	 கவளிப்�டுததும்	 தனிமங்கள்	
உசலொ்கப்ச�ொலி	 எனப்�டும்.	 சிலிக்்கன்,	
ஆரேனிக்,	 ஆன்டிமணி	 மற்றும்	 ச�ொரொன்	
ஆகியளவ	 உசலொ்கப்ச�ொலி்களுக்கு	
எடுததுக்்கொட்டு்கைொகும்.

ேபாரா� (B) ���கா� (Si) ெஜ�ம�ய
 (Ge) 

ெட��ய
ஆ��ம�ஆ�ச��

3.4 நேர்மஙகள்
இரணடு	 அல்லது	 அதற்கு	 சமற்�ட்ட		
தனிமங்களின்	 அணுக்்கள்	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	
விகிதததில்	 சவதி	 பிளணைப்பின்	 மூலம்	
இளணைந்து	 கிளடக்கும்	 தூயக�ொருள்	 சேரமம் 
ஆகும்.

சேரமங்கள்	அளவ	இளணைந்து	உருவொன	
தனிமங்களின்	�ணபு்களில்	இருந்து	முற்றிலும்	
மொறு�ட்ட	�ணபு்களை	கவளிப்�டுததுகின்ைன.	
உதொரணைமொ்க,	ளஹட்ரஜன்	மற்றும்	ஆக்சிஜன்	
என்ை	 தனிமங்களின்	 அணுக்்கள்	 ஒரு	
குறிப்பிட்ட	விகிதததில்	இளணைந்து	 நீர	 என்ை	
சேரமததிளன	உருவொக்குகின்ைன.	எனினும்		
நீரொனது	 ,	ளஹட்ரஜன்	மற்றும்	ஆக்சிஜனின்	
�ணபு்களைக்	 க்கொணடிருக்்கவில்ளல.	
உதொரணைமொ்க	 அளை	 கவப்�நிளலயில்	
நீரொனது	 திரவ	 நிளலயிலும்	 ளஹட்ரஜன்	
மற்றும்	 ஆக்சிஜன்	 வொயு	 நிளலயிலும்	
்கொணைப்�டுகின்ைன.	 சமலும்,	 ஆக்சிஜன்	
எரிதலுக்குத	துளணை	புரிகிைது.	ஆனொல்	நீர	ஒரு		
தீ	அளணைப்�ொனொ்கப்	�யன்�டுததப்�டுகிைது.

அசதச�ொல்		சேொடியம்	மற்றும்		குசைொரின்	
என்ை	 இரு	 தனிமங்களின்	 சேரமம்	 ேொதொரணை	
உப்பு	 (சேொடியம்	 குசைொளரடு)	 ஆகும்.	 உப்பு	
நமது	உணைவில்	�யன்�டுததப்�டுகிைது.	ஆனொல்	
தனிததனியொ்கச்	 சேொடியம்	 மற்றும்	 குசைொரின்	

உமலொ்கங்கள மைற்றும அமலொ்கங்கள -  மவறுபொடு்கள
உமலொ்கங்கள அமலொ்கங்கள

உசலொ்கங்கள்	�ை�ைப்�ொன	சமற்�ரப்ள�க்	க்கொணடளவ அசலொ்கங்கள்		�ை�ைப்புத	தன்ளமயற்ைளவ

இளவ	க�ொதுவொ்கக்	்கடினமொனளவ இளவ	க�ொதுவொ்க	மிருதுவொனளவ
அசந்க	உசலொ்கங்கள்	வளையக்கூடிய	தன்ளம	
க்கொணடளவ அசலொ்கங்கள்	வளையும்	தன்ளமயற்ைளவ

த்கடொ்கவும்,	்கம்பியொ்கவும்	நீட்டலொம் த்கடொ்கவும்,	்கம்பியொ்கவும்	நீட்ட	இயலொது
க�ரும்�ொலொன	உசலொ்கங்கள்	மின்ேொரதளத	நன்கு	
்கடததக்கூடியளவ

அசலொ்கங்கள்	மின்ேொரதளத	அரிதிற்	்கடததும்	
தன்ளமயுளடயளவ

கவப்�தளத	நன்கு	்கடததும் கவப்�தளத	அரிதிற்	்கடததும்
உசலொ்கங்களைத	தட்டும்ச�ொது	ஒலிகயழுப்பும்.	ஆள்கயொல்	
மணி்கள்	கேய்யப்	�யன்�டுததப்�டுகின்ைன.	 ஒலிகயழுப்பும்	தன்ளமயற்ைது
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ஆகியளவ	 	 நச்சுததன்ளம	 க்கொணடளவ	
மற்றும்	நு்கரும்	தன்ளமயற்ைளவ.	

நேர்மஙகளின் பண்புகள் 
தனிமங்கள்	 ஒரு	 குறிப்பிட்ட	 விகிதததில்	
இளணைந்து	சேரமங்களை	உருவொக்குகின்ைன.		

ஒரு	 சேரமததின்	 �ணபு்கள்	 அதளன	
உருவொக்கிய		தனிமங்களின்	�ணபு்களிலிருந்து	
முற்றிலும்	மொறு�டுகின்ைன.

சேரமங்களை	 	 இயற்பியல்	 	 முளையில்	
பிரிக்்க	 இயலொது.	 ஏகனனில்	 இவற்றின்	
தனிமங்கள்	 சவதி	 பிளணைப்பில்	

்ேயல்போடு : 1

பின்வரும்	அட்டவளணையில்	சேரமங்களில்	அடஙகியுள்ை	தனிமங்களின்	உறுப்பு்களை	
எழுதவும்.

மேரமைங்கள தனிமைங்களின உறுபபு்கள
நீர
உப்பு	(சேொடியம்	குசைொளரடு)
சேொடியம்	்கொர�சனட்
ேளமயல்	சேொடொ	(சேொடியம் 
ள�்கொர�சனட்)
கவள்ளைச்	ேரக்்களர
்கொல்சியம்	ஆக்ளேடு
்கொல்சியம்	ளஹட்ரொக்ளேடு
சேொடியம்	ளஹட்ரொக்ளேடு
க�ொட்டொசியம்	ளஹட்ரொக்ளேடு

சைமய� உ�� ெவ�ைள� ச��கைர �ண�க
	

ேசா	ய� ம���
�ேளா��

கா�ப�, ைஹ
ரஜ�
ம��� ஆ��ஜ�

கா��ய�, கா�ப�
ம��� ஆ��ஜ�

ேச�ம�க�� உ�ள த�ம�க�
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பிளணைக்்கப்�ட்டுள்ைன.	 சேொடியம்	
குசைொளரளட	 வடி்கட்டுதல்	 ச�ொன்ை	
இயற்பியல்	முளையொல்	பிரிக்்க	இயலொது.	

சேரமங்களை	 சவதியியல்	 முளையில்	
மட்டுசம	 அதன்	உறுப்புக்	கூறு்கைொ்கப்	 பிரிக்்க	
இயலும்.
5. தனி்மஙகளின் குறியீடு
ஒரு	 தனிமததின்	 குறியீடு	
என்�து	 அததனிமததிளனச்		
சுருக்்கமொ்கக்	குறிப்பிடக்கூடிய	
முளையொகும்.	 ஒவகவொரு	
தனிமமும்	 தனிப்�ட்ட	
குறியீட்ளடக்	 க்கொணடுள்ைது.	 இக்குறியீடு	
அததனிமததின்	ஒரு	அணுவிளனக்	குறிக்கிைது.	
இக்குறியீடு்கள்	 க�ொதுவொ்க	 ஆஙகிலம்	 அல்லது	
இலததீன்	 கமொழியிலிருந்து	 க�ைப்�ட்டதொகும்.	

இக்குறியீடு்கள்	 International	 Union	 of	 Pure	 and	 
Applied	 Chemistry	 (IUPAC)	 யினொல்	
அஙகீ்கரிக்்கப்�ட்டு	 உல்கம்	 முழுவதும்	
ஏற்றுக்க்கொள்ைப்�டுகிைது.

குறியீடு்களைத	 தகுந்த	 முளையில்	
�யன்�டுததிய	 முதல்	 சவதியியல்	 அறி்ர	
டொல்டன்	ஆவொர.	இவர	குறியீட்ளடக்	குறிக்கும்	
ச�ொது	 அததனிமததின்	 ஒரு	 அணுவிளன	
மட்டும்	 குறிக்்கக்கூடிய	 குறியீட்டிளனப்	
�யன்�டுததினொர.	 க�ரசிலியஸ	தனிமங்களின்	
குறியீடு்களை	 அததனிமங்களின்	 க�யர்களில்	
உள்ை	ஒன்று	அல்லது	இரணடு	எழுதது்களைப்	
�யன்�டுததி	 உருவொக்கும்	 முளைளயப்	
�ரிந்துளரததொர.

்ேயல்போடு : 2

கீசை	க்கொடுக்்கப்�ட்டுள்ை	அட்டவளணையில்	இடம்க�ற்றுள்ை	தனிமங்களின்	எணணிக்ள்க	
மற்றும்	அவற்றின்	க�யர்களைக்	குறிப்பிடவும்.	சேரமங்களின்	எணணிக்ள்களயக்	கீழக்்கணட	
அட்டவளணையில்	நிரப்பி	அதன்	க�யர்கைளை	குறிப்பிடவும்.

மவதியியல் வொயபபொடு தனிமைங்களின எண்ணிக்்க தனிமைத்தின ்பயர
H2O

NaCl

C6H12O6

NaOH

தனிமைங்கள மைற்றும மேரமைங்களுககி்ைமயயொன மவறுபொடு்கள
தனிமைங்கள மேரமைங்கள

தனிமங்கள்	�ருப்க�ொருளின்	எளிளமயொன	
வடிவமொகும்.

சேரமங்கள்	என்�து	இரணடு	அல்லது	அதற்கு	
சமற்�ட்ட	தனிமங்கள்	இளணைவதின்	மூலம்	
உருவொகும்	ஒரு	சவதியியல்	க�ொருைொகும்.

தனிமங்கள்	இளணைந்து	சேரமங்களை	
உருவொக்குகின்ைன.

சேரமங்களை	தனிமங்கைொ்கப்	பிரிக்்க	இயலும்.

தனிமங்களில்	அணுக்்கள்		அடிப்�ளடத	
து்கைொகும்.

சேரமங்களில்	மூலக்கூறு	அடிப்�ளடத	து்கைொகும்.
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ைொல்ைனொல் முன்மைொழியபபடை சில 
தனிமைங்களின குறியீடு்கள 

ஆ��ஜ�ஆ��ஜ�ைஹ�ரஜ� ைஹ�ரஜ� 

பா�பர�பா�பர�

ெச��ெச��

தக� தக� 

கா�ப� கா�ப� 

க
தக�க
தக�

ஈய�ஈய�

�ளா��ன��ளா��ன�

இ��� இ��� 

��வ� ��வ� 

பாதரச�பாதரச�

தனிமைங்களின குறியீட்ை 
எழுதுமமபொது பினவரும விதிமு்ை்கள 
பினபற்ைபபடுகினைன.

•	 தனிமங்களின்	 குறியீட்டில்	 ஒன்று	 அல்லது	 
	 இரணடு	எழுதது்கள்	மட்டுசம	இடம்க�ை	சவணடும்
•	 	க�ரும்�ொலொன	தனிமங்களின்	குறியீடு்கள்	

அவற்றின்	 ஆஙகிலப்	 க�யரின்	 முதல்	
எழுதது	 க்கொணடு	 குறிக்்கப்�டுகிைது.	
உதொரணைமொ்க	 ஆக்சிஜனின்	 குறியீடு	 O		
எனவும்,	ளஹட்ரஜனின்	குறியீடு	H	எனவும்	
குறிக்்கப்�டுகின்ைது.

ஆரம்�ததில்	 தனிமங்களின்	
க�யர்கள்	 அததனிமம்	
முதன்முதலில்	 கிளடதத	
இடததின்	 க�யரொல்	

அளைக்்கப்�ட்டன.	 உதொரணைமொ்கத	
தொமிரம்	 (Copper)	 	 சிப்ரஸ	 என்ை	 க�யரில்	
இருந்து	 உருவொக்்கப்�ட்டது.	 சில		
தனிமங்களின்	 க�யர்கள்	 அததனிமததின்	
நிைங்களிலிருந்து	 உருவொக்்கப்�ட்டன.	
உதொரணைமொ்க,	தங்கம்	(Gold)		மஞேள்	எனப்	
க�ொருள்	தரும்	ஆஙகில	வொரதளதயிலிருந்து	
வருவிக்்கப்�ட்டது.	 தற்்கொலங்களில்	 
IUPAC	 தனிமங்களுக்்கொன	 க�யர்களை	
அஙகீ்கரிக்கிைது.�ல	 தனிமங்களின்	
குறியீடு்கள்	 அததனிமங்களின்	 ஆஙகிலப்	
க�யர்களின்	 	 எழுதது்களில்	 ஒன்று	
அல்லது	 இரணடு	 எழுதது்கள்	 இளணைதது	
உருவொக்்கப்�டுகின்ைன.	குறியீட்டின்	முதல்	
எழுததொனது	 எப்ச�ொது	 ஆஙகிலப்	 க�ரிய	
எழுததினொலும்	இரணடொவது	எழுததொனது	
ஆஙகிலச்	சிறிய	எழுததினொலும்	எழுதப்�ட	
சவணடும்.

ஒற்்ை எழுத்து்களில் குறிபபிைபபடுகினை சில தனிமைங்களின குறியீடு்கள

தனிமைம குறியீடு தனிமைம குறியீடு
ளஹட்ரஜன் H �ொஸ�ரஸ P
ஃபுளுரின் F ேல்�ர S
ஆக்சிஜன் O க�ொட்டொசியம் K
்கொர�ன் C யுசரனியம் U

•	 	ஒன்றுக்கு	 சமற்�ட்ட	 தனிமங்கள்	
ஒசர	 எழுததில்	 ஆரம்பிக்கும்ச�ொது	
அததனிமததின்	 முதல்	 இரணடு	
எழுதது்களைக்	 குறியீடொ்க	
எடுததுக்க்கொள்ை	 சவணடும்.	 அவவொறு	
எழுதும்ச�ொது	முதல்	எழுதளதப்	க�ரிய	
எழுததிலும்,	 இரணடொவது	 எழுதளதச்	
சிறிய	 எழுததிலும்	 எழுத	 சவணடும்.	
உதொரணைமொ்க	 ளஹட்ரஜன்	 மற்றும்	

ஹீலியம்	என்ை	இரணடு	தனிமங்களின்	
முதல்	 எழுததும்	 Hல்	 கதொடஙகுவதொல்,	
ளஹட்ரஜளன	H	எனவும்	ஹீலியதளத	
He	 எனவும்	 குறிக்கிசைொம்.	 அசதச�ொல்	
்கொர�னின்	 குறியீடு	 C,	 ்கொல்சியம்,	
குசைொரின்,	 குசரொமியததின்	
குறியீடு்கள்	முளைசய	Ca,	Cl,	Cr	என்று	
குறிக்்கப்�டுகின்ைன.
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இரண்டு எழுத்து்க்ளொல் குறிபபிைபபடும சில தனிமைங்களின குறியீடு்கள
தனிமைம குறியீடு தனிமைம குறியீடு

அலுமினியம் Al குசரொமியம் Cr
ஆர்கொன் Ar ச்கொ�ொல்ட் Co
ஆரேனிக் As ஹீலியம் He
ச�ரியம் Ba மக்னீசியம் Mg
நிக்்கல் Ni ்கொல்சியம் Ca
புசரொமின் Br குசைொரின் Cl

• சில	 தனிமங்களின்	 குறியீடு்கள்	 அவற்றின்	
லததீன்	 க�யர்களிலிருந்து	 க�ைப்�ட்டளவ.	
உதொரணைமொ்க,	 தங்கததின்	 குறியீடு	 Au	
என்�து	 அதன்	 லததீன்	 க�யரொன	 ‘ஆரும்’	
என்�திலிருந்தும்,	 தொமிரததின்	 குறியீடு	
Cu	 அதன்	 இலததீன்	 க�யரொன	 ‘குப்ரம்’	
என்�திலிருந்தும்	க�ைப்�ட்டது	ஆகும்.

தனிமைம இலத்தீன ்பயர குறியீடு
்கொப்�ர Cuprum Cu
்கொரியம் Plumbum Pb
க�ொட்டொசியம் Kalium K
இரும்பு Ferrum Fe
கமரகுரி Hydrargyrum Hg
சேொடியம் Natrium Na

்ேயல்போடு : 3

கீழக்்கணட	தனிமங்களின்	குறியீடு்களை	
எழுதவும்.

தனிமைம குறியீடு தனிமைம குறியீடு
தங்கம் அலுமினியம்
கவள்ளி ்கொல்சியம்
தொமிரம் �ொஸ�ரஸ
இரும்பு மக்னிசியம்
ளநட்ரஜன் க�ொட்டொசியம்
ஆக்சிஜன் சேொடியம்

6. நவதியியல் வோயபபோடு
நொம்	 நீரிளன	 H2O	 என்று	 எழுதுகின்சைொம்.	
இது	நீர	மூலக்கூறின்	சவதியியல்	வொய்ப்�ொடு	

ஆகும்.	 இதன்	 க�ொருள்	 நீர	 மூலக்கூறில்	
இரணடு	 ளஹட்ரஜன்	 அணுவும்,	 ஒரு	
ஆக்ஸிஜன்	 அணுவும்	 உள்ைன	 என்�தொகும்.	
சவதியியல்	 வொய்ப்�ொடு	 என்�து	 தனிமம்	
அல்லது	 சேரமததிளனக்	 குறிக்்கக்கூடிய	
குறியீட்டு	முளையொகும்.	இது	ஒரு	தனிமததில்	
உள்ை	 மூலக்கூறு்கள்	 மற்றும்	 அணுக்்களின்	
எணணிக்ள்க	 �ற்றிய	 த்கவல்்களை	
வைஙகுகிைது.	 ேளமயல்	 உப்பின்	
சவதிவொய்ப்�ொடொன	 NaCl	 ல்	 தனிமங்களின்	
க�யர்கள்	 மற்றும்	 எணணிக்ள்களய	
உங்கைொல்	யூகிக்்க	முடிகிைதொ?

மவதியியல் வொயபபொடு எனபது 
அணுக்களின வ்்க்க்்ளயும, ஒரு மூலககூறில் 
உள்ள அணுக்களின எண்ணிக்்கயும 
நமைககுத் ்தரிவிககிைது.

தணணீர
H2O

H	குறியீட்டின்	அருகிலுள்ை	சிறிய	எண	
கீழக்குறியீடு	என	அளைக்்கப்�டுகிைது.	இது	
அததனிமததின்	மூலக்கூறுக்குள்	இருக்கும்	
அணுவின்	எணணிக்ள்களய	நமக்குச்	
கேொல்கிைது.	எனசவ,	நீர	மூலக்கூறில்	2	
ளஹட்ரஜன்	அணுக்்கள்	உள்ைன.
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O	குறியீட்டின்	அருகில்	எந்த	ஒரு	எணணும்	
இல்ளல,	இது	தனிமங்களில்	இருக்கும்	
மூலக்கூறுக்குள்	ஒரு	அணு	மட்டுசம	 
உள்ைது	என்று	க�ொருள்.	எனசவ,	நீர	
மூலக்கூறில்	ஒரு	ஆக்சிஜன்	அணு	மட்டுசம	
உள்ைது.

சவதியியல்	 வொய்ப்�ொட்டிற்குச்	 சில	
உதொரணைங்கள்	இஙச்க	க்கொடுக்்கப்�ட்டுள்ைன.	

மேொடியம கும்ளொ்ரடு
NaCl

	1	சேொடியம்	அணு	மற்றும்	1	குசைொரின்	அணு
அமமமைொனியொ

NH3

1	ளநட்ரஜன்		மற்றும்	3	ளஹட்ரஜன்	அணுக்்கள்
குளுகம்கொஸ

C6H12O6

6	்கொர�ன்	அணுக்்கள், 
12	ளஹட்ரஜன்	அணுக்்கள், 
6	ஆக்சிஜன்	அணுக்்கள்

்போதுவோை நேர்மஙகளும் அதன் 
நவதியியல் வோயபபோடும் 

மேரமைங்களுக்கொன உதொரணங்கள
மேரமைங்களின வொயபபொடு ்பயர்கள
H2O நீர

C6H12O6 குளுக்ச்கொஸ
NaCl சேொடியம்	குசைொளரடு
C2H6O எததனொல்
NH3 அம்சமொனியொ
H2SO4 ்கந்த்க	அமிலம்

CH4 மீதசதன்
C12H22O11 சுக்சரொஸ

அணுககடடு  எண்
மவதியியலில் அணுக்கடடு எண் எனபது ஒரு 
தனிமைத்தில், மேரமைத்தில் அல்லது ்பொருளில் 
அைஙகியுள்ள ஒடடு்மைொத்த அணுக்களின 
எண்ணிக்்க்யக குறிபபதொகும.

ஒரு	 தனிமததினுளடய	 அணுக்்கட்டு	
எணளணை	எவவொறு	்கணைக்கிடுவது	என்�ளதக்	
்கொணச�ொம்..	 உதொரணைமொ்க,	 ஆக்சிஜன்	 ஒரு	
ஈரணு	மூலக்கூைொகும்.	அதொவது	ஒரு	ஆக்சிஜன்	
மூலக்கூறில்	 இரணடு	 ஆக்சிஜன்	 அணுக்்கள்	
உள்ைன.	எனசவ	ஆக்சிஜனுளடய	அணுக்்கட்டு	
எண	2	ஆகும்.

 O + O  O2

(ஆக்சிஜன்	அணு	+	ஆக்சிஜன்	அணு)		
(ஆக்சிஜன்	மூலக்கூறு)

அசதச�ொல்	 �ொஸ�ரஸ	 (P4)	மூலக்கூறு	நொன்கு	
அணுக்்களைக்	 க்கொணடுள்ைது,	 ேல்�ர	 (S8)
மூலக்கூறு	எட்டு	அணுக்்களைக்	க்கொணடுள்ைது.	
ஆ்கசவ	அவற்றின்	அணுக்்கட்டு	எண	முளைசய		
நொன்கு	மற்றும்	எட்டு	ஆகும்.	
ஒன்றுக்கு	 சமற்�ட்ட	 கவவசவறு	 வள்கயொன	
அணுக்்களைக்	 க்கொணட	 மூலக்கூறின்	
அணுக்்கட்டு	 எணளணை	 	 அவற்றில்	 எததளன	
அணுக்்கள்	 உள்ைசதொ	 அவற்றிளனக்	
கூட்டுவதன்	 மூலம்	 நொம்	 க�ை	 முடியும்.	
உதொரணைமொ்கக்	 ்கந்த்க	 அமிலததில்	 (H2SO4) 
இரணடு	 ளஹட்ரஜன்	 அணுவும்,	 ஒரு	 ேல்�ர	
அணுவும்	மற்றும்	 நொன்கு	ஆக்சிஜன்	அணுவும்	
உள்ைன.	 ஆ்கசவ	 ்கந்த்க	 அமிலததினுளடய	
அணுக்்கட்டு	எண	2+1+4		=		7	ஆகும்.

நீர	 மூலக்கூறு	 இரணடு	 ளஹட்ரஜன்	
அணுக்்கள்	மற்றும்	ஒரு	ஆக்சிஜன்	அணுவினொல்	
ஆனது.	 ஆ்கசவ	 நீரின்	 அணுக்்கட்டு	 எண	
மூன்று	ஆகும்.

சில தனிமைங்களின அணுக்கடடு எண்்கள 
கீமே ்்கொடுக்கபபடடுள்ளன.

தனிமைம அணுக்கடடு 
எண் தனிமைம அணுக்கடடு 

எண்
H 2 F 2
He 1 Ne 1
Li 1 Na 1
Be 1 Mg 1
N 2 P 4
O 2 S 8
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கீழ்கண்்ட தனி்மஙகள் ்மறறும் நேர்மஙகளின் 
அணுககடடு எண்னண எழுதவும்.

்ேயல்போடு : 4

கீழ்கணட	தனிமங்கள்	மற்றும்	சேரமங்களின்	
அணுக்்கட்டு	எணளணை	எழுதவும்.

தனிமைமைங்கள அணுக்கடடு எண்
Cl
Na
K
Ca
H2O
NaCl

்மனித உ்டலில் உள்ள தனி்மஙகள்
மனித	 உடலின்	 நிளையில்	 ஏைததொை	 99	
ேதவீதம்	 நிளையொனது	 ஆறு	 சவதியியல்	
தனிமங்கைொல்	 மட்டும்	 ஆனதொகும்.	 அளவ:	
ஆக்சிஜன்,	்கொர�ன்,	ளஹட்ரஜன்,	ளநட்ரஜன்,	
்கொல்சியம்	 மற்றும்	 �ொஸ�ரஸ.	 மற்ை	 ஐந்து	
தனிமங்கைொன	 க�ொட்டொசியம்,	 ேல்�ர,	
சேொடியம்,	 குசைொரின்	 மற்றும்	 மக்னீசியம்	
ச�ொன்ைளவ	மி்கக்	குளைந்த	 ேதவீத	அைவில்	
்கொணைப்�டுகின்ைன.	
கோறறில் உள்ள தனி்மஙகள்
்கொற்ைொனது	 வொயுக்்களின்	 ்கலளவயொகும்.	
்கொற்றில்	 99	 ேதவீதம்	 ளநட்ரஜன்	 மற்றும்	
ஆக்சிஜன்	 ச�ொன்ை	 தனிமங்களின்	
மூலக்கூறு்கள்	்கொணைப்�டுகின்ைன.	இவற்ளைத	
தவிர	 ஆர்கொன்	 மற்றும்	 ்கரியமில	 வொயு	
ஆகியளவ	சிறிய	அைவில்	்கொணைப்�டுகின்ைன.	
(நியொன்,	ஹீலியம்	மற்றும்	மீதசதன்	ச�ொன்ைளவ	
மி்கக்	 குளைந்த	 அைவில்	 ்கொணைப்�டுகின்ைன).		
ஆக்சிஜன்	ஓர	உயிர	க்கொடுக்கும்	தனிமம்	ஆகும்.	

திண்்மம், திரவம் ்மறறும் வோயுககளின் 
்வபப வினளவுகள்:

�ருப்க�ொருளைச்	 சூசடற்றும்க�ொழுது	 என்ன	
நி்கழகின்ைது?
கவப்�ப்�டுததுதலின்ச�ொது	 திணமத	
து்கள்்களில்	 ஏற்�டும்	 மொற்ைதளதப்	

பின்வரும்	 மொதிரி்கள்	 விைக்குகின்ைன.	
இந்த	 மொதிரி்களைப்	 �யன்�டுததித	 திணமம்,	
திரவம்	 மற்றும்	 வொயுக்்களின்	 மொதிரி்களை	
உருவளமக்்கலொம்.	

திணமதளத	 கவப்�டுததும்ச�ொது,	 அதன்	
து்கள்்கள்	 ஆற்ைளலப்க�ற்று	 தீவிரமொ்க	
அதிரவுறுகின்ைன.	 இதனொல்	 து்கள்்கள்	
ஒன்ளைகயொன்று	ேற்றுப்	பிரிந்து	கேல்கின்ைன.	
இதன்	 ்கொரணைமொ்க	 அப்�ருப்க�ொருளின்	
�ருமன்	 அதி்கரிக்கின்ைது.	 இந்த	 நி்கழவிற்கு	
விரிவளடதல்	 என்று	 க�யர.	 இது	 எவவொறு	
நி்கழகின்ைது?	 கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது	
�ருப்க�ொருைொனது	விரிவளடகின்ைது.	இதனொல்	
து்கள்்களுக்கிளடசய	 உள்ை	 இளடகவளி	
அதி்கரிக்கின்ைது.	 ஆனொல்	 து்கள்்களின்	
�ரிமொணைததில்	எந்தமொற்ைமும்	இல்லொமல்	அசத	
அைவில்	இருக்கின்ைன.

 

கவப்�க்்கொற்று	 நிரப்�ப்�ட்ட	
�லூனொனது	எவவொறு	்கொற்றில்	
மிதக்கின்ைது?	�லூனில்	உள்ை	
்கொற்ளை	கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது	

அது	விரிவளடகின்ைது.	அதனொல்	�லூனில்	
உள்ை	 ்கொற்றின்	 அடரததி	 கவளிப்புைததில்	
உள்ை	 ்கொற்றின்	 அடரததிளயவிட	
குளைகின்ைது.	இந்த	அடரததி	சவறு�ொட்டின்	
்கொரணைமொ்க	கவப்�க்்கொற்று		�லூன்	்கொற்றில்	
மிதக்கின்ைது.
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கவப்�ப்�டுததலின்ச�ொது		�ருப்க�ொருளின்	
நிளையில்	மொற்ைம்	ஏற்�டுவதில்ளல	.	இளதப்	
பின்வரும்	கேயல்�ொட்டின்	மூலம்	விைக்்கலொம்.

கீழக்்கணட	 �டததில்	 ்கொட்டியவொறு		
ஒசரவிதமொன	 இரணடு	 இரும்புப்	 பூட்ளட	
எடுததுக்க்கொணடு	 கவப்�ப்�டுததுவதொ்க	
்கருதுசவொம்.	 இவவொறு	 கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது	
இரும்புப்	 பூட்டில்	 உள்ை	 து்கள்்களின்	
இளடகவளியில்	 மொற்ைம்	 ஏற்�ட்டு	 அது	
விரிவளடகின்ைது.	இருந்தச�ொதிலும்	க�ொருளின்	
நிளையில்	எந்த	மொற்ைமும்	நி்கழவதில்ளல.

க�ொருளின்	 �ருமனில்	 மொற்ைம்	
ஏற்�ட்டொலும்கூட	 அதனுளடய	 அைவு	
மற்றும்	 து்கள்்களின்	 எணணிக்ள்கயில்	
எந்தமொற்ைமும்	 நி்கழவதில்ளல.	 ஆள்கயொல்	
கவப்�ப்�டுததுதலின்ச�ொது	 நிளையொனது	
மொற்ைமளடயொமல்	்கொணைப்�டுகிைது.

�னிக்்கட்டி	உருகுதல்	ஒரு	�ருப்க�ொருளின்	
நிளலமொற்ைததிற்கு	 ஒரு	 உதொரணைமொகும்.	
உருகுதல்,	 க்கொதிததல்,	 உளைதல்	 மற்றும்	
ஆவி	 சுருஙகுதல்	 ச�ொன்ை	 நி்கழவு்களில்	
�ருப்க�ொருளில்	நிளலமொற்ைம்	ஏற்�டுகிைது.

�ருப்க�ொருள்்களின்	து்கள்்கள்	ச�ொதுமொன	
கவப்�	 ஆற்ைளலப்	 க�ற்ைபின்	 இவற்றின்	
து்கள்்களுக்கிளடயிலொன	 வலுவொன	 ஈரப்பு	
விளேயொனது	 குளைகின்ைது.	 து்கள்்கள்	
ஒன்ளைவிட்டு	ஒன்று	விலகிச்	சீரற்ைமுளையில்	
இயஙகுகின்ைன.	 உதொரணைமொ்கத	 திணமப்	
�னிக்்கட்டிளய	 O°C	 யில்	 இளவ	 உருகித	
தணணீரொ்க	 மொறுகின்ைது.	 இளதப்ச�ொல்	
தணணீளர	 100°C	 கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது	
அளவ	க்கொதிதது	ஆவியொ்க	மொறுகின்ைது.

1. திண்மைம

திணமதளத	 கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது,	
து்கள்்கள்	 ஆற்ைளலப்க�ற்று	 தீவிரமொ்க	
அதிரவுறுகின்ைது.		உருகுதல்		கவப்�நிளலளய	
அளடயும்ச�ொது	உருகுதல்	நளடக�றுகின்ைது.	
திணமம்	திரவமொ்க	மொறுகின்ைது.

2. திரவம
உருகுதல்	 கவப்�நிளலளய	 அளடயும்ச�ொது	
உருகுதல்	 நளடக�றுகின்ைது.	 திணமம்	
திரவமொ்க	மொறுகின்ைது.
திரவதளத	 கவப்�ப்�டுததும்ச�ொது	
து்கள்்கள்	 ஆற்ைளலப்க�ற்று	 தீவிரமொ்க	
அதிரவுறுகின்ைது.		 க ்க ொ தி நி ள ல ள ய	
அளடயும்ச�ொது	 க்கொதிததல்	
நளடக�றுகின்ைது.	 திரவம்	 வொயுவொ்க	
மொறுகின்ைது.
3. வொயு
க்கொதிநிளலளய	அளடயும்ச�ொது	க்கொதிததல்	
நளடக�றுகின்ைது.	 திரவம்	 வொயுவொ்க	
மொறுகின்ைது.
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மூலக்கூறு்களை	
உருவொக்குசவொமொ!

படிநி்ல்கள:
படி 1:	 	கீழ்கொணும்	 உரலி	 /	 விளரவுக்	 குறியீட்ளடப்	 �யன்�டுததி	 இச்கேயல்�ொட்டிற்்கொன	

இளணையப்	 �க்்கததிற்க்குச்	 கேல்லவும்.‘Download’என்�தளன	 கேொடுக்கி	
கேயல்�ொட்ளடத	துவங்கவும்.	

படி 2:	 	மூலக்கூளை	உருவொக்்க	 திளரயின்	 கீசை	 ்கருவிப்க�ட்டியில்	உள்ை	 அணுக்்களை	
இழுக்்கவும்	‘make	molecule’.	மூலக்கூறின்	முப்�ரிமொணை	வடிவதளதக்	்கொணை		“3D”	
என்�தளன	கேொடுக்்கவும்அந்த	மூலக்கூளை	இழுதது	இடது		புை	ேொைரததில்	உள்ை	
‘Your	molecule	collection’என்�தில்	ளவக்்கவும்.	

படி 3:	 	அதி்க	மூலக்கூறு்களைப்	க�ை	ேொைரததின்	சமசல	உள்ை	‘collect	multiple’என்�ளத	
கேொடுக்்கவும்.	

படி 4:	 க�ரிய	மூலக்கூறு்களை	உருவொக்்க	‘Larger	molecules’	என்�ளத	கேொடுக்்கவும்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப்பொருள்கள
இ்ணயச்்ேயல்பொடு

நம்மைச் சுற்றியுள்ள பருப ்பொருள்கள உரலி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-a-molecule

**	�டங்கள்	அளடயொைததிற்கு	மட்டுசம.

*	சதளவகயனில்	‘Adobe	Flash’	ஐ	அனுமதிக்்கவும்.

படி 1 படி 2 படி 3

படி 4
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நினைவில் ்கோள்க:
• அணுக்்கள்	என்�து	தனிமததின்	மி்கச்சிறிய	

து்கைொகும்.
• தனிமங்கள்	 தூய	 க�ொருளின்	 எளிய	

வடிவங்கைொகும்.
• ஒரு	 தனிமததின்	 மூலக்கூறு்கள்	 ஒரு	

குறிப்பிட்ட	 எணணிக்ள்கயில்	 உள்ை	
ஒசரவள்கயொன	 அணுக்்களைக்	
க்கொணடிருக்கும்.

• ஒரு	 சேரமததின்	 மூலக்கூறு்கள்	 ஒரு	
குறிப்பிட்ட	 எணணிக்ள்கயில்	 உள்ை	
�ல்சவறு	 வள்கயொன	 அணுக்்களைக்	
க்கொணடிருக்கும்.

• சவறு	 தனிமங்களின்	 மூலக்கூறு்கைொன	
ளநட்ரஜன்,	ஆக்சிஜன்	்கொற்றில்	99	ேதவீதம்	
உள்ைன.

• �ருப்க�ொருளில்	 உள்ை	 து்கள்்களின்	
அளமப்ள�	 	 அடிப்�ளடயொ்கக்க்கொணடு	
திணமம்,	 திரவம்,	 மற்றும்	 வொயுக்்களின்	
மீதொன	கவப்�விளைவு்களை	விைக்்கலொம்

• கவப்�ப்�டுததுதலின்ச�ொது	�ருப்க�ொருளின்	
நிளை	அவவொசை	உள்ைது.

• சவதியியல்	 வொய்ப்�ொட்ளடப்	 �யன்�டுததி	
மூலக்கூறு்களை	உருவளமக்்கலொம்.

மைதிபபீடு

I.  ேரியொன வி்ை்யத் மதரந்்தடுக்கவும.
1.	 கீழக்்கணடவற்றில்	உசலொ்கம்	எது?
	 அ.	இரும்பு	 ஆ.ஆக்சிஜன் 
	 இ.	ஹீலியம்	 ஈ.	தணணீர
2.	 	ஆக்சிஜன்,	 ளஹட்ரஜன்	 மற்றும்	 ேல்�ர	

ஆகியளவ	 கீழக்்கணடவற்றில்	 எதற்கு	
உதொரணைம்?

	 அ.	உசலொ்கம்	 ஆ.	அசலொ்கம் 
	 இ.	உசலொ்கப்ச�ொலி்கள்	 ஈ.	மந்த	வொயுக்்கள்

3.	 	கீழக்்கணடவற்றில்	 ஒரு	 தனிமம்	 மற்றும்		
சேரமததின்	 மூலக்கூளை	 எந்த	 விதததில்	
குறிக்்கலொம்?

	 அ.	்கணித	வொய்ப்�ொடு 
	 ஆ.	சவதியியல்	வொய்ப்�ொடு	 
	 இ.	்கணிதக்	குறியீடு	 
	 ஈ.சவதியியல்	குறியீடு
4.	 	அளைகவப்�நிளலயில்	 திரவமொ்க	 உள்ை	

உசலொ்கம்
	 அ.	குசைொரின்	 ஆ.	ேல்�ர 
	 இ.	�ொதரேம்	 ஈ.	கவள்ளி
5.			எப்க�ொழுதுசம	�ை�ைப்�ொன,	வளையக்கூடிய,	

ஒளிரும்	தன்ளமயுள்ை	தனிமம்	எது?
	 அ.	அசலொ்கம்	 ஆ.	உசலொ்கம்	 
	 இ.	உசலொ்கப்ச�ொலி்கள்	 ஈ.	வொயுக்்கள்

II. ம்கொடிடை இைங்க்்ள நிரபபு்க.
1.	 	�ருப்க�ொருளின்	 மி்கச்	 சிறிய	 து்கள்	

.
2.	 	ஒரு	 ்கொர�ன்	 அணு	 இரணடு	 ஆக்சிஜன்	

அணுக்்கள்	 க்கொணட	 சேரமம்
.

3.	 	 மின்ேொரதளதக்	 ்கடததும்	
ஒசரகயொரு	அசலொ்கம்.

4.	 	தனிமங்கள்	 	வள்கயொன	
அணுக்்கைொல்	உருவொக்்கப்�டுகின்ைன.	

5.	 	 	 தனிமம்	 லததீன்	
அல்லது	 கிசரக்்கப்	 க�யர்களிலிருந்து	
க�ைப்�ட்டன.	

6.	 	இதுவளர	 அறியப்�ட்ட	 தனிமங்களின்	
எணணிக்ள்க		 .	

7.	 	தனிமங்கள்	 	 தூய	 க�ொருட்்களின்	
	வடிவம்.

8.	 	தனிமங்களின்	க�யளர	எழுதும்ச�ொது	முதல்	
எழுதளத	எப்ச�ொதுசம	  
எழுததொல்	எழுதசவணடும்.

9.	 	மூன்று	 அணுக்்களுக்கு	 சமலொ்க	 உள்ை	
மூலக்கூறு்களை	  
மூலக்கூறு்கள்	என்று	அளைக்்கலொம்.

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd   49 03-04-2019   11.18.35 AM



50

10.		 	 வளிமணடலததில்	
அதி்கைவு	்கொணைப்�டும்	வொயு.

III.  ் ்கொடுக்கபபடடுள்ள ஒபபு்மை்ய 
முடிக்கவும 

1.	 	�ொதரேம்:	 அளை	 கவப்�நிளலயில்	 திரவம்	 ::	
ஆக்சிஜன்:	 .

2.	 	மின்ேொரதளதக்	 ்கடததும்	 அசலொ்கம்:	
	 ::	 	 மின்ேொரதளதக்	

்கடததும்	உசலொ்கம்:தொமிரம்
3.			தனிமங்கள்:	 இளணைந்து	 சேரமங்களை	

உருவொக்குகின்ைது	 ::	 சேரமங்கள்:	
.

4.	 	அணுக்்கள்:	 தனிமததின்	 அடிப்�ளட	 து்கள்::	
	 :	 	 சேரமங்களின்	

அடிப்�ளடத	து்கள்.

IV.  ேரியொ? தவைொ? தவ்ைனில் ேரி 
்ேயது எழுது்க.

1.		 	இரணடு	 சவறு�ட்ட	 தனிமங்களில்	 ஒசர	
விதமொன	அணுக்்கள்	இருக்கும்.

2.	 	தனிமங்கள்	 மற்றும்	 சேரமங்கள்	 ஒரு	 தூய	
க�ொருைொகும்.

3.	 	அணுக்்கள்	 தன்னிச்ளேயொ்க	 இருக்்க	
முடியொது;	 அளவ	 ஒரு	 குழுவொ்க	 இருக்கும்	
அதற்கு	மூலக்கூறு்கள்	என்று	க�யர.

4.	 	சேொடியம்	 குசைொளரடில்	 (NaCl)	 ல்	 ஒரு	
சேொடியம்	மூலக்கூறு	மட்டுசம	உள்ைது

5.	 ஆர்கொன்	வொயு		ஓரணு	வொயுவொகும்.

V. சுருக்கமைொ்கப பதிலளிக்கவும.
1.	 	கீழக்்கணட	 சேரமங்களின்	 சவதியியல்	

வொய்ப்�ொட்ளடயும்,	 அதில்	 அடஙகியுள்ை	
தனிமங்களின்	க�யர்களை	எழுதவும்.

 		சேொடியம்	குசைொளரடு
 		க�ொட்டொசியம்	ளஹட்ரொக்ளேடு
 		்கொர�ன்ளட	ஆக்ளஸைடு
 		்கொல்சியம்	ஆக்ளஸைடு
 		ேல்�ர	ளட	ஆக்ளஸைடு

2.	 	கீழக்்கணட	மூலக்கூறு்களைத	 தனிமங்கள்	
மற்றும்	 சேரமங்களின்	 மூலக்கூறு்கைொ்க	
வள்கப்�டுததவும்.

O O N N Na Cl1. 2. 3. 4.O
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3.	 	சவதியியல்	 வொய்ப்�ொடு	 என்ன	 என்�ளதப்	
புரிந்து	 க்கொணடொய்?	இதன்	முக்கியததுவம்	
என்ன?

 
4.	 	கீழக்்கணடவற்ளை	 தக்்க	 உதொரணைததுடன்	

வளரயறு.
	 a.		தனிமம்
	 b.		சேரமம்
	 c.		உசலொ்கம்
	 d.		அசலொ்கம்	
	 e.		உசலொ்கப்	ச�ொலி்கள்
5.	 	கீழக்்கணட	 தனிமங்களின்	 க�யர்களை	

எழுதி	அவற்ளைத	திணமம்,	திரவம்	மற்றும்	
வொயு	அடிப்�ளடயில்	வள்கப்�டுததவும்.

	 	அலுமினியம்,	்கொர�ன்,	குசைொரின்,	�ொதரேம்,	
ளஹட்ரஜன்	மற்றும்	ஹீலியம்.	

6.	 	கீழக்்கணட	 தனிமங்களை	 உசலொ்கம்,	
அசலொ்கம்	மற்றும்		உசலொ்கப்	ச�ொலி்கள்	என	
வள்கப்�டுதது்க.

	 	சேொடியம்,	 பிஸமத,	 கவள்ளி,	 ளநட்ரஜன்,	
சிலிக்்கொன்,	 ்கொர�ன்,	 குசைொரின்,	 இரும்பு	
மற்றும்	தொமிரம்.

7.	 	கீழக்்கணடவற்ளை	 தனிமங்கள்	 மற்றும்	
சேரமங்கள்	என	வள்கப்�டுதது்க.

	 	தணணீர,	 ேொதொரணை	 உப்பு,	 ேரக்்களர,	
்கொர�ன்ளட	 ஆக்ளேடு,	 அசயொடின்	 மற்றும்	
அலுமினியம்.

8.	 	கீழக்்கணட	 தனிமங்களின்	 சவதியியல்	
குறியீட்ளட	எழுது்க.

	 1.	ளஹட்ரஜன்	 2.	ளநட்ரஜன் 
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	 3.	ஓசேொன்	 4.	ேல்�ர
9.	 	தனிமங்கள்	 என்ைொல்	 என்ன?	 இரணடு	

உதொரணைங்களைக்	க்கொடுக்்கவும்.
10.	மூலக்கூறு	வளரயறு.
11.	 	சேரமங்கள்	 என்ைொல்	 என்ன?	 இரணடு	

உதொரணைங்கள்	க்கொடுக்்கவும்.
12.		லததீன்	 கமொழியிலிருந்து	 க�ைப்�ட்ட	

தனிமங்களின்	க�யர்களை	எழுது்க.
13.		ஒரு	தனிமததின்	அணுக்்கட்டு	எண	என்ைொல்	

என்ன?
14.		்கந்த்க	 அமிலததின்	 (H2SO4	 )	 அணுக்்கட்டு	

எணளணைக்	்கணைக்கிடு்க.

VI. விரிவொன வி்ையளிக்கவும.
1.	 	உசலொ்கங்கள்	 மற்றும்	 அசலொ்கங்கள்	

சவறு�டுதது்க.
2.	 சேரமங்களின்	�ணபு்களை	விவரிக்்கவும்.
3.	 	தனிமங்களின்	குறியீடு்களை	எழுதக்கூடிய	

�ல்சவறுவிதமொன	 வழிமுளை்களை	
விவரிக்்கவும்.	 க�ொருததமொன	
உதொரணைங்களைக்	க்கொடுக்்கவும்.

4.	 	தனிமங்கள்	 மற்றும்	 சேரமங்கள்	
சவறு�டுதது்க

5.	 	சேரமங்களின்	ஏதொவது	ஐந்து	�ணபு்களை	
எழுதவும்.

6.	 	உசலொ்கம்	 மற்றும்	 அசலொ்கதளத	
ஒப்பிட்டு	 அதன்	 �ணபு்களைப்	
�ட்டியலிடவும்.	 ஒவகவொன்றிற்கும்	 மூன்று	
உதொரணைங்களைக்	க்கொடுக்்கவும்.

7.	 	உசலொ்கப்	 ச�ொலி்களின்	 �ணபு்களை	
எழுதவும்.

VII.  வொககியத்்தச் ேரியொன வடிவத்தில்  
எழுதவும. 

1.	 	தனிமங்கள்	 ஒன்று	 அல்லது	 அதற்கு	
சமற்�ட்ட	 அணுக்்களைக்	 க்கொணடது,		

சேரமங்கள்	 ஒசரவள்கயொன	 அணுக்்களை	
மட்டும்	க்கொணடது.

VIII. உயர சிந்த்ன வினொக்கள.
1.	 	உன்னுளடய	 வீட்டில்,	 �ள்ளியில்	

�யன்�டுததக்கூடிய	 உசலொ்கம்,	 அசலொ்கம்	
மற்றும்	 உசலொ்கப்ச�ொலி்களைப்	
�ட்டியலிடவும்.	அதன்	�ணபு்களை	ஒப்பிடவும்.

2.	 	ஆ்கொஷ்	 �்கல்	 சநரங்களில்	 அவருளடய	
வீட்டின்	 நுளைவு	 வொயிலில்	 உள்ை	
உசலொ்கத	தொழப்�ொளைத	திைக்்கச்	சிரமமொ்க		
உள்ைது	 என்�ளதக்	 ்கவனிததொர.	 ஆனொல்	
அசத	 தொழப்�ொளை	 இரவு	 சநரங்களில்	
திைக்்க	எளிளமயொ்க	உள்ைது	என்�ளதயும்	
்கவனிததொர.	தொழப்�ொளும்,		நுளைவுவொயிலும்	
�்கலில்	 கவயிலில்	 இருப்�ளத	 ஆ்கொஷ்	
உற்றுசநொக்கினொர.

	 a)			வைங்கப்�ட்ட	த்கவல்்களின்	அடிப்�ளடயில்	
ஒரு	்கருதுச்கொளை	உருவொக்கு.	

	 b)			சுருக்்கமொ்க	நீங்கள்	கூறும்	்கருதுச்கொளைச்	
சேொதிததுப்	�ொருங்கள்.

3.	 	கவப்��டுததலின்ச�ொது	 து்கள்்களில்	
என்ன	 வள்கயொன	 	 இயக்்க	 மொற்ைங்கள்	
நி்கழகின்ைன	என்�ளத	விவரிக்்கவும்.

4.	 	கீசை	 க்கொடுக்்கப்�ட்டுள்ை	 �டததில்	 வட்டம்,	
ேதுரம்,	 முக்ச்கொணைம்	 ச�ொன்ைளவ	
கவவசவறு	 தனிமததின்	 அணுக்்களைக்	
குறிக்கின்ைன.
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முதல் கூற்று இரண்ைொம கூற்று
1. ஆக்சிஜன்	ஒரு	சேரமம் ஆக்சிஜளன	எளிய	வள்கயில்	உளடக்்க	முடியொது.
2. ளஹட்ரஜன்	ஒரு	தனிமம் ளஹட்ரஜளன	எளிய	வள்கயில்	உளடக்்க	முடியொது.
3. ்கொற்று	ஒரு	சேரமம்	ஆகும் ்கொற்றில்	்கரியமில	வொயு	உள்ைது.

4. ்கொற்று	தனிமங்களின்	்கலளவ ளநட்ரஜன்,	 ஆக்சிஜன்	 மற்றும்	 நியொன்	 ச�ொன்ைளவ	
்கொற்றில்	உள்ைன

5. �ொதரேம்	 அளை	 கவப்�நிளலயில்	
ஒரு	திணமம் �ொதரேம்	ஒரு	அசலொ்கம்

மமைமல ்்கொடுக்கபபடடுள்ள பைத்திலிருந்து, கீழக்கண்ைவற்்ை ்கண்டுபிடிக்கவும.
a)	 சேரமங்களின்	மூலக்கூறு்கள்.	
b)	 	இரணடு	அணுக்்களைக்	க்கொணட	தனிமங்களின்	மூலக்கூறு்கள்.
c)	 	மூன்று	அணுக்்களைக்	க்கொணட	தனிமங்களின்	மூலக்கூறு்கள்.	

IX. ்கொரணம மைற்றும கூற்று ம்களவி்கள.
வழிமு்ை: பினவரும வழிமு்ை்க்்ளப பொரக்கவும:

A.	 	இரணடு	கூற்று்களும்	ேரி	மற்றும்	இரணடொவது	கூற்று	முதல்	கூற்றிற்்கொன	ேரியொன	
விைக்்கம்.

B.	 	இரணடு	கூற்று்களும்	ேரி	ஆனொல்	இரணடொவது	கூற்று	முதலொம்	கூற்றிற்குச்	ேரியொன	
விைக்்கமல்ல.

C.	 	முதல்	கூற்று	தவைொனது	இரணடொம்	கூற்று	ேரியொனது.
D.	 இரணடு	கூற்று்களும்	தவைொனது.
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 அணுவின அடிபப்டத் துகளக்ளப பற்றிய தைகைல்க்ள மீடடறிைர
 அணுவின அ்மபபி்ைப பற்றி அறிநதுக் ்காளைர.
 அணுவின அடிபப்டத் துகளகள அணுவில் அ்மநதிருக்கும 

நி்லயி்ை அறிநதுக் ்காளைர. 
 அடிபப்ட அணுத் துகளகளின பணபுக்ள ஒபபிடுைர 
 அணு எண மற்றும நி்ே எண்ண ரைறுபடுத்தி அறிைர
 தைனிம ஆைரத்தைை அடடை்ணயில் உளள குறியீடுக்ளப பயனபடுத்தி ஒரு அணுவில் 

உளள புரோடடானகள, எலக்டோனகள மற்றும நியூடோனகளின எணணிக்்க்ய 
கணக்கிடுைர. 

 அணுவின இ்ணத்திே்ைப பற்றி அறிநதுக் ்காளைர. 

 கற்ைல ேநபாக்கங்கள

அலகு
4

அணு அ்ைபபு

குளுக்கான
புரோடடான

குைாரக்-U

அணு

மூலக்கூறு

்பாருள

அணுக்கரு

நியூடோன

குைாரக்-D
ைேஙகள

எலக்டோன

்பாருளின் மூலககூறு அணு ஒன்்ை 
உருவாககும ்ச்ஙகள
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அறிமுகம் 
நமது முந்தைய பாடபபகுதியில் நம்மச் சுற்றிக் காணபபடும அ்ைத்து பருப்பாருளகளும 
மூலக்கூறுகளால் ஆை்ை எனபதை்ையும, மூலக்கூறுகள எனப்ை ஒரே விதைமாை தைனிமத்தின 
அணுக்கள அல்லது பல்ரைறுவிதைமாை தைனிமத்தின அணுக்களால் ஆைதைாகும எனபதை்ையும கற்று 
அறிநது உளரளாம. 

செயல்பாடு : 1

நணபரகரள! நான தைானஅணு. நான மிகச் 
சிறிய துகளாரைன.

ரம்ை , நாற்காலி, ்ப, புத்தைகம, ைாக்பீஸ், கருமபல்க எை 
அ்ைத்தும அணுக்களால் ஆைதைாகும. சுருஙகக் கூறிைால் 
நீஙகள உஙக்ளச் சுற்றி காணும அ்ைத்து பருப்பாருளகளும 
அணுக்களால் ஆைதைாகும. என்ை நீஙகள நுணரணாக்கியிைாலும 
காண இயலாது. மூலக்கூறுக்ள அணுக்களாக பிளக்க இயலும.

நணபரகரள! நான தைான மூலக்கூறு. 
நான இேணடு அல்லது அதைற்கு ரமற்படட 
அணுக்களால் உருைாக்கபபடடிருக்கிரேன.

நணபரகரள! நீஙகள அனோடம 
காணும ்பாருளகளுடன என்ை 
ஒபபீடடு பாரபரபாரமா!.

நமக்கு ்தைரிநதை சில ்பாருளகளின படஙகளும அைற்றின துகளகளும கீரே உளள 
படஙகளில் ்காடுக்கபபடடுளளை.
1.  �் பாருளகளின ்பயரக்ளயும அ்ை எத்துகளகளால் உருைாைது எனபதை்ையும 

எழுதுக
1. --------------------

2. --------------------

3. --------------------

4. --------------------
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4.1  ஒரு அணு எவ்வளவு சிறியது என்து 
செரியுமபா ?

மனிதைனின தைடிமைாை முடி்யக் காடடிலும  
ஆயிேம மடஙகு சிறியது. அதைன ைோைரி விடடம 
0.0000000001மீ. அல்லது 1×10-9மீ. இதைன 
அளவி்ை நமக்கு ்தைரிநதை கீழக்காணும 
்பாருளகளுடன ஒபபிடடு பாரபரபாம. 
்பனசில்  சிைபபு இேத்தை ்ைல்  
்ைேஸ் தூசுப ்பாருள மற்றும அணு
1×10-2 மீ 1×10-4 மீ

1×10-6 மீ 1×10-7 மீ

  1×10-9 மீ

4.2  அணுவினை ்ற்றிய சகபாளனகயின 
்ரிணபாம ்வளர்ச்சி

அணுவின அ்மபபி்ை பற்றி அரநக 
அறிவியலாளரகள ஆய்வுக்ள ரமற்்காணடு 
தைஙகள ்காளள்கக்ள ்ைளியிடடைர. அைர 
களின ஆய்வுகள அணுவின அ்மபபு பற்றிய 
்காள்ககளில் முனரைற்ேத்தி்ை 

ஏற்படுத்திை. டால்டன, தைாம்ஸன, ரூதைரரபாரடு 
ஆகிரயாரின ்காள்ககள இஙகு 
்காடுக்கபபடடுளளை.
டாலடனின் அணுக்காள்க 

ஜான டால்டன 1808-ஆம 
ஆணடு அணுக்்காள்க்ய 
்ைளியிடடார. பருப்பாருளகள 
மிகச் சிறிய துகளகளால் 
உருைாக்கபபடடிருக்கினேை. 
அத்துகளகளுக்கு டால்டன 

அணு எைப்பயரிடடார. ரமலும 
அணு எனபது மிகச்சிறிய பிரிக்க இயலாதை துகள 
ஆகும. அது ரகாளைடிவில் உளளது. அைரின 
்காள்கயாைது அணுவில் காணபபடும ரநர 
மற்றும எதிர மினனூடடஙக்ள பற்றி எவ்விதை 
விளக்கத்தி்ையும அளிக்கவில்்ல.

இதைனகாேணமாக டால்டனின அணுக் 
்காள்கயால் பருப்பாருளின பல 
பணபுக்ள விளக்க இயலவில்்ல.

ச்னசில

தூசி துகளகள அணு

இரதெ சி்வப்ணு ன்வரஸ்

ஜான் டாலடன்

1×10-2 மீ

1×10-7 மீ 1×10-9 மீ

1×10-4 மீ 1×10-6 மீ

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd   55 03-04-2019   11.19.18 AM



56

�� கா��

ெந���

��

��������

ெந�

எ������ட�

ேந�
����ட�

ேஜ.ேஜ. தா�ச� அ 
மா��
 பட��� 
கா����ளவா� 

ேந�����ட� ஒ� 
ைமய வ�ட��� �  
வ���றன எ�பைத 

���டா�

+

+
++

-

-
-

-

ஐ��  த�ம��� அ� அைம��
ேகாபா�� ப
ணாம வள��� 

ந�ன அ

அ�க� எ�ப� ��,
ெந�
� ம �� ��

ஆ�யவ � ப��க�
எ�� இ�� த��வஞா�க�

�வா��தா�க�. 
அ�க� ேகாள

வ�வ��லான� ம ��
அைவ �ற�, �ைவ ம ��

ந�மண� ஆ�ய
ப��க�����
மா�ப���றன.

டா�ட�� அ��ெகா�ைக

ேஜ.ேஜ. தா�ச� அ��ெகா�ைக

 த�ேபா��� அ��கெகா�ைக
(அ��க�ப��ய�)

ேபா
� அ��ெகா�ைக
(ஆ�ற� மட�க�� அ��பைட��)

(�ரா��க� அ��ெகா�ைக
எல�ரா� �ட�கேள மா�
)

எல��ரா�

உ�க�

�¢�ரா�

�ேரா�டா�

தாம்சனின் அணுக்காள்க
1897 ஆம ஆணடு J.J . 
தைாமைன அணுவி்ை 
பற்றிய மற்்ோரு 
் க ா ள ் க ் ய 
்ைளியிடடார. இைர 
அணுவி்ை தைரபூைணி 
பேத்துடன ஒபபிடடார. 

தைரபூைணியில் சிகபபு பகுதி காணபபடுவிது ரபால 
அணுவில் ரநர மினனூடடம காணபபடுகிேது. 
தைரபூைணியில் வி்தை பதிநது காணபபடுைது 
ரபால் எதிர மினனூடடம ரநரமினனூடடத்தில் 
பதிநது காணபபடுகிேது. இநதை எதிர 
மினனூடடத்தி்ை தைாமைன எலக்டோன 
எை அ்ேத்தைார. இக் ்காள்கயினபடி 
அணுவின ரநர மற்றும எதிர மினனூடடஙகள 
ைம எணணிக்்கயில் காணபபடுகிேது. 
இதைன காேணமாக அணுைாைது எவ்விதை 
மினசு்ம்யயும ்காணடிருக்கவில்்ல.

ரைாதை்ையின மூலமாக அணுவில்  
எதிரமினசு்ம ்பற்ே துகளகளாை 
எலக்டோனகள காணபபடுகினேை 
எை நிருபித்தைது தைாமைனின மிகப்பரிய 
கணடுபிடிபபாகும. இக்கணடுபிடிபபிற்காக 
அைருக்கு 1906 ஆம ஆணடு ரநாபல் பரிசு 
ைேஙகபபடடது. இக்்காள்கயாைது அணு 
ஏன மினசு்ம அற்று உளளது எனபதை்ை 
விளக்கிய ரபாதிலும சில கு்ேபாடுகள 
இக்்காள்கயில் காணபபடடை.

ரூதர்பாரடின் அணுக்காள்க
தைாமைனின ்காள்கயில் 
கு்ேபாடுகள இருநதைை.  
எரைட ரூதைரரபாரடு 
ஒரு நல்ல புரிதை்ல 
எற்படுத்தியது. இைர 
ஓரு ரைாதை்ை்ய 
ர ம ற் ் க ா ண ட ா ர . 
இைர ்மல்லிய தைகஙகத் தைகடடி்ை 
ரநரமினனூடடம ்காணட ஆல்பா கதிரக்ள 
்காணடு ரமாதைச் ்ைய்தைார. அதிக தி்ைரைகம 
்காணட ் பருமபான்மயாை ஆல்பா கதிரகள 
எவ்விதை தை்டப்பாருளகளின மீதும ரமாதைாமல் 
தைஙகத் தைகடடி்ை ஊடுருவிச் ்ைல்ை்தைக் 
கணடறிநதைார. மிகச் சில ஆல்பா கதிரகள 
தைஙகத் தைகடடின மீது ரமாதி பினரைாக்கி 
ைருைதை்ையும கணடறிநதைார.

ரூதைரரபாரடு இதை்ை மிக முக்கியமாக 
கருதிைார. துபபாக்கி குணடாைது ்மல்லிய 
காகிதைத்தின மீது ரமாதி பினரைாக்கி ைநதைால் 
அது எவ்ைளவு வியபபாைரதைா அதுரபால் 
இநநிகழவு வியபபாக உளளது எை அைர 
விைரித்தைார.

இச்ரைாதை்ையின அடிபப்டயில் 
ரூதைரரபாரடு தைைது புகழப்பற்ே 
அணுக்்காள்க்ய ்ைளியிடடார. அைரின 
கருத்துக்களாைை 
1. அதிக அளவிலாை ஆல்பா கதிரகள தைஙகத் 

தைகடடி்ை ஊடுருவி ்ைல்கிேது எனில் 
அணுைாைது ்பருமபான்மயாை 
்ைற்றிடத்தி்ை ்காணடிருக்க 
ரைணடும.

2.  எநதை பகுதியிலிருநது ரநரமினனூடடம 
்பற்ே கதிரகள பினரைாக்கி ைநதைரதைா 
அபபகுதி முழுைதும ரநரமினதைன்ம 
்பற்ேதைாக இருக்க ரைணடும. ஆைால் 

 J.J . தாம்சன்

ரூதர்பாரடு 

நாரைாமீடடர எனபது 
சிறிய நீளஙக்ள அளக்க 
பயனபடும அலகாகும. ஒரு 
மீடடர எனபது 1×10-9 nm 
அல்லது ஒரு நாரைாமீடடர 
எனபது 1×109 ஆகும. 
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எ������ட�
ெப�ற எல��ரா�க�

+

ெவ�
ட�

ேந�����ட�
ெப�ற உ�க�

4.3 அடிப்னை அணுத துகளகள
இருபதைாம நூற்ோணடில் ஏற்படட 

க ண டு பி டி ப பு க ள 
அ்ைத்து தைனிமஙகளின 
அணுக்களும மிகச்சிறிய 
அ ணு க் கூ று க ள ா ை 
எலக்டோன, புரோடடான 

அபபகுதியின அளைாைது ்ைற்றிடத்தி்ை 
ஒபபிடுமரபாது அளவில் மிகச்சிறியதைாக 
இருக்கரைணடும.

இதை்ை அடிபப்டயாக ்காணடு 
ரூதைரரபாரடு அணு அ்மபபி்ை பற்றிய 
அைேது ்காள்கயி்ை ்ைளியிடடார. 
இக்்காள்கக்காக  அைருக்கு  
ரைதியியலுக்காை ரநாபல் பரிசு ைேஙகபபடடது.

ரூதர்பாரடின் ்காள்ககளாவன
1. அணுவின ்மயமாை அணுக்கருைாைது 

ரநரமினதைன்ம ்காணடதைாக உளளது. 
அணுவின ்பருமபான்மயாை 
நி்ேயாைது அதைன ்மயத்தில் 
அ்மநதுளளது.

2. அணுக்கருவி்ைச் சுற்றி எதிரமினதைன்ம 
்காணட எலக்டோனகள ஒரு குறிபபிடட 
ைடடபபா்தையில் சுற்றி ைருகினேை.

3. அணுவின அளரைாடு ஒபபீடுமரபாது 
அணுக்கருைாைது அளவில் மிகமிகச் 
சிறியதைாகும.

எ�� ����ட�
ெப�ற எல��ரா�க�

ேந�����ட�
எ������ட�

ெப�ற எல��ரா�க�

ேந��	�ட�
ெப�ற உ�க�

ெவ��ட�

+

வ�ட�- 1897
தா�ச�� அ�மா�

வ�ட�- 1911
�த�ேபா��� அ�மா�

வ�ட� - 1808
டா�ட�� அ�மா�

க�னமான ம��� 
��ம�ேகாள�

அணுவின் பகுதிப்பாருளகள கணடறிநத காலம
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ஒவ்்ைாரு ைருடமும நமது 
உடமபில் உளள ் ைல்கள 98% 
்ைல்கள இேநது புது ்ைல்கள 
ரதைாற்றுவிக்கபபடுகினேை. 

இருநதை ரபாதிலும நமது உடமபில் ஏேத்தைாே 
ஏழு பில்லியன ்ைல்கள காணபபடுகினேை.

எலக்ட்ான்கள : இ்ை எதிர மினனூடடம ் பற்ே 
துகளகள ஆகும. இ்ை அணுக்கருவி்ைச் 
சுற்றி ஒரு குறிபபிடட ைடடபபா்தைகளில் சுற்றி 
ைருகினேை.

புரோடடான மற்றும நியூடோனின 
நி்ேயுடன ஒபபிடுமரபாது ஒரு எலக்டோனின 
நி்ே புேக்கணிக்கத்தைக்க அளவில் உளளது. 
எைரை ஒரு அணுவின நி்ேயாைது 
அணுக்கருவினுள அ்மநதுளள 
புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 
நி்ேயி்ை மடடுரம ைாரநதிருக்கும.

அணுக்கருவினுள காணபபடும இேணடு 
ை்கயாை துகளகளாை புரோடடானகள 
மற்றும நியூடோனகள ஆகிய்ை 
நியூக்ளியானகள எை அ்ேக்கபபடுகினேை.

அணுக்கருவின ்ைளிரய காணபபடும 
அ்ைத்து எலக்டோனகளின ்மாத்தை 
எதிர மினனூடடமாைது அணுக்கருவின 
உளரள காணபபடும புரோடடானகளின 
்மாத்தை ரநர மினனூடடத்திற்குச் ைம 
மாகும. இதைன காேணமாக அணுக்கள மின 
நடுநி்ல்மயுடன காணபபடுகினேை.

ஓர அணுவும சூரிய மணடலமும 
ஒரே மாதிரியாை அ்மபபி்ை ்காணடு 
காணபபடுகினேைைா?

மற்றும நியூடோைால் ஆைது எனபதை்ை 
நிருபித்தைை. ்ைடேஜன அணுவின 
எ்லக்டோனுக்கும காரபன அணுவின 
எ்லக்டோனுக்கும இ்டயில் எவ்விதை 
ரைறுபாடும இல்்ல.

இரதைரபால் அ்ைத்து தைனிமஙகளின 
புரோடடானகளும, நியூடோனகளும ஒத்தை 
பணபுக்ள ்காணடுளளை. அணுவி்ை 
உருைாக்கும இத்துகளகள அணுவின 
அடிபப்டத்துகளகள எை அ்ேக்கபபடுகினேை.

பு்்ா்டடான்கள : புரோடடானகள 
எனப்ை அணுக்கருவினுள அ்மநதுளள 
ரநரமினனூடடம ்பற்ே துகளகள ஆகும. 
இைற்றின ரநரமினனூடடத்தின மதிபபு 
எலக்டோனகள எலக்டோனகள ்பற்றுளள 
எதிர மினனூடடத்தின மதிபபிற்குச் ைம மாகும.

நியூ்ட்ான்கள : இ்ை அணுக்கருவினுள 
அ்மநதுளளை. நியூடோனகள எவ்விதை 
மினசு்மயும ்காணடிருக்கவில்்ல. 
்ைடேஜன தைவிே அ்ைத்து 
அணுக்கருக்களும நியூடோனக்ளக் 
்காணடுளளை.

துகள கணடறிநதவர குறியீடு மின்சு்ை நி்ை (நி்ை (கி.கி. ல)
புரோடடான எரைஸ்ட ரூதைரரபாரடு P +1 1.6726×10-27

எலக்டோன ைர ஜான ரஜா்ஸப 
தைாம்ஸன

e -1 9.1093×10-31

நியூடோன ரஜமஸ் ைாடவிக் n 0 1.6749×10-27

அடிபப்டத் துகளகளின் மின்சு்ை ைற்றும நி்ை

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd   59 03-04-2019   11.19.19 AM



60

நிகழநதை ஆய்வுகளின மூலம ஓர அணுவின 
உடகருவினுள உளள புரோடடானகரள அநதைத் 
தைனிமத்தி்ை நிரணயம ்ைய்கிேது எனறு 
அறிநதைைர. எடுத்துக்காடடாக, ஒரு அணுவின 
உடகருவினுள ஒரே்யாரு புரோடடான 
இருநதைால் அத்தை்கய அணு ்ைடேஜன 
அணுைாகும. ஒரு அணுவின உடகருவினுள 
எடடு புரோடடானகள இருநதைால் அது ஆக்ஸிஜன 
அணுைாகும. 

அணு எண்
ஒரு அணுவில் காணபபடும எலக்டோனகள 
அல்லது புரோடடானகளின ்மாத்தை 
எணணிக்்கரய அநதை அணுவின அணு 
எண ஆகும. இது Z எனே எழுத்தைால் 
குறிக்கபபடுகிேது. நமக்கு ஓர அணுவின அணு 
எண ்தைரியுமாைால் நமமால் அவ்ைணுவில் 
காணபபடும எலக்டோனகள அல்லது 
புரோடடானகளின எணணிக்்க்ய 
கணடறிய இயலும.

ஆ��ஜ�

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–

e–
e–

e–

p+ 2p+

2n

8p+

8n

ைஹ�ரஜ� ��ய�

ரமரல ்காடுக்கபபடடிருக்கும படஙக்ள 
கைனிக்கவும. ்ைடேஜன அணுக்கருைாைது 
ஒரே ஒரு புரோடடா்ைக் ்காணடுளளது. 
அணுக்கருவிற்கு ்ைளிரய  ஒரு எலக்டோன 
மடடுரம சுற்றி ைருகிேது. எைரை 
்ைடேஜனின அணு எண  Z=1  ஆகும.

ஹீலியம அணுைாைது 
அதைன அணுக்கருவினுள இேணடு 
புரோடடானக்ளயும அணுக்கருவிற்கு 

செயல்பாடு : 2

பினைரும ்ையல்பாடடின மூலம நாம 
அணுவின பணபுக்ள படடியல் 
இடுரைாமா? படத்தில் அணுவின 
பாகஙக்ள குறித்து பினைரும 
விைாக்களுக்கு வி்டயளிக்கவும.

+
+

++
+

–

–
–

3.

2.1.

–

–

1. __________________ ரநரமின சு்ம 
்காணட துகளாகும. 

2. __________________ எதிரமினசு்ம 
்காணட துகளாகும.

3. ______________________மினசு்ம 
அற்ேது. 

ஆமாம! அணுவும சூரிய மணடலமும ஒரே 
மாதிரியாை அ்மபபி்ை ்காணடுளளை. 
சூரிய மணடலத்தி்ை ரபாலரை அணுைாைது 
அணுக்கருவி்ை ்மயத்தில் ்காணடுளளது. 
அதை்ைச் சுற்றி எலக்டோனகள ்ைவ்ரைறு 
ைடடபபா்தைகளில் சுற்றி ைருகினேை.

4.4 அணு எண் மற்றும் நினை எண் 
எல்லாத் தைனிமஙகளும 
ஒரே மாதிரியாை 
எ ல க் ட ே ா ன க ள , 
புரோடடானகள மற்றும 
நி யூ ட ே ா ன க ள ா ல் 
ஆைது எனில், ஓர 

காரபன அணு, ஓர இருமபு அணுவில் 
இருநது எவ்ைாறு மாறுபடுகிேது? ்தைாடரநது 
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ரைாடியம அணுைாைது 11 புரோடடானக்ளயும 
12 நியூடோனக்ளயும ் காணடுளளது. எைரை 
அதைன நி்ே எண A = 11 + 12 = 23.

முயற்சி ்ைய்க
1.   ஏன அ்ைத்து அணுக்களின அணு 

எண மற்றும நி்ே எண ஆகிய்ை 
எபரபாது முழு எணணாகரை 
காணபபடுகினேை ?

2.  ஒரு ைல்பர அணுைாைது 
16 புரோடடானக்ளயும 16 
நியூடோனக்ளயும ்காணடுளளது. 
அதைன அணு எண மற்றும நி்ே 
எணணின மதிபபி்ை தைருக.

தனிை ஆவரத்தன அ்டடவ்ையில உளள 
தனிைஙகள அ்னத்து்ை எலக்ட்ான்கள, 
பு்்ா்டடான்கள ைற்றும நியூ்ட்ான்களின் 
்்சரக்கயாகும. கீ்ே சில உதா்ைஙகள 
்காடுககபப்டடுளளன. 

தனிைம குறியீடு ்்சரக்க
காரபன 6C12 6p, 6e, 6n

்பரிலியம 4Be12 4p,4e,5n
்நடேஜன 7 N14 7p, 7e, 7n
ரபாோன 5B11 5p, 5e, 6n

்ைளிரய இேணடு எலக்டோனக்ளயும 
்காணடுளளது . எைரை அதைன அணு எண 
Z=2 ஆகும.
படத்தில ்காடுககபப்டட ஆகசிஜனின் அணு 
அ்ைபபி்ன காைவும. அதன் அணு எண 
யாது ?

முயற்சி ்ைய்க
காரபனின அணு எண Z= 6 எனில் அநதை 
அணுைாைது அதைன சுற்றுப பா்தைகளில் 
எத்தை்ை எலக்டோனக்ளக் 
்காணடுளளை?

நி்ை எண
அணுவின ்மாத்தை நி்ேயும அதைன 
அணுக்கருவினுள அ்மநதுளள்தைக் 
கணரடாம. இதிலிருநது நாம நி்ே 
எணணி்ை ்பே முடியும. நி்ே எண 
எனபது அணுக்கருவினுள உளள ்மாத்தை 
புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 
எணணிக்்கயின கூடுதைலுக்குச் ைம மாகும.

நி்ே எண =     புரோடடானகளின எணணிக்்க 
+ நியூடோனகளின எணணிக்்க

 A = p + n
ஒரு லித்தியம அணுைாைது 3 

புரோடடானக்ளயும 4 நியூடோனக்ளயும 
்காணடுளளது. எைரை அதைன நி்ே எண  A 
= 3 + 4 = 7.

தனிைஙகள அவற்றின் குறியீடுகளும  அவற்றின் அணு எண ைற்றும நி்ை எணணுடன் கீ்ே 
்காடுககபப்டடுளளன.

தனிைம குறியீடு அணு எண பு்்ா்டடான்கள 
(p)

நியூ்ட்ான்கள 
(n)

நி்ை எண 
(p+n)

்ைடேஜன H 1 1 0 1
ஹீலியம He 2 2 2 4

அலுமினியம Al 13 13 14 27
ஆக்ஸிஜன O 8 8 8 16
ரைாடியம Na 11 11 12 23
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4.5 இனணதிைன
பல்ரைறு  மனிதைரகள  பல்ரைறு  எணணிக்்கயில் 
்கக்ள ்காணடிருபபதைாக கற்ப்ை ்ைய்து 
்காளரைாம. சிலர ஒரு ் கயி்ையும, சிலர இரு 
்கக்ளயும, ரைறு சிலர மூனறு ்கக்ளயும 

செயல்பாடு : 3

்ை்ல ்காடுககபப்டடுளள அ்டடவ்ையி்ன உற்று்�ாககி பின்வரும வினாககளுககு 
வி்டயளிககவும.
1.  நான சுைாசித்தைலுக்குப பயனபடுரைன. நான இல்லாமல் உஙகளால் உயிர ைாே முடியாது. 

என்ை உஙகளுக்குத் ்தைரிகிேதைா? எைது ்பய்ேயும, குறியீட்டயும எழுதுக. 
 
2.  இது பலூனக்ள நிேபப பயனபடுகிேது. இது ஒரு ைாயுைாகும. இதை்ை அ்டயாளம 

காணக. இதைன நி்ே எண எனை?
 
3. ைா்ேபபேத்தில் உளள தைனிமத்தின ்பய்ேக் குறிபபிடுக. அதைன அணு எண மதிபபு யாது? 
 
4. நான படடாசுகளில் காணபபடுரைன. நான எத்தை்ை புரோடடானக்ள ் காணடுளரளன?
 
5.  நான உயரநதை மதிபபுமிக்க தைனிமம. நான யா்ேனறு கணடுபிடி? எனனு்டய நி்ே 

என்ணக் கூே முடியுமா?
 

H
ைஹ�ரஜ�

அ�எ�: 2
அ��ைற: 4
�ேரா�டா�: 2
��ரா�: 2
எல��ரா�: 2

அ�எ�: 2
அ��ைற: 4
�ேரா�டா�: 2
��ரா�: 2
எல��ரா�: 2

அ�எ�: 3
அ��ைற: 7
�ேரா�டா�: 3
��ரா�: 4
எல��ரா�: 3

அ�எ�: 4
அ��ைற: 9
�ேரா�டா�: 4
��ரா�: 5
எல��ரா�: 4

அ�எ�: 5
அ��ைற: 11
�ேரா�டா�: 5
��ரா�: 6
எல��ரா�: 5

அ�எ�: 9
அ��ைற: 19
�ேரா�டா�: 9
��ரா�: 10
எல��ரா�: 9

அ�எ�: 7
அ��ைற: 14
�ேரா�டா�: 7
��ரா�: 7
எல��ரா�: 7

அ�எ�: 6
அ��ைற: 12
�ேரா�டா�: 6
��ரா�: 6
எல��ரா�: 6

அ�எ�: 15
அ��ைற: 31
�ேரா�டா�: 15
��ரா�: 16
எல��ரா�: 13

அ�எ�: 17
அ��ைற: 35
�ேரா�டா�: 17
��ரா�: 18
எல��ரா�: 17

அ�எ�: 16
அ��ைற: 32
�ேரா�டா�: 16
��ரா�: 16
எல��ரா�: 16

அ�எ�: 18
அ��ைற: 39
�ேரா�டா�: 19
��ரா�: 20
எல��ரா�: 19

அ�எ�: 19
அ��ைற: 39
�ேரா�டா�: 19
��ரா�: 20
எல��ரா�: 19

அ�எ�: 20
அ��ைற: 40
�ேரா�டா�: 20
��ரா�: 20
எல��ரா�: 20

அ�எ�: 14
அ��ைற: 28
�ேரா�டா�: 14
��ரா�: 14
எல��ரா�: 14

அ�எ�: 13
அ��ைற: 27
�ேரா�டா�: 13
��ரா�: 14
எல��ரா�: 13

அ�எ�: 12
அ��ைற: 24
�ேரா�டா�: 12
��ரா�: 12
எல��ரா�: 12

அ�எ�: 11
அ��ைற: 23
�ேரா�டா�: 11
��ரா�: 12
எல��ரா�: 11

அ�எ�: 8
அ��ைற: 16
�ேரா�டா�: 8
��ரா�: 8
எல��ரா�: 8

அ�எ�: 10
அ��ைற: 20
�ேரா�டா�: 10
��ரா�: 10
எல��ரா�: 10

C
கா�ப�

Ca
கா��ய�K

ெபா�டா�ய�
Ar
ஆ�கா�

Cl
�ேளா��

S
ச�ப�

P
பா	பர	

Si
���கா�

Al
அ���ய�

Mg
ெம���ய�

Na
ேசா�ய� 

N
ைந�ரஜ�

O
ஆ��ஜ�

F
�ஃேளா��

Ne
 யா�

He
�ய�

Li
���ய�

Be
ெப��ய�

B
ேபாரா�

்காணடுளளைர. மற்றும சிலர நானகு ் கக்ள 
்காணடுளளைர. எநதை ஒரு மனிதைரும நானகு 
்ககளுக்கு ரமல் ்காணடிருக்கவில்்ல 
எைக் கற்ப்ை ்ைய்ரைாம. நானகு ்ககள 
்காணட ஒருைர, ஒரே ரநேத்தில் ரைறு நானகு 

VII Std Science Term-1 TM Unit 4.indd   62 03-04-2019   11.19.22 AM



63

நபரகளுடன தைைது ்கக்ளக் இ்ணத்துக் 
்காளள முடியும. ஆைால் ் ககள இல்லாதை ஒருைர 
யாருடனும ்கக்ள இ்ணத்துக் ்காளள 
முடியாது. இரதைரபானறு , சில அணுக்கள ஓர 
எலக்டோ்ையும சில இரு எலக்டோனக்ளயும, 
சில மூனறு எலக்டோனக்ளயும, சில நானகு 
எலக்டோனக்ளயும பி்ணத்து ்ைத்திருக்க 
கூடிய தைன்ம்ய ்பற்று இருக்கும. ரைறு 
சில எநதை ஒரு எலக்டோ்ையும பி்ணத்து 
்ைத்திருக்கக்கூடிய தைன்ம்ய ்போமல் 
இருக்கும. அணுக்களின இத்தை்கய பணபிற்கு  
இ்ணதிேன எனறு ்பயர.

ஐ்்சா்டாபபுகள : ஒரே தைனிமத்தின 
அணுக்கள ்ைவ்ரைறு 
எணணிக்்கயுளள நியூடோனக்ளப 
்பற்றிருக்கலாம. அத்தை்கய அணுக்கள 
ஒரே அணு எண்ணயும ்ைவ்ரைறு 
நி்ே எணக்ளயும ்பற்றுளளை. 
அ்ை  ஐரைாரடாபபுகள எை 
அ்ேக்கபபடுகினேை. உதைாேணமாக 
்ைடேஜன அணுைாைது மூனறு 
ஐரைாரடாபபுக்ள ்பற்றுளளை. அ்ை 
- ்ைடேஜன (1H1), டியூடரியம (1H2),  
டிரிடடியம ( 1H3).

ஐ்்சாபாரகள : ஒரே நி்ே எண்ணயும 
்ைவ்ரைறு அணு எணக்ளயும ் காணட 
அணுக்கள ஐரைாபாரகள எைபபடும. (எ.கா) 
கால்சியம – 40 மற்றும ஆரகான - 40.

 

ஓர அணு பிே அணுவுடன 
இ்ணயக்கூடிய திேனிற்கு இ்ணத்திேன 
எனறு ்பயர.ஓர அணுவின இ்ணத்திேன 
அது எத்தை்ை ்ைடேஜன அணுக்க்ள 
பி்ணத்து ்ைத்திருக்க இயலும எனபதை்ை 
்காணடு அளவிடபபடுகிேது.எடுத்துக்காடடாக, 
ஓர ஆக்ஸிஜன அணு மற்ே இரு ்ைடேஜன 
அணுக்களுடன இ்ணநது ஒரு நீர 
மூலக்கூற்றி்ை உருைாக்கும. இதைைால் 

ஆக்ஸிஜனின இ்ணதிேன இேணடாகும. 
குரளாரி்ைப ்பாறுத்தைை்ேயில், அது 
ஒரே்யாரு ்ைடேஜன அணுவுடன மடடுரம 
இ்ணநது ்ைடரோகுரளாரிக் அமிலத்்தை 
உருைாக்கும. எைரை குரளாரினின 
இ்ணதிேன ஒனோகும. மீத்ரதைன எனே 
ரைரமத்தில் ஒரு காரபன அணு நானகு 
்ைடேஜன அணுக்களுடன இ்ணநது CH4  

எனறு உருைாகிேது. உஙகளால் மீத்ரதைனில் 
உளள காரபன அணுவின இ்ணதிே்ை 
யூகிக்க முடிகிேதைா? அமரமானியா மூலக்கூறில், 
்நடேஜன அணு மூனறு ்ைடேஜன 
அணுக்களுடன இ்ணயும. அமரமானியாவில் 
உளள ்நடேஜனின இ்ணதிேன மதிபபு 
எனை?

ஒரு தைனிமம மற்ே தைனிமஙகளுடன 
இ்ணயும திேன இ்ணதிேைாகும. 
்ைவ்ரைறு தைனிமஙகளின அணுக்கள அல்லது 
ஓரே தைனிமத்தின அணுக்கள இ்ணநது 
மூலக்கூறுகள உருைாகும. ஓர தைனிமம 
தைன்ைப ரபானே மற்ே அணுக்க்ளக் 
்காணட தைனிமத்துடரைா அல்லது ரைறு 
ை்கயாை அணுக்க்ளக் ்காணட 
தைனிமத்துடரைா இ்ணை்தை அத்தைனிமத்தின 
இ்ணதிேரை நிரணயம ்ைய்கிேது. 

அ ணு க் க ் ள ப 
பி்ணத்திருபபது எது?
எலக்டோனகள எதிரமின 
சு்ம ்காணடது; 

புரோடடானகள ரநரமினசு்ம ்காணடது. 
இைற்றின இ்டரய உளள ஈரபரப 
எலக்டோனக்ள அதைன ைடடபபா்தைகளில் 
பி்ணத்து ்ைக்கிேது.

இ்ணதிேன - ஒனறு எனே மதிபபி்ைப 
்பற்ே தைனிமஙகள ஒரு - இ்ணதிேன 
தைனிமம. (எ.கா) ்ைடேஜன மற்றும ரைாடியம. 
இ்ணதிேன – இேணடு எனே மதிபபி்ைப 
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இ்ணநது இரு ை்கயாை ஆக்்்ஸடுக்ள 
உருைாக்கும. 
1. ்பரேஸ் ஆக்்்ஸடு ்ைளிபபடுத்தும 

இ்ணதிேன.
2. மற்றும ்பரரிக் ஆக்்்ஸடு ்ைளிபபடுத்தும 

இ்ணதிேன.
3. எனினும, இைற்்ேப பற்றி – விரிைாக 

உயர ைகுபபுகளில் கற்க இருக்கிறீரகள. 

்பற்ே தைனிமஙகள இரு – இ்ணதிேன 
தைனிமம. (எ.கா) ஆக்ஸிஜன மற்றும ்பரிலியம. 
இ்ணதிேன – மூனே எனே மதிபபி்ைப 
்பற்ே தைனிமஙகள மூனறு – இ்ணதிேன 
தைனிமம. (எ.கா) ்நடேஜன மற்றும 
அலுமினியம. சில தைனிமஙகள ஒனறுக்கும 
ரமற்படட இ்ணதிே்ைப ்பற்றிருக்கும. 
எடுத்துக்காடடாக, இருமபு ஆக்ஸிஜனுடன 
தனிைஙகள – அவற்றின் குறியீடு, அணு எண, நி்ை எண ைற்றும இ்ைதிைன்

தனிைம குறியீடு அணு எண நி்ை எண இ்ைதிைன்
்ைடேஜன H 1 1 1

காரபன C 6 12 4
ஆக்ஸிஜன O 8 16 2
ரைாடியம Na 11 23 1
கால்சியம Ca 20 40 2

பல்ரைறு தைனிமஙகளின அணுக்கள 
இ்ணயுமரபாது ரைரமஙகளின மூலக்கூறு 
உருைாகிேது. இநநிகழவுகளில் நாம 
அத்தைனிமஙகளின இ்ணத்திேன மதிபபி்ை 
அறிநது ்ைத்திருபபது அைசியமாகும.
2Na  +  Cl2  ----------  2NaCl
இ்ணத்திேன  1  +  1
இஙகு ரைாடியம மற்றும குரளாரினின 
இ்ணத்திேன 1 ஆகும
ரைாடியம தைனிமத்தின இ்ணதிேன 1
குரளாரின தைைமத்தின இ்ணதிேன 2
எைரை இதைன மூலக்கூறு ைாய்பபாடு
தைனிமஙகளின குறியீடு NaCl மூலக்கூறு 
ைாய்பபாடு
2 Mg + Cl2  ----------  MgCl2   
இஙகு ்மக்னீசியத்தின இ்ணதிேன 2 
மற்றும குரளாரினின இ்ணதிேன 1 ஆகும.

நினைவில சகபாளக
• ஒரு தைனிமத்தின ரைதிப பணபுக்ள 

தைக்க ்ைத்துக் ்காளளத்தைக்க மிகச் சிறிய 
துகரள அணுைாகும. 

• மற்ே துகளகளுடன ஒபபீடுமரபாது அ்ை 
அளவில் சிறியதைாகும. 

• அணுக்க்ள மிகச் சிறியதைாக இருபபதைால் 
்ைறும கணகளால் மடடுமல்ல அைற்றி்ை 
நுணரணாக்கியிைாலும காண இயலாது.

• ஓர அணுவில் மிகப ்பருமபான்மயாை 
இடம ்ைற்றிடமாகும.

• ஓரே தைனிமத்தின அ்ைத்து அணுக்களும 
ஒரே மாதிரியாகவும ்ைவ்ரைறு 
தைனிமஙகளின அணுக்கள ்ைவ்ரைறு 
மாதிரியாகவும காணபபடும.

• ஓர அணுவில் ரநரமினசு்ம ்காணட 
புரோடடானகளும, மினசு்மயற்ே 
நியூடோனகளும இ்ணநது ்ைறிைாை 
உடகரு ்காணடிருக்கும. 

• புரோடடானகளும நியூடோனகளும 
இ்ணநது நியூக்களியானகள எை 
அ்ேக்கபபடுகினேை.
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அணு்ை உருைாக்குரைாமா!அணு்ை உருைாக்குரைாமா!

படிநி்லகள:
படி 1:  கீழக்காணும உேலி / வி்ேவுக் குறியீட்டப பயனபடுத்தி இச்்ையல்படடிற்காை 

இ்ணயப பக்கத்திற்குச் ்ைல்க. ‘play’ ்பாத்தைா்ை ்ைாடுக்கி ்ையல்பாடடி்ைத் 
துைஙகவும

படி 2:   ”ATOM” எனப்தை ் ைாடுக்கிநாள புதிய ைாளேம திேக்கும.தி்ேயின கீரே  கூ்டயில் 
உளள துகளக்ள (Protons, Neutrons and Electrons) இழுக்கவும. 

படி  3:  ைலது ைாளேத்தில் உளள  ‘Elements, Net charge and Mass number’ ரபானேைற்றில் 
ஏற்படும மாற்ேஙக்ள உற்றுரநாக்கவும.  

படி 4:  கீரே உளள  “Symbol”  எனப்தை ்ைாடுக்கவும. துகளக்ள இழுத்து தைனிமஙகளின   
குறியீட்டப  ்பேலாம.   

படி  5:| ”GAME” எனபதை்ை ்ைாடுக்கி வி்ளயாடடி்ைத் ்தைாடஙகவும. 

படி 1

அணு அ்ைபபு
இ்ையச்்்சயலபாடு

படி 2 படி 3

படி 4

அணு அ்ைபபு உ்லி:
https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom

** படஙகள அ்டயாளத்திற்கு மடடுரம.

* ரதை்ை்யனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும.
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  இ.  புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 
்மாத்தை எணணிக்்க

 ஈ. அணுகளின எணணிக்்க 
4.  நியூக்ளியானகள எனபது ___________ 

்காணடது
  அ.  புரோடடானகள மற்றும 

எலக்டோனக்ளக் 
 ஆ.  நியூடோனகள மற்றும எலக்டோனக்ளக் 
 இ.  புரோடடானகள மற்றும நியூடோனக்ளக் 
 ஈ.  நியூடோனகள மற்றும பாஸிடோனக்ளக் 

II. ்காடி்டட இடஙக்ள நி்பபுக.
1.  ஒரு அணுவில் காணபபடும மிகச்சிறிய 

துகளகள . 

2.  அணுவின உடகருவில் 
மற்றும  இருக்கும. 

3.  அணுவின உடகரு்ை 
சுற்றி ைரும. 

4.  காரபனின இ்ணதிேன 4 மற்றும 
்ைடேஜனின இ்ணதிேன 1  ஆகும. 
எனில் மீத்ரதைனின மூலக்கூறு ைாய்பபாடு

.

5.  ் மக்னீசியம அணுவின ்ைளிைடடப 
பா்தையாைது இேணடு எலக்டோனக்ளக் 
்காணடிருக்கிேது எனில் ்மக்னீசியம 
அணுவின இ்ணதிேன .

III. ்பாருத்துக.
1. இ்ணதிேன Fe

2.  மினசு்மயற்ே 
துகள புரோடடான

3. இருமபு ்ைளிைடடபபா்தையில்  
காணபபடும எலக்டோன

4. ்ைடேஜன நியூடோன
 5.  ரநரமினசு்ம 

்காணட துகள
ஓர இ்ணதிேன

• புரோடடானகள, நியூடோனகள மற்றும 
எலக்டோனகள மு்ேரய p,n,e எனே 
குறியீடுகளால் குறிக்கபபடுகினேை.

• ஓர அணுைாைது மினசு்மயற்ேது 
அதைாைது நடுநி்லத்தைன்ம உ்டயது. 
அணுவில் ைம எணணிக்்கயிலாை 
புரோடடானகளும எலக்டோனகளும 
காணபபடும. 

• ஓர அணுவில் உளள புரோடடானகளின 
எணணிக்்க அத்தைனிமத்தின அணு 
எணணாகும. 

• ஓர அணுவில் உளள புரோடடானகள மற்றும 
நியூடோனகளின ்மாத்தை எணணிக்்க 
அத்தைனிமத்தின நி்ே எண எைபபடும. 

• ஒரு தைனிமம மற்ே தைனிமஙகளுடன 
இ்ணயும திேன இ்ணதிேன எைபபடும. 

ைதிபபீடு

I.  ்சரியான வி்ட்யத் 
்தரந்தடுககவும.

1.  பருப்பாருளின அடிபப்ட அலகு 
___________ ஆகும. 

 அ. தைனிமம ஆ. அணு
 இ. மூலக்கூறு ஈ. எலக்டோன
2.  அணுக்கரு்ை சுற்றி ைரும அடிபப்ட 

அணுத் துகள ___________ ஆகும.
 அ. அணு ஆ. நியூடோன
 இ. எலக்டோன ஈ. புரோடடான
3. ___________ ரநரமின சு்மயு்டயது.
 அ. புரோடடான ஆ. எலக்டோன
 இ. மூலக்கூறு ஈ. நியூடோன
3.  ஓர அணுவின அணு எண எனபது 

___________ ஆகும.
 அ. நியூடோனகளின எணணிக்்க
 ஆ. புரோடடானகளின எணணிக்்க
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IV.  ்சரியா? தவைா? தவறு எனில ்சரியான 
வாககியம தருக.

1.  ஒரு தைனிமத்தின அடிபப்ட அலகு 
மூலக்கூறு ஆகும. 

2.  எலக்டோனகள ரநரமினசு்ம 
்காணட்ை.

3.  ஓர அணு மினசு்மயற்ே நடுநி்லத் 
தைன்ம்ய ்காணடிருக்கும

4.  அணுவின உடகரு்ைச் சுற்றி 
புரோடடானகள காணபபடும. 

V. ஒபபு்ை பூரத்தி ்்சயக.
1.  சூரியன : உடகரு ; ரகாளகள : 

.
2.  அணு எண : ____________ , நி்ே எண 

: புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 
எணணிக்்க

3.  K : ்பாடடாசியம ; C : .

VI. வலியுறுத்தல ைற்றும கா்ைம.
1.  A : ஓர அணு மினசு்மயற்ேது 

நடுநி்லயாைது 
  R : அணுக்கள ைம எணணிக்்கயாை 

புரோடடானக்ளயும எலக்டோனக்ளயும 
்காணடது. 

2.  A : ஓர அணுவின நி்ே எனபது அதைன 
உடகருவின நி்ேயாகும.  

 R : உடகரு ்மயத்தில் அ்மநதுளளது.
3.  A : புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 

எணணிக்்க அணு எணணாகும. 
  R : புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 

்மாத்தை எணணிக்்க நி்ே எணணாகும. 

VII. மிக குறுகிய வி்டயளிககவும.
1. அணு ை்ேயறுக்கவும.
2.  அணுவின அடிபப்டத் துகளக்ளக் 

குறிபபிடவும.

3.  அணு எண எனோல் எனை?
4.  புரோடடானின பணபுகள யா்ை?
5.  நியூடோனகள ஏன மினசு்மயற்ே துகளகள 

எை அ்ேக்கபபடுகினேை?

VIII. குறுகிய வி்டயளிககவும. 
1.  ஐரைாரடாபபுகள, ஐரைாபாரகள- 

ரைறுபடுத்தைவும.
2.  ஐரைாரடானகள எனோல் எனை? ஓர 

உதைாேணம தைருக.
3.  நி்ே எண   அணு எண  ரைறுபடுத்துக.
4.  ஒரு தைனிமத்தின அணு எண 9, 

மற்றும அத்தைனிமம 10 நியூடோனக்ள 
்காணடுளளது எனில், தைனிம ஆைரத்தைை 
அடடை்ணயி்ைக் ்காணடு அது எத் 
தைனிமம எைக் கணடறிக. அதைன நி்ே எண 
யாது? 

IX. விரிவான வி்டயளிககவும. 
1.  அணுவின அ்மபபி்ை படமாக ை்ேநது 

அதைன அடிபப்டத் துகளகளின நி்லயி்ை 
விளக்குக.

2.  ஒரு தைனிமத்தின அணு எண மற்றும 
நி்ே எண மு்ேரய 26 மற்றும 56. 
அநதை அணுவில் உளள எலக்டோனகள, 
புரோடடானகள மற்றும நியூடோனகளின 
எணணிக்்க்யக் கணக்கிடுக. அதைன 
அணு அ்மபபி்ை ை்ேயவும.. 

3.  நியூக்ளியானகள எனோல் எனை? 
அ்ை ஏன அவ்ைாறு அ்ேக்கபபடுகிேது? 
நியூக்ளியானகளின பணபுக்ள எழுதைவும. 

4.  இ்ணதிேன ை்ேயறு. அணு எண 8 
்காணட ஒரு தைனிமத்தின இ்ணதிேன 
மதிபபு எனை? அத்தைனிமம ் ைடேஜனுடன 
இ்ணநது உருைாக்கும ரைரமம யாது? 
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X.  உயர சிநத்னத் திைன்கள 
அடிபப்டயிலான வினாககள. 

1.  ஒரு தைனிமத்தின அணுவில் எலக்டோன 
இல்்ல எனில் அநதை அணுவிற்கு நி்ே 
உணடா இல்்லயா? ஒரு அணு எலக்டோன 
இனறி இருக்குமா? அவ்ைாறு இருநதைால், 
எடுத்துக்காடடு தைருக. 

2.  ைாதைாேண உபபு எனபது யாது? அதில் உளள 
தைனிமஙகள யா்ை? ைாதைாேண உபபின 
மூலக்கூறு ைாய்பபாடடி்ை எழுதுக. 
அத்தைனிமஙகளின அணு எண மற்றும நி்ே 
எண மதிபபு எனை? அநதை ரைரமத்திலுளள 
அயனிக்ள எழுதைவும. 

XI. ்்சயலதி்டடம. 
அணுக்கள எவ்ைாறு இருக்கும எனே 
அடிபப்டயில் ்தைளிை்டய, மாணைரகள 
ஒரு மாதிரியி்ை உருைாக்கச் ்ைய்யலாம. 
எலக்டோன ைடடஙக்ளக் குறிபபிட குோய் 
சுத்தைம ் ைய்யும ் மல்லிய உரலாகக் கமபிகளும, 
புரோடடானக்ளயும நியூடோனக்ளயும 
குறிபபிட ்ைவ்ரைறு நிேஙகளில் உளள 
பநதுக்ளயும, எலக்டோனக்ளக் குறிபபிட 
மணிக்ளயும ்காடுக்கலாம. மாணைரகள 
அப்பாருளக்ளக் ்காணடு அணு மாதிரி 
உருைாக்கி ைகுபப்ேயின சுைரகளில் 
்தைாஙகவிடுமரபாது மகிழச்சிய்டைர.
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தாவர�க�� மகர�த�ேச��ைக

	 தாவரங்களின்	ஒரு	மலர்	எவவாறு	்கனியா்க	மாறுகிறது	என்்பததத்	
ததளிவா்கப்	புரிந்து	த்காள்ளுதல்.	

	 ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	 மற்றும்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்கயாளர்்கள்	 ்பற்றியும்	
ததரிந்து	த்காள்ளுதல்.	

	 தன்	ம்கரந்தச்சேர்்கத்க்ககும்,	அயல்	ம்கரந்தச	் சேர்்கத்க்ககும்	இதை்ய	
்வறு்பாடு்கதள	அறிந்து	த்காள்ளுதல்.

	 ்வர்,	தண்டு	மற்றும்	இதல்களின்	மாற்றுரு்க்கள்	அறிதல்.	
	 இந்த	 மாற்றுரு்க்கள்	 எவவாறு	 விலஙகு்களு்ககும்,	 மனிதர்்களு்ககும்	 ்பயன்	 தருகிறது	
என்்பததப்	புரிந்து	த்காள்ளுதல்.

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

தாவரங்களின் இனப் பெருக்கம் 
மற்றும் மாற்றுருக்கள்

அலகு
5
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அறிமுகம்
ஒரு	 தாவரத்தில்	 உள்ள	 ்வர்,	 தண்டு,	 இதல	
்்பான்றதவ	 உைல	 உறுப்பு்கள்	 என்்பதும்	
மலர்்கள்,	்கனி்கள்,	மற்றும்	விதத்கள்	் ்பான்றதவ	
இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்பு்கள்	 என்்பதும்	 நம்ககுத்	
ததரியும்.	 விதத்களின்	 மூலம்	 தாவரங்கள்	
வளர்கின்றன	 என்்பதத	 முந்ததய	 ்பாைங்களில்	
நாம்	 ்படித்துள்்ளாம்.	 இப்்பாைத்தில்	 தாவரத்தின்	
இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்்பான	 மலர்	 எவவாறு	
்கனியா்க	 மாறுகிறது	 என்்பததயும்	 ்வர்,	
தண்டு,	 இதல்களின்	 மாற்றுரு்க்கள்	 ்பற்றியும்	
அறிந்துத்காள்்வாம்.

பின்வரும்	 தாவரங்கள்	 எதிலிருந்து	
உருவாகின்றன	என்்பதத்க	்கண்டுபிடி.

வ. 
எண்

தாவரத்தின் 
பெயர்

இனப்பெருக்கப் ெகுதி

விதத தண்டு பொத்து 
நடுதல்

ெதியன் 
பொடுதல்

1. மாமரம்
2. உருதள்ககிழஙகு
3. வாதழ
4. புளியமரம்
5. ்ராஜா
6. ்கடுகு
7. த்காத்தமல்லி
8. முருஙத்க	மரம்
9 பூசேணி்க	த்காடி
10. முள்ளஙகி

செயல்்ோடு : 1

பநாக்கம் :	 தர்ப்பூசேணி	 மற்றும்	
உருதள்ககிழஙகிலிருந்து	 புதிய	
ததலமுதறத்	 தாவரங்கதள	
உருவா்ககுதல்.	
பததவயானதவ :	மண்்ால்	நிரப்்பப்்படை	
இரண்டு	 ததாடடி்கள்,	 உருதள்ககிழஙகு,	
தர்ப்பூசேணி	விதத்கள்	மற்றும்	தண்ணீர்.	
பெய்முதை: 
   இரண்டு	ததாடடி்கதள	எடுத்து்கத்காள்.	

அதத	 இயற்த்க	 உரம்	 ்கலந்த	
மண்்ால்	நிரப்பு.

   ்காய்ந்து	 ்்பா்காத	 ்தால்	 உதைய	
புதிய	 உருதள்ககிழஙகு	 ஒன்தற	
எடுத்து்கத்காள்

   ஒரு	ததாடடியில்	உருதள்ககிழஙத்கப்	
புததத்திடு

   மறு	 ததாடடியில்	 தர்ப்பூசேணி	
விதத்கதள	விததத்திடு

   தினசேரி,	 இரண்டு	 ததாடடி்களு்ககும்	
்ததவ்க்்கற்்பத்	 தண்ணீர்	 ஊற்றி,	
இதவ	 தசேடியாகும்	 வதர	 ்பராமரி்க்க	
்வண்டும்.	

்காண்ென : 
   சில	 நாட்கள்	 ்கழித்துப்்பார்த்தால்,	

ஒரு	 ததாடடியில்	 உருதள்ககிழஙகு	
முதளத்து	 ஒரு	 தாவரத்ததத்	
தந்திரு்ககும்.

   மறு	 ததாடடியில்	 விதத்க்கப்்படை	
தர்ப்பூசேணி	 விதத்கள்	 முதளத்துச	
தசேடி்கதளத்	 தந்திரு்ககும்.	 இதில்	
உள்ள	 ஒவதவாரு	 தசேடியும்,	 ்கனி்கள்	
மற்றும்	 அதிலிருந்து	 விதத்கதளயும்	
உருவா்ககியிரு்ககும்.	

அறிவன : 
   தர்ப்பூசேணி	தசேடி்கள்	விதத்களிலிருந்து	

உருவாகியுள்ளன. 
   உருதள்ககிழஙகுச	 தசேடி்யா	

விதத்களிலிருந்து	உருவா்கவில்தல.	
ஆனால்	அது	தண்டு்க	கிழஙகிலிருந்து	
(உைல	உறுப்பு)	உருவாகியுள்ளது.	

   புதிய	 ததலமுதறத்	 தாவரங்கதள	
உருவா்க்க	விதத	 மடடும்	அல்லாமல்	
உைல	 உறுப்பு்களும்	 உதவுகின்றன	
என்்பதத	 இதன்	 மூலம்	 அறிந்து	
த்காள்ளலாம்	
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5.1  இனபச்ருககம்
தாவரங்களும்,	விலஙகு்களும்	இளம்	உயிரி்கதள	
உருவா்ககித்	தம்	எண்ணி்கத்கதய	அதி்கரி்ககும்	
நி்கழ்சசி்ய	இனப்த்பரு்க்கம்	எனப்்படும்.		
முருஙத்க	மரத்திதன,	விதத்கள்	மூலமா்கவும்,	
்்பாத்து	 நடுதல்	 மூலமா்கவும்	 உருவா்க்கலாம்.	
விதத்களின்	 மூலம்	 தாவரங்கள்	 உருவாகும்	
நி்கழ்சசிதய	நாம்	்பாலினப்	த்பரு்க்கம்	என்கி்றாம்.	
விதத்கள்	 இல்லாமல்	 மற்ற	 வழி்களில்	
நதைத்பறும்	இனப்த்பரு்க்கத்தத	நாம்	்பாலில்லா	
இனப்த்பரு்க்கம்	என்கி்றாம்.	
5.2  ்ோலினப ச்ருககம் : 
தாவரத்தின்	 மலரானது	 ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	
மற்றும்	 ்கருவுறுதல்	 மூலமா்க	 விதத்கதள	
உருவா்ககும்	 நி்கழ்சசி்ககுப்	 ்பாலினப்	 த்பரு்க்கம் 
என்று	 த்பயர்.	 ஒரு	 மலர்	விதத்கதள	 எவவாறு	
உருவா்ககுகிறது	 என்்பதத	 அறிந்து	 த்காள்ள	
்வண்டுமானால்,	முதலில்	மலரின்	்பா்கங்கதளப்	
்பற்றி	ததரிந்து	த்காள்ள	்வண்டும்.	
5.2.1  மலரின் ்ோகஙகள்
தமாடடு	நிதலயிலும்,	மலர்ந்த	நிதலயிலும்	உள்ள	
தசேம்்பருத்தி	 மற்றும்	 ஊமத்தத	 மலர்்கதளச	
்சே்கரித்து்க	 த்காள்.	 உங்களது	 ஆசிரியரின்	
உதவி்யாடு	பின்வருவனவற்தறச	தசேய்.

i.  தசேம்்பருத்தி	 மற்றும்	 ஊமத்தத	
மலர்்கதள	 நன்கு	 உற்று்நா்ககி	
இரண்தையும்	ஒப்பிடு.

ii. அதன்	்பண்பு்கதள	அடைவத்ப்்படுத்து.

இதல	 ்்பான்ற	 ்பசுதம	 நிறமுதைய	
அதமப்பு,	 தமாடடிதன	 முழுவதும்	 மூடி	
இருப்்பதத்க	 ்காண்கி்றாம்.	 இதவ	 புல்லி	
இதழ்்கள்	 எனப்்படுகின்றன.	 ்மலும்	 இந்த	
அதமப்பு	புல்லி	வடைம்	எனப்்படுகிறது.

மலரில்	 த்பரியதா்கத்	 ததரியும்	 ்பா்கம் 
அல்லி்களாகும்.	பிர்காசேமான	வண்்த்துைன்	
்கவர்சசியா்கவும்,	 இனிய	 நறும்த்்தாடும்,	
பூசசி்கதள்க	 ்கவர்ந்திழு்க்க்க	 கூடியதா்க 

இரு்ககும்.	இதவ	அல்லி	வடைம்	எனப்்படுகிறது.	
ஒவதவாரு	இதழும்	அல்லி	இதழ்	எனப்்படுகிறது.

செயல்்ோடு : 2

ஒரு	 மலதர	 எடுத்து்க	 த்காள்.	 அதத	 நீள்	
தவடடுத்்தாற்றத்தில்	 மலரின்	 ்பா்கங்கதளப்	
பிரித்துப்	்பார்.	உன்னால்	ஆண்	இனப்த்பரு்க்க	
உறுப்்பான	 ம்கரந்தத்தாள்	 வடைத்தத	
(ம்கரந்தப்த்ப	 மற்றும்	 ம்கரந்த்க	 ்கம்பி)	
்கண்டுபிடி்க்க	முடிகிறதா?

்கவனத்்தாடு	 த்பண்	 இனப்த்பரு்க்க	
உறுப்்பான	 சூல்க	 வடைத்தத்க	 (சூற்த்ப,	
சூல்கத்தண்டு,	சூல்க	முடி)	்கவனி.	

உன்னால்	இவற்தறத்	ததளிவா்கப்	்பார்்க்க	
முடியவில்தலதயன்றால்	 தமன்தமயா்க,	
புல்லி்கள்	 மற்றும்	 அல்லி்கதளயும்	 எடுத்து	
விடடுப்்பார்.	 உனது	 குறிப்்்படடில்	 மலரின்	
்பா்கங்கதள	வதர்க.

மல�� ��ெவ���ேதா�ற�

மகர�த�ைப

மகர�த�க��

மகர�த�தா�

��� இத� அ�� இத�


�

லக�


லக�


�த��


���

அல்லிவடைத்தத	 அடுத்துச	 தசேம்்பருத்தி	
மலரில்	 நீண்ை	 குழதலயும்	 அதில்	 ்பல	
ம்கரந்தத்தாள்்கதளயும்	 நாம்	 ்பார்்க்கலாம்.	
ஆனால்	 ஊமத்தத	 மலரில்	 நாம்	 ஐந்து	
ம்கரந்தத்	 தாள்்கதள	 மடடு்ம	 ்பார்்க்கலாம்.	
இந்த	 ம்கரந்ததாள்்கள்	 வடை	 வடிவத்தில்	
அதமந்திருப்்பதால்	 இதத	 ம்கரந்தத்	 தாள்	
வடைம்	 அல்லது	 ஆண்	 இனப்த்பரு்க்க	 வடைம்	
என்கி்றாம்.	 ஒவதவாரு	 ம்கரந்தத்தாளும்	
இரண்டு	்பா்கங்கதள்க	த்காண்டுள்ளன	அதவ	
–	ம்கரந்த்க்கம்பி	மற்றும்	ம்கரந்தப்	த்ப.	முதிர்ந்த	
மலரின்	ம்கரந்தப்த்பதய	நாம்	ததாடைால்	தூள்	
்்பான்ற	ஒரு	த்பாருதள	நாம்	த்பறலாம்.	அதவ	
ம்கரந்தத்	தூள்்கள்	எனப்்படும்.	
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தாவர�க��  பா�இன� ெப��க�
 அ�� இத�

� ��க� ம��� பறைவகைள
மகர�த�ேச�
ைக
	
கவ����
��றன.


�� இத�
ெமா��
கைள

�� தா�	�ற�.மல�
தாவர ��

இன�ெப�
க உ���

மகர�த� தா�
மகர�த�கைள 

உ��ப�ண
��ய ஆ� 
இன�ெப�
க உ��பா	� �லக�தா�

ெப� இன�ெப�
க 
உ��� �லக�, 

��த�� ம��� 
����ைய 

ெப��
காண�ப��ற�.
மகர�த�ேச��ைக

மகர�த  தா�க� �லக��ைய
வ�� ேச��ற�.


��தாவர�
�ைத �ைள � �� 

தாவர�கைள ெகா�
�ற�.

க���த�
ஆ� ம��� ெப� 

ேக���க�
இைண�ற�.

�ைத
க���ற �� 

�ைதயா�ற�.

பழ�
க���ற �லக� 

பழமா�ற�.
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அல்லி இதழ்

புல்லி இதழ்

புல்லி, அல்லி வட்டம்

ம்கரந்தத்	தாள்	வடைத்ததயடுத்து	மலரின்	
த்பண்	 இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்்பான	 சூல்க	
வடைத்தத	 நாம்	 ்பார்்க்கலாம்.	 இதில்	 உள்ள	
அடிப்்பகுதி	்பருத்து்க	்கா்ப்்படும்.	இது	சூற்த்ப	
எனப்்படும்.	 இதிலிருந்து	 தான்	 விதத்கள்	
உருவாகும்.

மகரந்தத்தோள் வட்டம்

சூற்த்ப்ககு	 ்ம்ல	 ்கா்ப்்படும்	 தமல்லிய	
குழல்்்பான்ற	 ்பகுதி்ககுச	 சூல்கத்	 தண்டு	 என்று	
த்பயர்.	 இதன்	 நுனியில்	 ஒடடும்	 தன்தமயுதைய	
சூல்க	 முடி	 ்கா்ப்்படுகிறது.	 சூல்க	 முடி,	
ம்கரந்தத்தூள்்கதளப்	 த்பற்று்கத்காள்ளும்	
்பகுதியாகும்.

��

�லக�

��த�� 

����

பெம்ெருத்தி
பமாட்டு மலர்
்பசுதம	நிறம் பிர்காசேமான	நிறம்
புல்லி்கள் அல்லி்கள்

ஊமத்தத
பமாட்டு மலர்
்பசுதமநிறம் தவண்தம	நிறம்
புல்லி்கள் அல்லி்கள்

பெம்ெருத்தி மலர்
பமாட்டு மலர்
சுருண்ை	அல்லி்கள் விரிந்த	அல்லி்கள்

மஞசேள்	நிற	
அதற்கதள்க	
த்காண்ை	சிறிய	குழல்

மஞசேள்	நிற	
அதற்கதள்க	
த்காண்ை	நீண்ை	
குழல்

ஊமத்தத	மலர்
பமாட்டு மலர்
சுருண்ை	அல்லி்கள் விரிந்த	அல்லி்கள்
சிறிய	மஞசேள்	நிற	
அதற்கள்

விரிந்த	மஞசேள்	நிற	
அதற்கள்

சூலக வட்டம்
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5.2.2 மலரின் வகககள் 
நாம்	 இப்த்பாழுது	 மலதரப்	 ்பற்றிய	
மு்ககியமான	 சில	 ்கதலசதசோற்்கதளயும்,	
இனப்த்பரு்க்கத்தில்	அவற்றின்	்பஙகு	்பற்றியும்	
அறிந்து	த்காள்ளவிரு்ககி்றாம்.	
	 	ஒரு	 மலரில்	 புல்லி,	 அல்லி,	 ம்கரந்தத்தாள்	

மற்றும்	சூல்கம்	என்ற	நான்கு	வடைங்கள்	
்கா்ப்்படைால்	 அது	 முழுதமயான மலர் 
எனப்்படும்.	

	 	முழுதமயான	மலர்	த்பாதுவா்க	இரு்பால்	
மலர்்களா்க	இரு்ககும்.	

	 	இந்த	 நான்கு	 வடைங்களில்	 ஏ்தனும்	
ஒரு	 சில	 வடைங்கள்	 இல்லாத	 மலர்்கள்	
முழுதமயற்ற	மலர்்கள்	எனப்்படும்.	

	 	முழுதமயற்ற	 மலர்்கள்	 த்பாதுவா்க	
ஒரு்பால்	 மலர்்களா்க	 இரு்ககும்.	 அதவ	
ஆண்	 மலர்	 அல்லது	 த்பண்	 மலரா்க	
இரு்க்கலாம்.

	 	எந்த	 மலர்	 ம்கரந்தத்தாள்்கதள	 த்பற்று,	
சூல்க	 வடைத்தத	 த்பறாமல்	 உள்ள்தா,	
அதத	 ஆண்மலர்	 என்றும்,	 எந்த	
மலர்	 சூல்கவடைத்தத்க	 த்காண்டு,	
ம்கரந்தத்தாள்்கள்	 இல்லாமல்	 உள்ள்தா,	
அததப்	த்பண்மலர்	என்றும்	அதழ்க்கலாம்.	

சூரிய்க	 ்காந்தி	 என்்பது	
தனிமலர்	 அன்று,	 ்பல	 மலர்்கள்	
ஒன்றித்ந்து	 உருவான	
ததாகுப்்்ப	 சூரிய்க்காந்தியாகும்.	

இப்்படிப்	்பல	மலர்்கள்	ஒன்்றாதைான்று	இத்ந்து	
்கா்ப்்படைால்	அதற்கு	மஞசேரி	என்று	த்பயர்.	
தவடடு்க்காயப்	 பூண்டு	 என்றும்	 கி்ற்றடிப்	
பூண்டு	 என்றும்	 அதழ்க்கப்்படும்	 டதரைா்கஸ்	
பு்ராகும்்பன்ஸ்	என்ற	தாவரத்தில்	தனி	மலர்	் ்பால்	
்கா்ப்்படுவது	மஞசேரி	ஆகும்.	இதன்	இதலசசோறு	
தவடடு்க்காயங்கதள்க	கு்மா்ககும்.	

செயல்்ோடு : 3

வ. 
எண் மலரின் பெயர் முழுதமயான மலர்/

முழுதமயற்ை மலர்
ஒருொல் மலர் / 
இருொல் மலர் 

ஒருொல் மலர் - 
ஆண்மலர் / பெண்மலர்

1. தசேம்்பருத்தி
2. பூசேணி
3. ்ராஜா
4. ததன்தன
5. மல்லித்க

அல்லி இதழ்
அல்லி இதழ்

புல்லி இதழ்
புல்லி இதழ்

பூக்காம்பு பூக்காம்பு

ம்ரநதம்

சூல்முடிசூல்முடி

இரு்ோல் மலர் ஒரு்ோல் மலர்

சூல்தண்டு
சூல்தண்டு

சூல்ம் சூல்ம்
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5.2.3 மலரிலிருந்து கனி உருவோதல்
பூசேணி	மலதர்க	த்காண்டு	ஒரு	மலர்	எவவாறு	
்கனியாகிறது	 என்்பததச	 சிறு்பரி்சோததன	
தசேய்வதன்	 மூலம்	 அறிந்து	 த்காள்ளலாம்.	
ஏற்்கன்வ	 நாம்	 பூசேணி	மலர்	 ஒரு	 ்பால்	 மலர்	
என்்பததத்	 ததரிந்து	 த்காண்்ைாம்.	 இவற்றுள்	
சில	மலர்்கள்	ஆண்	மலர்்களா்கவும்,	்பல	மலர்்கள்	
த்பண்	மலர்்களா்கவும்	இரு்ககும்.	

த்பண்	மலர் ஆண்	மலர்
பூசேணி	 தாவரத்தின்	 ஆண்	 மலர்	 மற்றும்	

த்பண்	 மலர்்கதள	 அதவ	 தமாடடு்களா்க	
இரு்ககும்்்பா்த	 நாம்	 ததளிவா்கத்	 ததரிந்து	
த்காள்ளலாம்.	 இத்தாவரம்	 தமாடடு்கதள	
உருவா்ககும்்்பா்த	 அதில்	 ்பத்துப்	 த்பண்	
மலர்	 தமாடடு்கதள்க	 ்கண்டுபிடித்து	
அவற்தற	 தநகிழிப்	 த்பயால்	 ்கடடு.	 இதனால்	
இம்மலரு்ககுள்	 ்வறு	 எந்தப்	 த்பாருளும்	

நுதழய	 முடியாது.	 ்காற்று	 நுதழவதற்்கா்க,	
குண்டூசி	 த்காண்டு	 தநகிழிப்த்பயில்	 சிறுசிறு	
துதள்கதள	 உருவா்க்க	 ்வண்டும்.	 இரண்டு	
அல்லது	 மூன்று	 நாள்்கள்	 வதர	 ்காத்திரு.	
தமாடடு்கள்	விரிந்து	மலராகும்.	

இதன்	 பிறகு	 மூன்று	 அல்லது	 நான்கு	
ஆண்	 மலர்்கதளத்	 ்தர்ந்ததடுத்து	 அதன்	
ம்கரந்தத்தாதள	எடுத்து,	அதத	நன்கு	குலு்ககி,	
அதில்	 உள்ள	 ம்கரந்தத்தூள்்கதளச	 ்சே்கரித்து	
தவத்து்க	 த்காள்.	 பிறகு	 தநகிழிப்	 த்ப்களால்	
்கடைப்்படை	்பத்துப்	த்பண்	மலர்்களில்,	ஐந்து	த்பண்	
மலர்்களின்	 த்பதய	 திறந்து,	 சிறிய	 தூரித்க	
மூலம்	 ்சே்கரி்க்கப்்படை	 ம்கரந்தத்தூள்்கதள்க	
்கவனத்துைன்	 த்பண்மலரின்	 சூல்கமுடி	
்சேதமதையாமல்,	 அதில்	 தூவி	 அம்மலர்்கதள	
மீண்டும்	தநகிழிப்	த்பயால்	்கடடிதவ.	

சில	 நாட்கள்	 ்கழித்துப்	 ்பார்த்தால்	
அவிழ்்க்கப்்பைாத	தநகிழிப்	த்ப்களால்	மூைப்்படை	
த்பண்மலர்்கள்	 ்காய்ந்து	 உலர்ந்திரு்ககும்.	
இதவ	 ்கனிதய	 உருவா்க்காது.	 ஆனால்	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	தூவப்்படை	மலர்்கள்	்கனியா்க	
மாறியிரு்ககும்.	

இவவாறு	 ஒரு	 மலரில்,	 ம்கரந்தத்தூள்	
சூல்கமுடிதய	 அதையும்	 நி்கழ்சசி்ய	
ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	 எனப்்படும்.	 எந்த	 மலர்	
ம்கரந்தத்தூதள	 ஏற்று்க	 த்காண்ை்தா	 அது	
ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	அதைந்த	மலர்	என்றும்,	எது	
ம்கரந்தத்தூதள	ஏற்று்க	 த்காள்ளவில்தல்யா	
அது	 ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	 அதையாத	 மலர்	
என்றும்	அதழ்க்கலாம்.	

5.2.4 மகரந்தச் நெர்ககக

்மற்்கண்ை	்பரி்சோததனயில்	
நாம்	 ஆண்மலரில்	
உள்ள	 ம்கரந்தத்தூதள	
த்பண்மலரில்	 உள்ள	 சூல்க	
முடியில்	 ்சேர்த்்தாம்.	 இது	
தசேயற்த்க	ம்கரந்தச்சேர்்கத்க 

செயல்்ோடு : 4

மலர் ஆல்ெம் ஒன்தைத் தயார் பெய்்க
நீங்கள்	 ்சே்கரித்த	 மலர்்கதளச	 தசேய்தித்தாள்	
அல்லது	புத்த்கத்தின்	்ப்க்கங்களு்ககு	இதையில்	
தவயுங்கள்.	இதற்கு	்மல்	இரண்டு	்கடினமான	
தாள்	 அல்லது	 ்கனமான	 த்பாருதள	 (தசேங்கல்)	
தவத்து	 அழுத்து.	 இரண்டு	 அல்லது	 மூன்று	
நாட்களு்ககுள்	 தாள்்கதள	 மாற்றி,	 அதில்	
மலர்்கதள	 தவ.	 மலர்்கள்	 ்காயும்	 வதர	
இதத்ய	 ததாைர்ந்து	 தசேய்.	 பின்	 அதத	 ஒரு	
தாளில்	ஒடடு.	இது்வ	மலர்	ஆல்்பமாகும்.	
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எனப்்படும்.	ஆனால்	இயற்த்கயா்க்வ,	்பல்்வறு	
வழிமுதற்களில்	 மலரின்	 சூல்கமுடிதய	
ம்கரந்தத்தூள்	 தசேன்றதையும்.	 இது	 இயற்த்க	
ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	எனப்்படும்.	

சில	 தாவரங்கள்,	 எடுத்து்க்காடைா்கப்	
புற்்கள்,	்லசோன	ம்கரந்தத்தூதள	உருவா்ககும்.	
ம்கரந்தப்த்ப,	 ம்கரந்தத்தூதள	 உதிர்்ககும்	
்்பாது	அதத்க	்காற்று	எடுத்துச	தசேன்று	அருகில்	
உள்ள	 மலரில்	 ்சேர்்ககும்.	 பூசசி்கள்	 மற்றும்	
்பறதவ்களும்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க்ககு	உதவும்.	
்தனீ்க்கள்,	 வண்்த்துப்பூசசி்கள்	 மற்றும்	
்பல	 வத்கயான	 ்பறதவ்கள்,	 மலர்்கதளச	
சுற்றி	 வடைமிடும்.	 இதவ	 ஒரு	 மலரிலிருந்து,	

மற்தறாரு	 மலரு்ககுச	 தசேல்லும்	 ்்பாது	 அதன்	
்கால்்கள்,	 இற்கத்க்கள்	 மற்றும்	 வயிற்றில்	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	 ஒடடி்க	 த்காள்ளும்.	 இதன்	
மூலம்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	 நதைத்பறுகிறது.	
இது்வ	அயல்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	எனப்்படும்.

ம்கரந்தப்	 த்பதய	 குலு்ககும்	 ்்பாது	 அதில்	
உள்ள	 ம்கரந்தத்தூள்்கள்	 உதிரும்.	 இ்த	
்்பால்	 ்காற்றானது	 மலதர	 அதசே்ககும்	 ்்பாது	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	உதிரும்.	ஒ்ர	மலரில்	ஆண்	
மற்றும்	 த்பண்	 இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்பு்கள்	
இருந்தால்	 (இரு்பால்	 மலர்)	 இம்முதறயில்	
ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	நை்ககும்.	இது	தன்	ம்கரந்தச	
்சேர்்கத்க	எனப்்படும்.

தன் ம்கரநதச் பெர்கத்கககும் மற்றும் அயல் ம்கரநதச் பெர்கத்கககும் இதைபய உள்்ள பவறுொடு்கள் 
தன் ம்கரநதச் பெர்கத்க அயல் ம்கரநதச் பெர்கத்க

ஒரு	 மலரின்	 ம்கரந்தப்த்பயில்	 உள்ள	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	அ்த	மலரின்	சூல்கமுடிதய்யா	
அல்லது	 மற்தறாரு	 மலரின்	 சூல்கமுடிதய்யா	
அதைவது	தன்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	எனப்்படும்	

ஒரு	 தாவரத்தின்	 ம்கரந்தப்த்பயில்	 உள்ள	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	 அ்த	 இனத்ததச	 சோர்ந்த	
மற்தறாரு	 தாவரத்தின்	 சூல்கமுடிதய	 அதையும்	
நி்கழ்சசி	அயல்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	எனப்்படும்.	

தன்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	 நை்க்க	 அதி்க	 அளவில்	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	உற்்பத்தியா்க	்வண்டும்	என்ற	
அவசியமில்தல.	

அயல்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	 நை்க்க	 அதி்க	 அளவில்	
ம்கரந்தத்தூள்்கள்	உற்்பத்தி	தசேய்யப்்படுகின்றன.	

இதனால்	உருவாகும்	புதிய	தாவரங்களில்	எவவித	
்வறு்பாடு்களும்	இரு்க்காது.	

இதனால்	 உருவாகும்	 புதிய	 தாவரங்களில்	 புதிய	
்பண்பு்கள்	்கா்ப்்படும்.	

VII Std Science Term-1 TM Unit 5.indd   76 03-04-2019   11.20.10 AM



77

த்பாதுவா்க	 ஃ்்ப்்பஸி	 குடும்்பததச	
சோர்ந்த	 அவதர,	 தசோலா்னஸி	 குடும்்பத்ததச	
சோர்ந்த	 த்க்காளியில்	 தன்	 ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	
நை்ககும்.	த்க்காளியில்	தன்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	
நைப்்பதற்கு்க	 ்கார்மும்	 பூசசி்கள்தான்.	
ஏதனனில்	 பூசசி்கள்	 மலரில்	 ஏற்்படுத்தும்	
அதிர்வு்களால்,	 அது	 ம்கரந்தத்தூதள	
தவளி்யற்ற	 உதவுகிறது.	 தநல்லின்	 மலர்்கள்	
்காற்றில்	 அதசே்க்கப்்படுவதால்,	 அதில்	 தன்	
ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	 நை்ககிறது.	 இவவாறு	
ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க்ககு	 உதவும்	 அதனத்து்க	
்காரணி்களும்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்கயாளர்்கள் 
எனப்்படும்.	

அதி்க	 தாவரங்களில்	 ம்கரந்தங்கள்	
்வறு	 மலர்்களிலிருந்்த	 த்பறப்்படுகின்றன.	
பூசேணி	 ்்பான்ற	 ஒரு்பால்	 மலர்்கள்	 உள்ள	
தாவரங்களின்	 மூலம்	 இது	 ததளிவாகிறது.	
சில	 மலர்்களின்	 ம்கரந்தங்கள்	 உருவாவதற்கு	
முன்்்ப	 சூல்க	 வளர்சசி	 முடிவு	 த்பறுகிறது.	
இதவ	 அயல்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்கதய்ய	
நம்பி	இரு்ககின்றன.	 எ.்கா.	ஆப்பிள்,	 ஃபிளம்ஸ்,	
ஸ்டரா	 ஃத்பர்ரி	 மற்றும்	 பூசேணி	 வத்க்களில்	
பூசசி்களின்	 மூலம்	 அயல்	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	
நதைத்பறுகிறது.	

5.2.5  கருவுறுதல்
ம்கரந்தச்சே ர்்கத்கயின்	
்்பாது	 ம்கரந்தத்தூள்	
சூல்கமுடிதய	 அதையும்.	
இதற்குப்	 பிறகு	 என்ன	
நி்கழும்?	 சூல்க	 முடியில்	
உருவாகும்	 சில	
த்பாருள்்களால்	 ம்கரந்தத்தூள்	 முதளத்து	
ம்கரந்த்ககுழதல	 உருவா்ககும்.	 இந்த	
ம்கரந்த்ககுழல்,	 ஆண்	 ்்கமீட்கதள	 எடுத்துச	
தசேல்கிறது.	 இது	 சூல்கத்	 தண்டு	 வழி்ய	
சூற்த்பதய	 அதைந்து	 அஙகு	 இரு்ககும்	 த்பண்	
்்கமீட்ைாடு	 இத்கிறது.	 இவவாறு	 ஆண்	
்்கமீட	மற்றும்	த்பண்	் ்கமீட	இத்யும்	நி்கழ்சசி	
்கருவுறுதல்	எனப்்படும்.	

த்பண்	 ்்கமீட	 எங்்க	 உள்ளது?	 ஒரு	
மலரின்	சூற்த்பயின்	உள்்ள	உருண்தையான	
சூல்்கள்	 ்கா்ப்்படும்.	 இந்தச	 சூல்்களு்ககுள்	
அண்ைம்	 (த்பண்	்்கமீட)	இரு்ககும்.	சூலிதனப்	
்பற்றி	 இன்னும்	 அதி்கம்	 ததரிந்து	 த்காள்ள	
்வண்டுமானால்	 ஒரு	 மலரின்	 சூற்த்பதய்க	
குறு்ககு	 தவடடிலும்	 ,	 நீள்	 தவடடிலும்	 தவடடி.	
அதில்	உள்ள	சூல்்கதள்க	்கவனித்துப்	்பார்.	

தாவர�க�� மகர�த�ேச��ைக
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சில	 ்வறு்படை	 மலர்்கதள	 எடுத்து	 அதன்	
சூற்த்பதயயும்	 அதில்	 உள்ள	 சூல்்கதளயும்	
ஒப்பிடடுப்	 ்பார்.	 அதவ	 ஒன்று	 அல்லது	 அதற்கு	
்மற்்படை	 சூல்்கதள்க	 த்காண்டுள்ளனவா?	
சூற்த்பயில்	 உள்ள	 சூல்்களின்	
எண்ணி்கத்க்ககும்,	 அதன்	 ்கனி்களில்	 உள்ள	
விதத்களின்	 எண்ணி்கத்க்ககும்	 ஏ்தனும்	
ததாைர்பு	உள்ளதா?	

த்க்காளி,	 ்கத்தரி,	 தவண்தை்க்காய்,	
மாம்்பழம்,	்படைாணி	மற்றும்	சீத்தாப்்பழம்	் ்பான்ற	
்கனி்கதளச	 ்சே்கரி.	 இவற்றுள்	 ்கத்தரி	 மற்றும்	
தவண்தை்க்காயின்	 அடிப்்பகுதியில்	 ்பசுதம	
நிறப்்பகுதி	இருப்்பததப்்பார்.	அது	என்ன?	

மாம்்பழம்,	சீத்தாப்்பழம்	மற்றும்	்படைாணிதய	
ஒப்பிடடுப்	்பார்.	சீதாப்்பழத்ததத்	தவிர,	மற்றதவ	
எல்லாம்	தனி்க்கனி்கள்.	சீதாப்்பழத்தில்	்பல	சிறு	
்பகுதி்கள்	உள்ளன.	ஒவதவாரு	்பகுதியிலும்	ஒரு	
விதத	உள்ளது.	 மாம்்பழத்தில்	 ஒரு	விததயும்,	
்படைாணியில்	 ்பல	 விதத்களும்	 உள்ளன.	
இவற்றிலிருந்து	நீ	என்ன	புரிந்து	த்காள்கிறாய்?	
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	i.	 	்கத்தரி்க்காய்	 மற்றும்	 தவண்தை்க்காயின்	
அடியில்	 உள்ள	 ்பசுதம	 நிறப்	 ்பகுதி	
அம்மலரின்	 புல்லி்களாகும்.	 சில	 மலர்்களில்	
்கருவுறுதலு்ககுப்	 பின்	 புல்லி	 இதழ்	
்கனியிலிருந்து	உதிராமல்	்கனி்யாடு	ஒடடி	
நிதலத்திரு்ககும்.	

ii.	 	சீத்தாப்்பழம்	 என்்பது	 ்பல	 ்கனி்கள்	 ்சேர்ந்து	
உருவான	 திரள்	 ்கனி.	 இதன்	 ஒவதவாரு	
்பகுதியும்	 தமன்தமயான	 உண்்்ககூடிய	
்பகுதியாகும்.	
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iii.		 மாம்்பழம்	 –	 இ்க்கனியின்	 தவளிப்்பகுதியும்	
தமயச	 சேததப்்பற்றுள்ள	 ்பகுதியும்	
உண்்்ககூடியதவ.	 இதவ	 இனிப்்பா்க	
இரு்ககும்.	இதன்	உடபுறப்	்பகுதியில்	ஒ்ர	ஒரு	
விதத	இரு்ககும்.	

iv.	 	்படைாணியின்	 ்கனி,	 சேததப்்பற்றுள்ளதா்க	
இரு்க்காது.	 இது	 ்பல	 விதத்கதள	
உள்ளை்ககிய	மூடிய	அதற	்்பான்றது.	
்மற்கூறிய	 அதனத்து்க	 ்கனி்களிலும்	

சூல்க	 வடைத்தின்	 ்பருத்த	 ்பகுதியான	 சூற்த்ப	
்கனியா்க	 மாறியுள்ளது.	 சூற்த்பயில்	 உள்ள	
சூல்்கள்	விதத்களா்க	மாறியுள்ளன.	

இந்த	 உற்று	 ்நா்ககுதல்்களின்	
அடிப்்பதையில்	ஒரு	மலர்	்கருவுற்று்க	்கனியாகும்	
்்பாது	என்தனன்ன	மாற்றங்கதள	அதைகிறது	
என்்பததப்	 ்படடியலிடடுப்	 ்பார்ப்்்பாம்.	
இதவ	 அதனத்து்ம	 ்கருவுறுதலு்ககுப்	 பின்	
நதைத்பறும்	மாற்றங்களாகும்.	அதவயாவன.

உலகின்	 த்பரிய	 மற்றும்	 அதி்க	
எதையுள்ள	 விதத,	 இரடதைத்	
்தங்காய்	 ஆகும்.	 இதன்	
விதத	 இரண்டு	 ்தங்காய்	

ஒன்்றாதைான்று	 இத்ந்து	 உருவானது	
்்பால	 இரு்ககும்.	 இவவிதத	 ்சேசில்லிஸ்	
(Seychelles)	 என்ற	 இைத்தில்	உள்ள	 இரண்டு	
தீவு்களில்	மடடு்ம	முதள்ககும்.	ஒரு	விததயின்	
நீளம்	 12	 அஙகுலம்,	 அ்கலம்	 3	 அடி,	 எதை	 18	
கி்லா	உள்ளதா்க	இரு்ககும்.
	 தாவர	 உலகின்	 மி்கச	 சிறிய	 விதத்கள்	
எனப்்படு்பதவ	 ஆர்்ககிட	 விதத்கள்.	 35	
மில்லியன்	 ஆர்்ககிட	 விதத்களின்	 எதை	
தவறும்	25	கிராம்	மடடும்தான்.	

	 	சில	 ்கனி்களில்	 புல்லி	 வடைம்	 ்கனி்யாடு	
ஒடடி	நிதலத்திரு்ககும்.	

	 	அல்லி்கள்	கீ்ழ	உதிரும்.	
	 	ம்கரந்தத்தாள்	வடைமும்	உதிரும்.	
	 	சூற்த்ப	்கனியா்க	மாறும்.	
	 	சூல்கத்	தண்டும்	சூற்த்பயும்	உதிரும்.	

	 	சூல்கம்	 ்பருத்து,	 உ்தவச	 ்சேமித்து்க	
்கனியா்க	உருவாகிறது.

	 	சூற்த்பயில்	 உள்ள	 சூல்்கள்	 விதத்களா்க	
மாறும்.	

5.3  ்ோலில்லோ இனபச்ருககம்
தாவரங்கள்	விதத்களின்	மூலம்	மடடுமல்லாமல்,	
பிற	 வழி்களிலும்	 இனப்த்பரு்க்கம்	 தசேய்கிறது	
என்்பதத	 நாம்	 முன்ன்ர	 ்பார்த்்தாம்.	
விதத்கள்	 இல்லாமல்,	 மற்ற	 நி்கழ்வு்கள்	
மூலம்	 நை்ககும்	 இனப்த்பரு்க்க்ம	 ்பாலில்லா	
இனப்த்பரு்க்கமாகும்.	 நாம்	 ்பாலில்லா	
இனப்த்பரு்க்க	 முதற்கதள	 அறிந்து	
த்காள்்வாம்.	

5.3.1  உடல் இனபச்ருககம்
உருதள்ககிழஙகின்	 ்கணு	 மற்றும்	
அதன்	 தமாடடிலிருந்து	 புதுத்தாவரங்கள்	
உருவாகின்றன.	 ்கரும்பும்,	 ்சேதன்ககிழஙகும்	
இவவாறு	 தண்டிலிருந்து	 தான்	 வளரும்.	
தாவரத்தின்	 உைல	 உறுப்பு்களான	 ்வர்,	
தண்டு	 மற்றும்	 இதல்கள்	 தாவரத்தின்	
இனப்த்பரு்க்கத்திற்கு	உதவும்.	

5.3.2  சமோட்டு விடுதல்
நாம்	அடுமதன	(Bakery)	தசேன்றால்	அங்்க	நாம்	
அதி்கமான	 ்்க்க	 வத்க்கதள்க	 ்கா்லாம்.	
இதவ	 மி்கவும்	 தமன்தமயானதவ.	 இதற்கு்க	
்கார்ம்	 ஈஸ்ட	 என்ற	 ஒரு	 தசேல்	 உயிரிதான்	
்கார்ம்.	 இதவ	 தமன்தமயா்கச	 சேமமற்ற	
்பகுப்்பதைந்து	 ஒரு	 சிறிய	 தமாடடிதனத்	
்தாற்றுவி்ககும்.	 இது	 ்படிப்்படியா்க	 வளர்ந்து	
தாய்	 தசேல்லிலிருந்து	 விடு்படடுப்	 புதிய	 ஈஸ்ட	
தசேல்லா்க	மாறும்.	
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5.3.3  துணடோதல்
ஒரு	 குளத்தில்	 அதி்களவு	 ்பாசி்கதள	
நாம்	 ்பார்்ககின்்றாம்.	 இதில்	 உள்ள	
ஸ்த்ப்ராத்கரா	 என்ற	 ்பாசி	 இதழ	 வடிவம்	
உதையது.	 இது	 முதிர்சசியதையும்	 ்்பாது	
இந்த	 ்பாசி	 ்பல	 துண்டு்களா்க	 உதையும்	
பிறகு	ஒவதவாரு	துண்டும்	வளர்சசியதைந்து	
புதிய	 இதழதய	 உருவா்ககும்.	 இவவாறு	
ஸ்த்ப்ராத்கரா,	 எண்்ற்ற	 ்பல	 இளம்	
்பாசி்கதள	 உருவா்ககுத்ல	 துண்ைாதல் 
எனப்்படும்.

5.3.  ஸந்ோர் உருவோதல்
சோத்கமற்ற	 சூழ்நிதல	 என்று	 நீங்கள்	 எதத	
நிதன்ககிறீர்்கள்?	தண்ணீர்	இல்லாதம,	உயர்	
தவப்்பநிதல,	மண்ணில்	ஊடைசசேத்து	குதற்பாடு	
இதவயாவு்ம	 சோத்கமற்ற	 சூழ்நிதலயாகும்.	
இசசூழ்நிதலயின்	் ்பாது	பூவாத்	தாவரங்களான	
்பாசி்கள்,	 பிதர்யாஃத்பட	 மற்றும்	
தைரி்ைாஃத்பட	 (்்பரணி்கள்)	 தாவரங்கள்	
ஸ்்்பார்்கதள	உருவா்ககும்.	இதவ	சோத்கமான	
சூழ்நிதலயில்	 முதளத்து	 புதிய	 தாவரத்தத	
உருவா்ககும். 

5.4  தோவர உறுபபுகளின் மோறறுருககள் 
பின்வரும்	 தாவரங்கதள	 ஒப்பிடு்க,	 இதத	
உங்களின்	ஆசிரிய்ராடு	்பகிர்ந்து	த்காள்்க.

 
	 ்்கரட புல்

தவங்காயம்

உருதள்ககிழஙகு

மாமரம்
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ம ண் ணி லி ரு ந் து	
்கவனத்துைன்	 ஒரு	
்்கரடதை	 எடுத்துப்்பார்.	
அதத	 உற்று்க	 ்கவனி.	
அ த் த ா வ ர த் தி ல்	
்கானப்்படுவது	 ்்கரட	 என்ற	

்காய்்கறி	 உண்தமயில்	 ்காய்	 அல்ல.	 அது	
அத்தாவரத்தின்	 ஆணி	 ்வர்.	 இதில்	 ஆணி	
்வர்	தடித்து்க	்்கரடைா்க	மாறியுள்ளதத	நாம்	
்கா்லாம்.	மற்ற	தாவர	்வர்்கதளப்	்்பான்று	
அல்லாமல்	்்கரட	தாவரத்தின்	ஆணி	்வர்	்பல	
விதங்களில்	 மாறு்படடுள்ளது.	 இயல்்பா்க்வ	
ஒவதவாரு	 தாவரமும்	 அதன்	 ்ததவ்கதள	
நிதற்வற்றுவதற்்கா்கப்	 ்பல	 உறுப்பு்கதள	
உருவா்ககுகிறது.	 எடுத்து்க்காடைா்கத்	
தாவரத்தில்	 உருவான	 ்வர்	 ஆரம்்பத்தில்	
தாவரத்தத	 மண்ணில்	 ஊன்ற	 உதவியது.	
பின்	அது	மண்ணில்	உள்ள	நீதரயும்,	்கனிமப்	
த்பாருள்்கதளயும்	 உறிஞசுகிறது.	 இதல்கள்	
ஒளிச்சேர்்கத்க	 தசேய்வதற்்்கற்்பத்	 தம்தமத்	
த்கவதமத்து்க	த்காள்கின்றன.

	தண்டு,	சூரிய	ஒளி	விழுமாறு	வளர்கிறது.	
்வர்,	 நீதர	 உறிஞசி	 இதல்களு்ககு்க	
்கைத்துகிறது.	 எப்்படி	 இருந்தாலும்	 ஒவதவாரு	
தாவரமும்	 குறிப்பிடை	 ்ததவ்கதளப்	
பூர்த்தி	 தசேய்வதற்்கா்க	 வித்தியாசேமான	
மற்றும்	 விய்க்கத்த்க்க	 வழிமுதற்கள்	 மூலம்	
சிறப்்பான	 ்பணி்கதளச	 தசேய்கின்றன.	 சில	
தாவரங்களின்	்வர்,	தண்டு	மற்றும்	இதல்கள்	
சிறப்பு	 ்பணி்களான	 உ்வு	 ்சேமித்தல்,	
கூடுதல்	ஆதாரம்,	 ்பாது்காப்பு	 மற்றும்	இன்னும்	
மு்ககியமான	 ்பணி்கதளச	 தசேய்யத்	 தாவரம்	
தன்	 வடிவம்	 மற்றும்	 அதமப்த்ப	 மாற்றி்க	
த்காள்கின்றன.	இதற்கு	மாற்றுரு	என்று	த்பயர்.	

்கள்ளித்	 தாவரங்களில்	 இதல	 ்்பான்று	
்கா்ப்்படுவது	 தண்டு,	 முட்கள்	 ்்பான்று	
்கா்ப்்படுவதுதான்	 இதல.	 இதல்கள்	
நீராவிப்்்பா்கத்கத்	தவிர்ப்்பதற்்கா்க	முட்களா்க	

மாறியுள்ளன.	 இதன்	 தண்டு	 ஒளிச்சேர்்கத்க	
தசேய்கிறது.	

இப்்பாைத்தில்	 ்வர்,	 தண்டு	 மற்றும்	
இதல்களின்	மாற்றுரு்க்கள்	்பற்றி	்படிப்்்பாம்.	

5.5  நவரின் மோறறுருககள் 
5.5.1.  நெமிபபு நவர்கள் 
முள்ளஙகி,	ைர்னிப்,	பீடரூட	மற்றும்	்்கரடதைப்	
்பார்.	 இதவ	 அதனத்தும்	 மண்ணிற்்கடியில்	
வளர்கின்றன.	 இவற்தற	 மண்ணிலிருந்து	
பிடுஙகிய	 உைன்	 அதத்க	 ்கழுவிப்	 ்பார்த்தால்	
இதன்	 ்மற்்பரப்பில்	 ்வர்்கள்	 இருப்்பததப்	
்பார்்க்கலாம்.	 இந்த்க	 ்காய்்கறி்கள்	 அதனத்தும்	
தாவரத்தின்	 ்வர்்களாகும்.	 இத்தாவரங்களின்	
்வர்்கள்	 சிறிய	 ்வர்்களா்க	 இருப்்பதற்குப்	
்பதிலா்க	 இதவ	 தடித்தும்,	 ்பருத்தும்	உள்ளன.	
ஏதனனில்	இதவ	உ்தவச	்சேமித்துள்ளன.	

முள்ளஙகியின்	 ஆணி்வதர்க	
்கவனித்துப்	 ்பார்த்தால்	 அது	 ்கதிர்	 வடிவில்	
உள்ளது.	இது	தமயத்தில்	்பருத்தும்,	் மலிருந்து		
கீழ்ப்	 ்பகுதி்கள்	 சிறுத்தும்	 ்கா்ப்்படும்.	
இப்்படிப்்படை	 ்வரின்	 மாற்றுரு,	 ்கதிர்	 வடிவ	
்வர்	எனப்்படும்.	

தவள்தள	முள்ளஙகி
இ்த	்்பான்று	ைர்னிப்	மற்றும்	பீடரூடடின்	

ஆணி	 ்வர்	 ்பம்்பர	 வடிவில்	 உள்ளது.	 இதன்	
்மற்்பகுதி	 ்பருத்து	 உருண்தை	 வடிவிலும்	
கீழ்ப்்பகுதி	 ்பருத்து	 சிறுத்தும்	 உள்ளது.	 இது	
்பம்்பர	வடிவ	்வர்	எனப்்படும்.	
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பீடரூட
்்கரடடின்	 வடிவம்	 கூம்பு	 வடிவம்.	 இதன்	

்மற்்பகுதி	 ்பருத்தும்	 அடிப்்பகுதி	 சிறுத்தும்	
்கா்ப்்படும்.	இப்்படிப்்படை	மாறு்படை	்வர்,	கூம்பு	
வடிவ	்வராகும்.	

கூம்பு	வடிவ்க	்்கரட

செயல்்ோடு : 5

பநாக்கம் :	்வரின்	மாற்றுரு்க்கதளப்்பற்றி	
்படித்தல்	
்ததவயானதவ	 :	 முள்ளஙகி,	 ்்கரட,	
பீடரூட,	 சேர்்க்கதரவள்ளி்க	 கிழஙகு,	
ஆலமர	 விழுது்கள்,	 ்பற்று்வர்்கள்,	
மற்றும்	 சுவாசே்வர்்கள்	 (இப்த்பாருள்்கள்	
கிதை்க்கவில்தலதயனில்	 அதற்குப்	
்பதிலா்க	வதர்பைத்ததப்	்பயன்்படுத்தலாம்)	
பெயல்முதை : ஒவதவாரு	 ்வரின்	 புற	
அதமப்த்பயும்	்கவனித்துப்	்பார்.	
்காண்ென :	ஒவதவாரு	்வரும்,	மற்தறாரு	
்வரிலிருந்து	 எவவாறு	 ்வறு்படுகிறது	
என்்பதத	அறிந்து	அதன்	்பைம்	வதர்க.

5.5.2 கூடுதல் ஆதோர நவர்கள் 
ஆலமரத்ததப்	 ்பார்.	 இதன்	 தமயத்தண்டு	
தாவரத்ததத்	தாஙகுவது	்்பால்	்தான்றினாலும்,		
அததனத்	 தாஙகுவதில்	 ்வர்்கள்	 த்பரும்்பஙகு	
வகி்ககின்றன.	 த்பரிய	 மற்றும்	 அ்கன்ற	 மரமான	
ஆலமரம்	 நிதலயா்க	 நிற்்பதற்கு	 எண்்ற்ற	
்வர்்கள்	 ்ததவப்்படுகின்றன.	 இப்்படிப்்படை	
தாவரங்கள்	தனது	ததர்மல்	்பா்கங்களில்	கூடுதல்	
ஆதாரம்	 தர	 ்வர்்கதள	 உருவா்ககுகின்றன.	
இவ்வர்்கள்	கீழ்	்நா்ககி	வளர்ந்து	தாவரத்ததத்	
தாஙகுகின்றன.	 ஆதாரத்திற்்கா்க	 மாறு்படை	
மூன்று	வத்கயான	்வர்்கதள்க	்காண்்்பாம்.	
அ. தூண் பவர்்கள் :	ஆலமரத்தின்	கிதைமடை்க	
கிதள்களில்	 இருந்து	 ்தான்றும்	 ்வர்்கள்	
(விழுது்கள்)	 தசேஙகுத்தா்கப்	 பூமிதய	 ்நா்ககி	
வளர்ந்து,	மண்ணில்	ஊன்றி,	தூண்	்்பால்	மாறி,	
தாவரத்ததத்	தாஙகுகிறது.	

ஆலமரம்
ஆ. முட்டு பவர்்கள் :	 ்கரும்பு	 மற்றும்	 ம்க்காச	
்சோளத்தின்	 ்கணு்க்களிலிருந்து	 த்காத்தான	
்வர்்கள்	 ்தான்றி,	 ததரயில்	 ஊன்றுகின்றன.	
இதவ	முடடு	்வர்்கள்	எனப்்படுகின்றன.	

��� ேவ�க�

்கரும்பு
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இ. ெற்று பவர்்கள் :	 தவற்றிதல	மற்றும்	மிளகு்க	
த்காடி்களின்	 ்கணு	 மற்றும்	 ்கணுவிதைப்	
்பகுதியிலிருந்து	 ்தான்றும்	 ்வர்்கள்	
இ்கத்காடி்கதள,	 ஆதாரத்தின்	 மீது	 ்பற்றி	 ஏற	
உதவுகின்றன.	

தவற்றிதல

	 சில	 தாவரங்களில்	 ்வர்்கள்	
நிலமடைத்திற்கு	 ்மல்	
தண்டி்லா,	 இதல்களி்லா	
்கா்ப்்படுகின்றன.	 இதவ	

மாற்றிை	்வர்்கள்	என	அதழ்க்கப்்படுகின்றன.	

5.5.3 வோயு ்ரிமோற்றம் 
அவிசீனியா	 என்ற	 மரம்	 சேதுப்பு	 நிலத்தில்	
வாழ்கிறது.	 இதன்	 ்வர்்கள்	 வாயு	
்பரிமாற்றத்திற்்கா்கத்	 ததர்ககு	 ்ம்ல	
வளர்கின்றன.	இவவத்க	்வர்்கள்	சுவாசி்ககும்	
்வர்்கள்	 அல்லது	 நிமட்ைாஃ்்பார்்கள் 
எனப்்படுகின்றன.	 குசசி	 ்்பான்ற	 இந்த	
்வர்்களில்	 உள்ள	 எண்்ற்ற	 துதள்கள்	
மூலம்	வாயு	்பரிமாற்றம்	நதைத்பறுகிறது.	

அவிசினியா

வாண்ைா	 தாவரம்	 ததாற்றுத்	
தாவரமா்க	 மரங்களில்	 வளரும்.	
இதன்	 ததாற்று	 ்வர்்களில்	
உள்ள	 தவலமன்	திசு	 ்காற்றின்	

ஈரப்்பதத்தத	 உறிஞசி	 ஒளிச்சேர்்கத்க்ககு	
உதவும்.	

vanda

5.5.4   நவரின் மோறறுருககளின் சில முககியப 
்ணிகளுககோன

்வர்்கள்	 ்மலும்	 சிறப்்பான	 ்பணி்கதளச	
தசேய்கின்றன.	ஹாஸ்்ைாரியா	அல்லது	உறிஞசு	
்வர்்கள்	 இதற்கு	 ஓர்	 எடுத்து்க்காடைாகும்.	
்கஸ்குடைா	 என்ற	 ஒடடுண்ணித்தாவரம்,	 பிற	
மரங்களிலும்	மற்ற	தாவரங்களிலும்	்பைர்ந்து	தனது	
உறிஞசு	 ்வர்்கள்	 மூலம்	 ஓம்புயிரித்	 தாவரத்	
திசு்க்கதளத்	துதளத்து,	அதிலுள்ள	ஊடைசசேத்தத	
உறிஞசுகின்றன.	இவவத்க	்வர்்கள்	த்பாதுவா்க	
ஒடடுண்ணித்	தாவரங்களில்	்கா்ப்்படுகின்றன.	

்கஸ்குடைா

5.6  தணடின் மோறறுருககள் 
இஞசி,	 தவங்காயம்	 மற்றும்	 உருதள்ககிழஙகு	
இம்மூன்றிற்கும்	த்பாதுவான	்பண்பு	எது	என்்பது	
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ததரியுமா?	 இந்த	 மூன்று்ம	 தண்டு்களாகும்.	
சில	 தாவரங்களின்	 தண்டு்கள்	 உ்தவச	
்சேமிப்்பதற்்காவும்,	 உைல	 இனப்த்பரு்க்கம்	
தசேய்வதற்்கா்கவும்	 மாறு்படடுள்ளன.	 தண்டின்	
மாற்றுரு்க்கதளத்	 ததர்மல்	 தண்டின்	
மாற்றுரு்க்கள்,	 ததரதயாடடிய	 தண்டின்	
மாற்றுரு்க்கள்	 மற்றும்	 ததரகீழ்த்	 தண்டு்களின்	
மாற்றுரு்க்கள்	எனப்	பிரி்க்கலாம்.	

5.6.1  தகரநமல் தணடின் மோறறுருககள் 

இகலத் சதோழில் தணடு
வறண்ை	 சூழ்நிதலயில்	 நீதரச	 ்சேமிப்்பது	 ஒரு	
சேவாலாகும்.	 நிலத்தின்	 ்மற்்பரப்பில்	 உள்ள	 நீர்	
ஆவியாகிறது.	 தண்டின்	 ்மற்்பரப்பு	 த்பரியதா்க	
இருந்தால்	நீர்	ஆவியாதல்	அதி்கரி்ககும்.	தண்டின்	
்மற்்பரப்பு	சிறியதா்க	இருந்தால்	நீர்	ஆவியாதலும்	
குதறயும்.	 ்கள்ளித்	 தாவரங்களின்	 ்கடினமான	
தண்டு	 ஒளிச்சேர்்கத்கதயச	 தசேய்யும்.	 அதன்	
இதல்கள்	 முட்களா்க	 மாறியுள்ளன.	 இதனால்	
்மற்்பரப்பு	 குதறவதால்,	 நீராவிப்்்பா்ககு	
தவிர்்க்கப்்படும். 

்கள்ளி

5.6.2   தகரசயோட்டிய தணடின் மோறறுருககள்
சில	 வத்கத்	 தாவரங்களின்	 தண்டு்கள்	
ததரதய	 ஒடடி,	 கிதைமடைமா்க	 மண்ணில்	
வளர்ந்து	இனப்த்பரு்க்கம்	தசேய்யும்.	இது	நான்கு	
வத்கப்்படும்.	

1.  ஓடு தண்டு :	 ததரயின்	 ்மற்்பரப்பில்	 உள்ள	
கிதைமடைத்	 தண்டு	 வளர்சசி	 அதையும்.	 பின்	
தண்டு	உதைந்து,	ஆங்காங்்க	்வர்்கதளயும்,	
இதல்கதளயும்	 உருவா்ககிப்	 புதிய	
தாவரங்கதள	உருவா்ககும்.	எ.்கா	–	வல்லாதர.

வல்லாதர
2.  ஸபைாலன் : தண்டு	ததரயின்	் மற்்பரப்பிற்கு	

்மல்	 கிதை	 மடைமா்க	 வளரும்.	 பின்	 அது	
வதளந்து	 மண்த்த்	 ததாடடு	 வளரும்.	
இது	 பின்னர்	 ததர்ககு	 ்ம்ல	 வளர்ந்து,	
உதைந்து	 ்வர்்கள்	 மற்றும்	 இதல்கதள	
உருவா்ககி	புதிய	தாவரத்தத	உண்ைா்ககும்.	

எ.்கா	–	்காடடு	ஸ்டரா	த்பர்ரி.

L o re

m

 

(ஸ்ேடாலன்)

(க்ெரளன்)

ேவர்கள்

ேசய் தாவரம்

குறுகிய தண்டு

ரன்னர்

்காடடு	ஸ்டராத்பர்ரி
3.  ததரகீழ் ஓடு தண்டு (அல்லது) ெக்கர் : 

ததரயின்	மீது	வளரும்	சிறிய	மற்றும்	நலிந்த	
தண்டிலிருந்து	 ஒரு	 ்ப்க்கவாடடு்க	 கிதள	
மடடும்	 மண்ணிற்்கடியில்	 தசேன்று,	 மீண்டும்	
ததர்ககு	்மல்	வந்து	ஒரு	புதிய	தாவரத்தத	
உருவா்ககும்.	எ.்கா	கிதரசோந்திமம் 

கிதரசோந்திமம்
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4.  குட்தையான ஓடு தண்டு :	 இதன்	 தண்டு	
குடதையானது,	 தடித்தது.	 இது	 தடித்த	
்கணுவிதை்கதள்க	 த்காண்ைது.	 இது	
ஆங்காங்்க	 த்காத்தான	 இதல்கதளயும்,	
அதற்கு்க	கீ்ழ	்வர்்கதளயும்	உருவா்ககும்.	
இத்தண்டு	 உதைந்து	 இனப்த்பரு்க்கம்	
தசேய்யும்.	எ.்கா. பவங்காயத் தாமதர.

தவங்காயத்	தாமதர

செயல்்ோடு : 6

பநாக்கம் :	 தண்டின்	 மாற்றுரு்க்கதளப்	
்பற்றி	்படித்தல்	
பததவயானதவ :	 இஞசி,	
உருதள்ககிழஙகு,	 தவங்காயம்,	 புதினா,	
்காகிதப்பூ	 தசேடி,	 அ்்கஷியா,	 சேப்்பாத்தி்க	
்கள்ளி	 மற்றும்	 உங்கள்	 வடைாரத்தில்	
கிதை்ககும்	தண்டு்கள்.	
பெயல்முதை:	 ஒவதவாரு	 தண்டின்	 புற	
அதமப்த்பயும்	நன்றா்க	உற்று	்நா்ககு்க.	
்காண்்பன:	 இவற்றின்	 ்பைம்	 வதர்க.	
இதவ	 ஒன்றிலிருந்து	 ஒன்று	 எவவாறு	
்வறு்படுகிறது	என்்பததயும்	எழுது்க.	

5.6.3. தகரகீழ்த் தணடின் மோறறுககள் 
ததர்மல்	 தண்டும்,	 ததரதயாடடிய	 தண்டும்	
வரம்்பற்ற	 வளர்சசி	 உதையதவ.	 இதவ	
ததர்ககு	் மல்	்கா்ப்்படும்.	ததரகீழ்த்	தண்டு்கள்	
முழுவதுமா்க	 மண்ணில்	 புததந்திரு்ககும்.	
இதவ	வரம்புதைய	வளர்சசி	உதையதவ.	

த்பாதுவா்கத்	 தண்டு்கள்	 ததர்ககு	 ்ம்ல	
வளரும்,	 ஆனால்	 சில	 தண்டு்கள்	 ததர்ககு்க	
கீ்ழ	 வளர்ந்து	 உ்தவச	 ்சேமி்ககும்.	
இத்தத்கய	 ததரகீழ்த்	 தண்டு்கள்	 ்பருத்தும்,	
தடித்தும்	 ்கா்ப்்படும்.	 ததரகீழ்த்	 தண்டு்கள்	
நான்கு	வத்கப்்படும்.	
1.	 மடைநிலத்	தண்டு
2.	 ்கந்தம்
3.	 கிழஙகு
4.	 குமிழம்	
i. மட்ைநிலத் தண்டு:	 தண்டு	 ததர்ககு்க	 கீழ்	
இரு்ககும்.	இது	்கணு	மற்றும்	்கணுவிதை்க்ளாடு	
தடித்து	்கா்ப்்படும்.	்கணுவில்	தசேதில்	இதல்கள்	
்தான்றும்.	இது	ததர்ககு்க	கீழ்	கிதைமடைமா்கவும்,	
குறிப்பிடை	 வடிவமின்றியும்	 இரு்ககும்.	 இதன்	
தண்டில்	 உள்ள	 தமாடடு்கள்	 முதளத்து	 புதிய	
தண்டு	மற்றும்	இதல்கதள	உருவா்ககும்.	எ.்கா.
இஞ்சி, மஞ்ெள் 

மஞசேள்
ii. ்கநதம்:	 இத்ததரகீழ்த்	 தண்டு	வடை	 வடிவில்	
இரு்ககும்.	 இதன்	 ்மற்்பகுதியும்,	 அடிப்்பகுதியும்	
தடதையா்க	இரு்ககும்.	இது	மடை	நிலத்	தண்தை	
விை	மி்கவும்	குறுகிய	தண்ைாகும்.	இதன்	தசேதில்	
இதல்களின்	 ்்கா்த்திலிருந்து	 ஒன்று	
அல்லது	்பல	தமாடடு்கள்	உருவாகும்.	ஒவதவாரு	
தமாடடும்	 வளர்ந்து	 ்சேய்த்	 தாவரங்கதள	
உருவா்ககும்.	

எ.்கா. – பெதனககிழஙகு, பெப்ெஙகிழஙகு 
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்சேப்்பஙகிழஙகு
iii. கிழஙகு:	 இது	 ்்காள	 வடிவில்	 உ்தவச	
்சேமி்ககும்	ததர	கீழ்த்	தண்ைாகும்.	இதன்	தண்டில்	
வளர்வைஙகிய	 தமாடடு்கள்	 ்கா்ப்்படும்.	 இதவ	
்கண்்கள்	 எனப்்படும்.	 நாம்,	 இ்ககிழஙகின்	 ஒரு	
்பகுதிதய	 அதன்	 தமாட்ைாடு	 தவடடி	 நடுவதன்	
மூலம் அதவ	 முதளத்துப்	 புதிய	 தாவரத்ததத்	
தரும். எ.்கா உருத்ளக கிழஙகு.

உருதள்க	கிழஙகு

iv.  குமிழம் : இதன்	தண்டு	மி்கவும்	குறுகியது,	தடடு 
்்பான்றது.	இதன்	சேததப்்பற்றான	இதல்கள்	
உ்தவச	்சேமி்ககும்.	குமிழத்தில்	இரண்டு	
வத்கயான	இதல்கள்	உள்ளன.	
i.	 சேததப்்பற்றுள்ள	இதல
ii	 தசேதில்	இதல	

தண்டின்	நுனியில்	நுனி	தமாடடு	இரு்ககும்.	
இது	 எண்்ற்ற	 ்பல	 தசேதில்	 இதல்களால்	
மூைப்்படடிரு்ககும்.	குமிழத்தின்	உள்்ள	உள்ள	
இதல்கள்	உ்தவச	் சேமி்ககும்.	எ.்கா. பூண்டு, 
பவங்காயம்.

தவங்காயம்

5.7  இகலகளின் மோறறுருககள் 
சுற்றுசசூழலு்க்்கற்்பத்	 தாவரங்கள்	 தங்கதளத்	
தாங்க்ள	 மி்கவும்	 சிறப்்பான	 முதற்களில்	
த்கவதமத்து்க	 த்காண்டு	 வாழ்கின்றன.	 அதில்	
ஒன்றுதான்	 இதல்களின்	 மாற்றுரு்க்கள்.	 ்பல	
வத்கத்	 தாவரங்களின்	 இதல்கள்	 தாங்கள்	
வாழும்	 சூழலு்க்்கற்்பத்	 தங்கதள	 மாற்றி்க	
த்காண்டு	வாழ்கின்றன.	

i) முட்்கள்:	 இதல்கள்	 முட்களா்க	 மாறியதால்,	
தண்டு	 ்பசுதமயாகி	 ஒளிச்சேர்்கத்க	 தசேய்து	
உ்வு	தயாரி்ககிறது.	எ.்கா. ்கள்ளி வத்க்கள். 

சேப்்பாத்தி்க	்கள்ளி

ii) ெற்றுக ்கம்பி்கள்:	 ஏறு	 த்காடி்களில்	
இதலயும்,	 இதலயின்	 ்பா்கங்களும்	 நீண்ை	
்பற்று்க	 ்கம்பி்களா்க	 மாறியுள்ளன.	 இதவ	
ஏறுத்காடி்கதளத்	தாஙகி்களில்	்பற்றி	ஏறுவதற்கு	
உதவுகின்றன.	
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குப்ளாரிபயாொ சூப்ெர்ொ (பெங்காநதள்): 
இதலயின்	 நுனி	 ்பற்று்க	 ்கம்பியா்க	
மாறியுள்ளது.	

தெெம் ெட்தைவம் (ெட்ைாணி): தாவரத்தின்	
நுனிச	 சிற்றிதல்கள்	 ்பற்று்க	 ்கம்பி்களா்க	
மாறியுள்ளன.

தசேங்காந்தள்	்படைாணி
iii)	 இதலத் பதாழில், இதல ்காம்பு (அல்லது) 
பில்பலாடு:	 அ்்கஷியா	 ஆரிகுலி்பார்மிஸ்	
தாவரத்தில்	இதல்க்காம்பு	அ்கன்று,	இதல்்பால்	
மாறி	இதல	தசேய்ய	்வண்டிய	ஒளிச்சேர்்கத்க	
்வதலதய	இதல்க்காம்பு	்மற்த்காள்கிறது.

  
அ்்கஷியா

iv)	 ப்கால்லி்கள் :	 தநடரஜன்	 ஊடைசசேத்து	
இல்லாத	 இைத்தில்	 வாழும்	 தாவரங்கள்	
அதற்குத்	 தகுந்தாற்	 ்்பால்	 தம்தம	 மாற்றி்க	
த்காள்கின்றன.	

தநப்்பன்தஸ்	 தாவரத்தில்	 இதல்கள்	
குடுதவ்களா்க	 மாறிப்	 பூசசி்கதளயும்	 மற்றும்	
சிறு	விலஙகு்கதளயும்	்கவர்ந்து	இழு்ககின்றன.	
இதலயின்	 உட்பகுதி	 உை்ன	 தசேரிமான	
தநாதி்கதளச	சுர்ககின்றது.	இந்த	தநாதி்கதளப்	
்பயன்்படுத்தி	 இதல்கள்	 பூசசி்கதளச	
உடத்காண்டு	அவற்றிைமிருந்து	தநடரஜதனப்	
த்பறுகின்றன. 

	தநப்்பன்தஸ்
நிகனவில் சகோள்க. 
	 	உயிரினங்களின்	 மி்க	 மு்ககியமான	 ்பண்பு	

இனப்த்பரு்க்கம்.	 தாவரத்தில்	 இரண்டு	
வத்கயான	 இனப்த்பரு்க்க	 முதற்கள்	
உள்ளன.	 1.	 ்பாலிலா	 இனப்த்பரு்க்கம்	 2.	
்பாலினப்	த்பரு்க்கம்.	

	 	பூ்ககும்	 தாவரங்களில்	 மலர்்கள்	 தான்	
தாவரத்தின்	 இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்பு.	
ஏதனனில்	மலர்்கள்	தான்	ம்கரந்தச்சேர்்கத்க	
மற்றும்	 ்கருவுறுதல்	 மூலம்	 ்கனி்கதளயும்,	
விதத்கதளயும்	உருவா்ககுகின்றன.	

	 	ஒரு	 மலரின்	 ஆண்	 இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்பு	
ம்கரந்தத்தாள்	 வடைம்.	 த்பண்	 இனப்த்பரு்க்க	
உறுப்பு	சூல்க	வடைமாகும்.	

	 	ம்கரந்தப்	த்பயில்	உள்ள	ம்கரந்தத்	தூள்்கள்,	
சூல்க	முடிதய	அதையும்	நி்கழ்சசி்ககு	ம்கரந்தச	
்சேர்்கத்க	 என்று	 த்பயர்.	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	
இரண்டு	 வத்கப்்படும்.	 அதவ	 தன்	 ம்கரந்தச	
்சேர்்கத்க	மற்றும்	அயல்	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க.
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பூ்க்களின்	்பா்கங்கதள	
்படடியலிடு்க

ெடிநிதல்கள்:
ெடி 1:	 	கீழ்்க்காணும்	 உரலி	 /	 விதரவு்க	 குறியீடதைப்	 ்பயன்்படுத்தி	 இசதசேயல்்படடிற்்கான	

இத்யப்	்ப்க்கத்திற்குச	தசேல்்க.	
ெடி 2:	 பின்பு	OK	என்னும்	த்பாத்தாதன	தசோடு்க்கவும்.
ெடி 3:	 	த்பயரிைப்்படை	 த்படடியில்	 ஒரு	 ம்கரந்த்க	 ்்கசேரம்	 இழு்க்கவும்	 .	 பின்பு	 OK	 என்னும்	

த்பாத்தாதன	தசோடு்க்கவும்	.
ெடி 4:	 திதரயின்		்ம்ல	உள்ள	த்காடு்க்கப்்படடுள்ள	அறிவுறுத்ததல	தசேயல்்படுத்து்க.		
ெடி 5:	 ‘Reset	all’என்்பதத	தசோடு்ககி	புதுப்பி்க்கவும்.

  பூக்களின் இனப்பெருக்கம்
இதணயச்பெயல்ொடு

பூக்களின் இனப்பெருக்கம் உரலி:
 http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/lifecycles.html

**	்பைங்கள்	அதையாளத்திற்கு	மடடு்ம.

*	்ததவதயனில்	‘Adobe	Flash’	ஐ	அனுமதி்க்கவும்.

ெடி 1 ெடி 2 ெடி 3

ெடி 4
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மதிபபீடு

I.  ெரியான விதைதயத் 
பதர்நபதடுக்கவும்.

1.	 இதல்களின்	 மூலம்	
உைல்	வழி	இனப்த்பரு்க்கம்	நைத்துவது

	 அ.	பிதர்யாபில்லம்		 	 ஆ.	பூஞதசே
	 இ.	தவரஸ்	 	 ஈ.	்பா்கடீரியா
2.	 ஈஸ்டடின்	்பாலிலா	இனப்த்பரு்க்க	முதற
	 அ.	ஸ்்்பார்்கள்		 	 ஆ.	துண்ைாதல்
	 இ.	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க
	 ஈ.	தமாடடு	விடுதல்
3.	 ஒரு	தாவரத்தின்	இனப்த்பரு்க்க	உறுப்பு
	 அ.	்வர்			 ஆ.	தண்டு
	 இ.	இதல		 ஈ.	மலர்
4.	 ம்கரந்தச	்சேர்்கத்கயாளர்்கள்	என்்பதவ
	 அ.	்காற்று	 ஆ.	நீர்
	 இ.	பூசசி்கள்	 

ஈ.		் மற்கூறிய	அதனத்தும்
5.	 ்பற்று்வர்்கள்	்கா்ப்்படும்	தாவரம் 
	 அ.	தவற்றிதல		 ஆ.	மிளகு
	 இ.	இதவ	இரண்டும்	
	 ஈ.	இதவ	இரண்டும்	அன்று
II. ப்காடிட்ை இைங்கத்ள நிரப்பு்க.
1		 	மலரின்	 ஆண்	 இனப்த்பரு்க்க	 உறுப்பு	

	.
2.	 	 	 என்்பது	 சூல்க	

வடைத்தின்	்பருத்த	அடிப்்பகுதியாகும்.	
3.	 	்கருவுறுதலு்ககுப்	 பின்	 சூல்	

	ஆ்க	மாறுகிறது.
4.	 	சுவாசே	 ்வர்்கள்	

தாவரத்தில்	்கா்ப்்படுகின்றன.
5.	 	தவங்காயம்	 மற்றும்	 பூண்டு

வத்க்ககு	எடுத்து்க்காடடு்களாகும்.	
III.  ெரியா,  தவைா? தவபைனில் ெரியானதத 

எழுது்க.
1.	 	முழுதமயான	 மலர்	 என்்பது	 நான்கு	

வடைங்கதள்க	த்காண்ைது.

2.	 	அல்லி	 இதழ்,	 சூல்க	 முடிதய	 அதையும்	
நி்கழ்சசி்ககு	 ம்கரந்தச	 ்சேர்்கத்க	 என்று	
த்பயர்.	

3.	 	கூம்பு	 வடிவ	 ்வரு்ககு	 எடுத்து்க்காடடு:	
்்கரட..

4.	 	இஞசி	என்்பது	ததரகீழ்	்வராகும்.	
5.	 	் சோற்று்க்கற்றாதழயின்	இதல்கள்,	நீதரச	

்சேமிப்்பதால்	 சேததப்	 ்பற்றுள்ளதா்க	
உள்ளன.

IV. பொருத்து்க.
1. அல்லி சேப்்பாத்தி்க ்கள்ளி
2. த்பரணி கிதரசோந்திமம்

3. இதலத்	
ததாழில்	தண்டு பூசசி்கதள	ஈர்்ககிறது

4. த்கா்ககி ஸ்்்பார்

5. ததரகீழ்	ஓடு	
தண்டு பி்க்னானியா

V. மி்கக குறுகிய விதை தரு்க.
1.	 	தாவரத்தில்	 உள்ள	 இரு	 வத்கயான	

இனப்த்பரு்க்கத்தத	எழுது.
2.	 	மலரின்	 இரு	 மு்ககியமான	 ்பா்கங்கள்	

யாதவ?
3.	 வதரயறு	–	ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க.
4.	 	ம்கரந்தச	் சேர்்கத்க்ககு	உதவும்	்காரணி்கள்	

யா	தவ?
5.	 	பின்வருவனவற்றிற்கு	 எடுத்து்க்காடடு	

தரு்க.
	 அ.	்கந்தம்		 	 ஆ.	கிழஙகு	
6.	 ்பற்று்க	்கம்பி்கள்	என்றால்	என்ன?
7.	 முட்கள்	என்றால்	என்ன?

VI.  குறுகிய விதை தரு்க.
1.	 	இரு்பால்	 மலதர,	 ஒரு்பால்	 மலரிலிருந்து	

்வறு்படுத்து.
2.	 	அயல்	ம்கரந்தச	் சேர்்கத்க	என்றால்	என்ன?
3.	 	இதலத்	ததாழில்	இதல்க்காம்பு	்பற்றி	எழுது.
VII.  விரிவான விதை தரு்க.
1.	 ம்கரந்தச	்சேர்்கத்க	்பற்றி	விவரி.
2.	 ததரகீழ்த்	தண்டின்	வத்க்கதள	விள்ககு்க.	
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VIII.  உயர் சிநததன வினா.
1.	 இஞசி	என்்பது	தண்டு.	்வர்	அன்று	ஏன்?	
2.	 	் ராஜா	 மலரின்	 ம்கரந்தத்	 தூள்,	 லில்லி	

மலரின்	சூல்க	முடியில்	விழுந்தால்	என்ன	
ஆகும்?	 அதில்	 ம்கரந்தத்	 தூள்	
வளர்சசியதையுமா?	ஏன்?

IX.   பின்வரும் கூற்றும், ்காரணமும் ெரியா என்று 
்கண்டுபிடி.

1.	 	கூற்று:	 பூவில்	 நை்ககும்	 ம்கரந்தச	
்சேர்்கத்கயும்	 ்கருவுறுதலும்,	 ்கனி்கதளயும்,	
விதத்கதளயும்	உருவா்ககும்.	

  ்காரணம் : ்கருவுறுதலு்ககுப்	 பின்	 சூற்த்ப	
்கனியா்க	 மாறும்.	 சூலானது,	 விததயா்க	
மாறும்.	

	 அ.	கூற்று	சேரி,	்கார்ம்	தவறு
	 ஆ.	கூற்று	தவறு,	்கார்ம்	சேரி
	 இ.	கூற்றும்	சேரி,	்கார்மும்	சேரி
	 ஈ.	கூற்று	தவறு,	்கார்மும்	தவறு

2.	 	கூற்று : கூம்பு	வடிவ	் வரு்ககு	எடுத்து்க்காடடு	
்்கரட	ஆகும் .

  ்காரணம் : இது	 ்வற்றிை	 ்வரின்	
மாறு்பாைாகும்.	

	 அ.	கூற்று	தவறு,	்கார்ம்	சேரி
	 ஆ.	கூற்றும்	தவறு,	்கார்மும்	தவறு
	 இ.	கூற்றும்	சேரி,	்கார்மும்	சேரி
	 ஈ.	கூற்று	சேரி,	்கார்ம்	தவறு

X.   ெைம் ொர்நத ப்கள்வி்கள்: 

தாவரங்களின் பெயர் மாற்றுருக்கள்
1. ஆலமரம்
2. தநப்்பன்தஸ்
3. தவங்காயத்தாமதர
4. ஸ்்ைாலன்

 ii.   பின்வரும் தாவரங்களின் மாற்றுருக்கத்ள எழுது்க.

 i.   பின்வரும் ெைங்கத்ளப் ொர்த்து, அதன்  
ொ்கங்கத்ள குறிக்க
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6 உடல் நலமும் 

சுகாதாரமும்

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

 தன் உடலை எவ்வாறு பவாதுகவாபபது என்பலத அறிதல்
 பறகள், கணகள், முடி இ்றலறை எவ்வாறு பரவாமரிததல் மறறும் 

சுகவாதவாரப பழககஙகலைப பின்பறறுதல்.
 ததவாறறு மறறும் ததவாறறைவா ந�வாயகள் பறறி அறிதலும் புரிதலும்.
 சிை தபவாது்வான ந�வாயகள் மறறும் அ்றலறைக குணபபடுததும் 

்ழிமுலறைகள் பறறி அறிதலும் புரிதலும்.
 முதலுதவி மறறும் பவாதுகவாபபு �ட்டிகலககலைப பறறி அறிதல். 
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அறிமுகம்
1.  நீஙகள் எபதபவாழுதவா்து உடல்�ைககுலறைவு 

கவாரணமவாகப பள்ளிககுப நபவாகவாமலிருநதது  
உணடவா?

2.  உடல் �ைமின்லமயின் நபவாது �மககு என்ன 
நிகழ்கிறைது?

3.  சிை ந�ரஙகளில், எநத மருநதுகலையும் 
எடுததுக தகவாள்ைவாமல் உடல் சரியவாகி 
விடுகிறைது, சிை ந�ரஙகளில் �வாம் டவாகடலர 
அணுகி ஆநைவாசிதத பின் மருநதுகலை 
எடுகக ந்ணடியிருககிறைது. அது ஏன்?

என்ன கோரணஙகளோல் ந�ோய் ஏற்படுகி்றது?
ந�வாய ஏறபட என்ன கவாரணம் என்பலத 
விைககு்தறகு த்வந்று �வாடுகளிலிருநது 
்ரும் மனிதரகள் அல்ைது  த்வந்று 
பின்னணியிருபப்ரகள் பை  ்ழிகளில் 
ஏறபடுகின்றைன எனக கூறு்வாரகள்.

உதோரணமோக ஒரு குழந்தககு 
வயிறறுபந்போககு ஏன ஏற்படுகி்றது?

 என்பலதப பறறி பைரின் கூறறு: சிறிய 
கிரவாமஙகளில் உள்ை்ரகளின், தசவால்லின்படி 
தபறநறைவாரகள் எதவா்து த்று 
தசயதிருககிறைவாரகள், அ்ரகள் கடவுள் அல்ைது 
ஆவியின் நகவாபததிறகு ஆைவாகி இருபபவாரகள் 
எனக கூறைைவாம். 

குழநலதககுத ததவாறறு ஏறபட்டிருககிறைது 
என்று ஒரு மருதது்ர கூறைைவாம். ஒரு தபவாதுச் 

சுகவாதவார அலு்ைர கிரவாம மககளின் நீர அலமபபு 
அல்ைது கழி்லறை சுகவாதவாரமின்லம இதறகுக 
கவாரணம் எனக கூறைைவாம். ஒரு ஆசிரியர 
கல்வியறிவு பறறைவாககுலறை என்பநத கவாரணம் 
என்று கூறைைவாம்.

மககள் ஒவத்வாரு்ரும் தஙகள் தசவாநத 
அனுப்ம் மறறும் தஙகளின் பவாரல்யிலிருநது  
ந�வாயககவான கவாரணதலதப பவாரககிறைவாரகள்.

அபபடியவானவால் யவாருலடய கூறறு 
சரியவானது? ஒருந்லை அலன்ரின் கூறறும் 
சரியவானதவா அல்ைது ஓரைவு சரியவானதவா?

இது எத்னோல் என்றோல்…
நமநை கூறைபபட்ட கவாரணஙகள் ஒவத்வான்றும் 
குழநலதககு ் யிறறுபநபவாககு ஏறபடு்தறகவான 
ஒரு கவாரணமவாக இருககைவாம். ந�வாயகலைத 
தடுககவும், சிகிச்லசயளிகக உதவும் 
்ழிமுலறைகலைத ததளி்வாகப புரிநது தகவாள்ை 
முடிகிறைது. இபபவாடம் ந�வாய தடுபபு கவாரணி 
கலையும் மறறும் ந�வாயககவான பல்ந்று 
கவாரணஙகலை முழுலமயவாகப புரிநது தகவாள்ை 
உதவும்.

சுகோதோரம்
சுகவாதவாரம் என்பது உணலமயில் சிறைநத 
தசல்்ம். உடல் �ைமவாக  இருநதவால், �ல்ை 
மனதுடன் நீஙகள் �ல்ை அறில்யும், அததுடன் 
தசல்்தலதயும் தபறைைவாம். �ல்ை உடல்�ைம் 
கவாககச் சுகவாதவாரததுடன், சததுள்ை உணல் 
உட்தகவாணடு, உடறபயிறசி தசயது 
ஓயத்டுககவும். �ல்ை தூககமும் நதல்யவாகும்.

உடல்�லம் 
ஆநரவாககியமவான உடல் �ைம் என்பது �ல்ை 
மனநிலை, உறுதியவான உடல்்லிலம, 
ந�வாயறறை ் வாழ்வு, மறறும் மன அழுததமில்ைவாமல் 
இருபபலதக குறிபபதவாகும்.  சுருககமவாகக 
கூறினவால் உடல்�ைம் என்பது ஒரு �பரின் 
உடல், உணரச்சி மறறும் உைவியல் 
�ல்்வாழ்ல்க குறிககிறைது.
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�ல்ல சுகோதோரச் செயல்்போடுகள் என்பது 
என்ன?
சுகவாதவாரம், ந�வாயகலைத தடுககவும், �ல்ை 
ஆநரவாககியதலதத தகக ல்ததுக தகவாள்ைவும், 
குறிபபவாகத தூயலம, பவாதுகவாபபவான குடிநீர 
உட்தகவாள்ைல் மறறும் சரியவான முலறையில் 
கழிவு அகறறுதல் நபவான்றை �ல்ை தசயல்கலைக 
குறிபபதவாகும். இது �ல்ை ஆநரவாககியதலதயும், 
ஆநரவாககியமவான மனநிலைலயயும் 
நமம்படுதது்தறகும், பரவாமரிபபதறகும் 
தசயயபபடும் அலனததுச் தசயல்கலையும் 
குறிபபதவாகும்.

தூய்்ம
பின்்ரும் படதலதக க்னிககவும், உஙகள் 
ஆசிரியருடன் கைநதவாநைவாசிதது, ்வாய்ழி 
மறறும் மைததின் ்ழிநய ந�வாயகலை 
உரு்வாககும் ந�வாயககவாரணிகலைப பறறி சிை 
்ரிகலை எழுதுஙகள்.

 
 

_________________________________
_________________________________
______________________.

தூயலம என்பது தனிபபட்ட மறறும் 
சுறறுச்சூழல் சுகவாதவாரதலதப பரவாமரிபபலதக 
குறிபபநத ஆகும். சுருககமவாகக கூறினவால், 
ந�வாயகளிலிருநது �ம்லமப பவாதுகவாகக, 

தினமும் குளிததல், ஆலடகலையும் 
சுறறுபபுறைச்சூழலையும் சுததமவாக ல்ததல் 
மறறும் சுகவாதவாரமறறை உணவுகலை 
உட்தகவாள்்லதத தவிரததல் நபவான்றைல் 
அ்சியம்.

தனி�்பர் சுகோதோரம்
நீஙகள் முலறையவாகத 
தனி�பர 
சுகவாதவாரததிலனப 
பின்பறறுகிறீரகைவா?
_________________________________
________________________.

நமநை உள்ை தசயல்பவாடுகள் உஙகைது 
உடலைத திடமவாக ல்ககுமவா?
_________________________________
___________________.

தனி�பர சுகவாதவாரம் என்பது உடல் �ைததின் 
்லகலயச் நசரநதது. “இது ஒரு்ர தனது 
உடலியல் நதல்கைவான உடல் மறறும் மனம் 
இ்றறிலனச் சரிதசயது தகவாணடு அதிகபட்ச 
உடல்�ைதலத அலட்தவாகும்". தனி�பர 
சுகவாதவாரம் என்பது உடலின் சுததம் மறறும் 
உடலைச் சீரபடுததுதலைக குறிபபதவாகும்.

தனி�பர சுகவாதவாரச் சீரநகட்டிறகு முககியக 
கவாரணம் ந�வாயககிருமிகள் ஆகும்.

ந�வாயககிருமிகள் எவ்வாறு பரவுகின்றைன?  
தகவாடுககபபட்டுள்ை படதலத உறறுக 
க்னியுஙகள்.

்படம் ்போர்த்து, நகள்விககுப ்பதில் செோல்.
சளியவால் பவாதிககபபட்ட �ணபர அல்ைது 
்குபபலறைத நதவாழன், உஙகள் முன்னவால் 
தும்மினவாநைவா அல்ைது இருமினவாநைவா என்ன 
நிகழும்?
_________________________________
_________________________________
______________________.
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சளி மறறும் கவாயச்சல் தபவாது்வான ததவாறறு 
ந�வாயகள். இது பவாகடீரியவா்வால் மட்டுமல்ைவாமல் 
ல்ரஸ் மூைமவாகவும் ஏறபடுகிறைது. உஙகளுககுச் 
சளி மறறும் கவாயச்சல் இருககும் தபவாழுது, 
ததவாடரநது �வாசியில் ஒழுகுதல், இருமல், 
ததவாணலட ்லி, சிை சமயஙகளில் கவாயச்சல் 
அல்ைது மூட்டுகளில் ்லி ஏறபடைவாம். சிை 
ந�ரஙகளில் நைசவான ்யிறறுபநபவாககும் 
ஏறபடைவாம்.

�வாசியிலிருநது இருநது த்ளிநயறும் 
சளியில் பவாகடீரியவா அல்ைது ல்ரஸ் 
கவாணபபடைவாம், அபதபவாழுது ந�வாயவாளி �வாசிலயத 
ததவாட்டபின் ந்று  தபவாருலைநயவா அல்ைது ந்று 
�பலரநயவா ததவாடும்நபவாது ல்ரஸ் இடம் 

செயல்்போடு : 1

ககாடுககப்படட அடடவணையில் உஙகள் தினசரிச் கசயல்கணைப ்படடியலிடுஙகள்.

வ. எண் நடவடிகணககள் ஒரு நாளில்  எததணன முணை 
கசய்கிறீரகள்?

1. பல் துைககுதல்
2. குளிததல்
3. தலைமுடி அைசுதல்
4. லக மறறும் கவால் கழுவுதல்
5. சுததமவான துணி / சீருலடகள் அணிதல் 

தனிந்பர சுகாதாரம் என்பது எனன?
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¾¾ �வாம் ்வாழும் சூழலைத தூயலமயவாக 
ல்ததிருததல்.

¾¾ ்டிகவால் (சவாககலட) சரியவான முலறையில் 
மூடபபட்டிருததல்.

¾¾ வீட்டுக குபலபகலை அரசு ்ழஙகியுள்ை 
குபலபதததவாட்டிகளில் (பச்லச மறறும் நீை) 
தனிததனியவாகப பிரிதது (மககும் மறறும் 
மககவாக குபலப) முலறையவாகவும் 
பவாதுகவாபபவாகவும் இடுதல்.

தடஙகு கவாயச்சல் ல்ரஸ் 
்லகலயச் நசரநத DEN-
1, 2 ல்ரஸ் (இது பிதைவி 
ல்ரஸ் ்லகலயச் 

சவாரநதது), ஏடிஸ் எஜிபடி என்றை 
தகவாசுககளினவால் தடஙகு பரவுகிறைது. இது 
இரததத தட்டுகளின் எணணிகலகலயக 
குலறைககிறைது. இநத தகவாசுககள் இருககும் 
இடததிலிருநது அதிகபட்சமவாக 50-100 
மீட்டர சுறறைைல்ச் சுறறி இருபப்ரகளுககு 
்ரககூடியது.

உடல் ்பரோமரிபபு   
மனித உடல் அலமபபு ஒரு மகததவான அதிசயம். 
உடைவானது �வாள் முழு்தும் தசயல்படககூடிய 
உறுபபுகள் மறறும் உறுபபு மணடைஙகலை 
உள்ைடககியது. மனித உடலை ஓர 
இயநதிரததுடன் ஒபபிடைவாம். மனித உடல் 
உறுபபு மணடைஙகள் முலறையவான 
பரவாமரிபபுடனும் மறறும் ்ழிகவாட்டுதலுடன் 
�ன்றைவாக ந்லை தசயது தகவாணடிருகக 
ந்ணடும். இ்றறின் இயல்பவான 
தசயல்பவாட்டிறகு, உடலின் எல்ைவாப பவாகஙகளும் 

தபயரகிறைது. ந�வாயவாளி தும்மும் அல்ைது இரும்பும் 
நபவாது த்ளிநயறும் துளிகளில் ல்ரஸ் 
இருநதவால், அநத ல்ரஸ் கவாறறில் பரவும். எனந் 
சளி மறறும் கவாயச்சலுடன் உள்ை்ரகள் 
லகககுட்லடலயப பயன்படுததி �வாசிலயச் 
சிநது்தும், லககலை அடிககடி கழுவுதல் 
நபவான்றை தசயல்கைவால் உறுதியவாக 
எவவிததததிலும் ல்ரலை மறறை்ரகளுககுப 
பர்வாமல் தசயய முடியும். 

ெமூக சுகோதோரம் 

செயல்்போடு : 2

படதலதக க்னிதது, அ்றலறைச் சரிதசயயும் 
தசயல்கலை எழுது.
_________________________________
________________________.

ஒரு சமூகம் என்பது ஒரு குறிபபிட்ட பகுதியில் 
ஒன்றைவாக ்வாழும் ஒரு குழுல்க குறிபபதவாகும். 
ஒரு சமூகததில் ்வாழும் மககள் ஆநரவாககியமவான 
்வாழ்கலகலய ்வாழ விரும்பினவால், அ்ரகள் 
அடிபபலட சமூக சுகவாதவாரதலதக கட்டவாயம் 
பரவாமரிகக ந்ணடும்.

பினவரும் �டவடிக்கக்ளப 
பின்பறறுவதன மூலம் அடிப்ப்ட ெமூக 
சுகோதோரத்்தப ்பரோமரிககலோம்.
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ஒததுலழகக ந்ணடும். தசரிமவான மணடைம், 
இரதத ஓட்ட மணடைம் மறறும் தலச மணடைம் 
ஆகியல் ஒருஙகிலணககபபட்டு �ன்கு 
தசயல்பட ந்ணடிய முககிய அலமபபுகள் 
ஆகும். எனந் இ்றலறைப நபணிப பவாதுகவாகக 
ந்ணடும்.

்பறகள் ்பரோமரிபபு 
பல் பரவாமரிபபு அல்ைது ்வாய சுகவாதவாரம் என்பது 
ஒரு தனி�பர ஆநரவாககியததின் முககிய 
அம்சமவாகும். ்வாய சுகவாதவாரம் குறிபபது யவாததனில் 
�ல்ை பறகள் மறறும் ஆநரவாககியமவான 
திசுககைவால் சூழபபட்ட ஈறுகலைக குறிபபதவாகும். 
ஆநரவாககியமவான ஈறுகள் �ல்ை ்வாய 
சுகவாதவாரததிறகு அடிபபலடயவாகும். உடல் 
தசயல்பவாடவான உணல் அலரககும்நபவாது 
ஊககுவிககபபட்ட உமிழ்நீர மறறும் தசரிமவானச் 
சுரபபுகள் உணவு தசரிமவானததிறகு உதவுகிறைது. 
அலரககும் மறறும் ருசிககும் தசயல் 'மவாஸ்டிநகசன்' 
அல்ைது தமல்லுதல் என்று அலழககபபடுகிறைது.  
�ம்முலடய �ல்ை நதவாறறைததிறகும் ததளி்வான 
நபச்சுககும் கூடபபறகள் அ்சியமவானதவாகும்.

•¾ ஒரு �வாலைககு இரணடு முலறை பல் 
துைககுதல் மூைம் பறகளிலும், ஈறுகளில் 
பறகவாலர மறறும் கரு்ணணம் 
உரு்வா்லதத தடுககிறைது.

•¾ ஃபநைவாசிங தசயயும் நபவாது. உணவுத 
துகள்கள், பறகவாலர மறறும் பவாகடீரியவாககள் 
நீககபபடுகின்றைன. ஆரம்பததில் நீஙகள் 
ஃபநைவாசிங ததவாடஙகும் நபவாது, உஙகள் 
ஈறுகளில் சிறிது இரததம் கசியும், ஆனவால் சிை 
�வாட்களுககு பிறைகு நின்று விடும். மருதது்ரது 
்ழிகவாட்டுதல் தபறநறை இதலனச் தசயய 
ந்ணடும்.

்பறக்ளப ்போதிககும் ந�ோய்கள்
பறகள் மறறும் ஈறுகலைப பவாதிககும் ந�வாயகள், 
அ்றலறை ஏறபடுததும் கவாரணிகள் மறறும் 
அதறகவான தீரவுகள் ஆகியல் கீநழ 
தகவாடுககபபட்டுள்ைன: 

கண் ்பரோமரிபபு
உடல் உறுபபுகளில் கணகள் ஒரு முககிய 
உறுபபவாகும். கணகள் உைகிலனக கவாணப 
பயன்படும் சவாைரஙகைவாகக கருதபபடுகின்றைன. 
பவாரல் என்பது மிக முககியமவான 
உணர்வாகும். �வாம் 80 சதவீதமவான 

உணரவுகலைப பவாரல் மூைமவாகந் 
உணரகிநறைவாம். எனந் �வாம் கணகலை 
சுறறுபபுறைச் சூழ்நிலையிலிருநது பவாதுகவாபபதன் 
மூைம், குருட்டுததன்லம மறறும் பவாரல் 
இழபபு நபவான்றை குலறைபவாடுகலைக குலறைகக 
முடியும்.

வ. 
எண்

நநாய்களின 
க்பயர காரணிகள் தாககஙகள் /  

விணைவுகள் தீரவுகள்

1. ஈறுகளில்  
இரததக கசிவு

ல்ட்டமின் 
குலறைபவாடு 

ஈறுகளில்  
இரததபநபவாககு

சிட்ரஸ் பழஙகள் 
சவாபபிடைவாம்

2. பறசிலதவு பறகளில்  
கவாணபபடும் 
பவாகடீரியவாககள் 

பவாகடீரியவாககள்  
அமிைஙகலை  
உறபததி தசயகின்றைன.

பல் துைககுதல் மறறும் 
ஃபநைவாஸ் (Flossing) 
தசயதல் ஆகியல் 
சிலதல்த தடுககின்றைன.

3. புறைததிசு ந�வாய 
(Periodontitis)

புலகயிலை 
தமல்லுதல்

ஈறுகளில் ஏறபடும் 
ந�வாயின் முறறிய 
நிலையில் எலும்புகள், 
ஈறுகள் மறறும் பிறை 
திசுககலை  
அழிககின்றைது.

 புலகயிலை தமல்லுதல் 
தவிரததல்.

சரிவிகித உணல் 
உணணுதல்.
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செயல்்போடு : 3

படதலத உறறு ந�வாககி, தகவாடுககபபட்ட அட்ட்லணயில் தசயயககூடியல் மறறும் 
தசயயககூடவாதல் என்பதில் சரியவான்றலறை (    ) குறியிடுக. 

வ.எண் கசயல்கள் கசய்யக
கூடியணவ

கசய்யக
கூடாதணவ

1. கணகலைக கசககுதல்
2. நீணடந�ரமவாகத ததவாலைககவாட்சி பவாரததல் / 

கணினி பயன்படுததுதல்
3. குளிரநத நீரில் கணகலைச் சுததம் தசயகிறீரகைவா?
4. நகரட் நபவான்றை கவாயகறிகலைச் சவாபபிடு்லத 

விரும்புகிறீரகைவா?
5. ஆரஞ்சு, தைமன் மறறும் சவாததுககுடி நபவான்றை 

பழஙகலை அடிககடி சவாபபிடுகிறீரகைவா?

கணலணப பவாதிககும் ந�வாயகள் மறறும் 
அதறகவான தீரவுகள் நமநை தரபபட்டுள்ைன: 

த்லமுடி ்பரோமரிபபு 
தலைமுடியின் ஆநரவாககியமவானது உடலின் 
ஊட்டச்சதது நிலை மறறும் தபவாது 
உடல்�ைதலத ஓரைவிறகுப பிரதிபலிககிறைது.  
தமல்லிய, சிதறிய முடி மறறும் முடிஉதிரதல் 
ஆகியல் முடியின் ஊட்டச்சதது 
குலறைபவாட்லடக குறிககின்றைன. ஊட்டச்சதது 

குலறைபவாடுகள், பல்ந்று உடல் மறறும் மன 
�ைககுலறைபவாடுகள் ஆகியல் இை�லரககு 
்ழி்குககின்றைன.

மயிரககவால்கள் [முடி ்ைருமிடம்] 
முடிலய தமன்லமயவாக ல்ததிருகக 
எணதணலய உறபததி தசயகிறைது.  வியரல் 
சுரபபிகள் மறறும் இறைநத சருமச் தசல்கள் 
உச்சநதலையிலிருநது த்ளிநயறுகின்றைன. 
எணதணய, வியரல் மறறும் இறைநத 
தசல்கள் அலனததும் ஒன்றைவாகச் நசரநது முடி 
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வ.எண் நநாயின க்பயர காரணிகள் தாககஙகள் / 
விணைவுகள்  தீரவுகள்

1. இரவு 
குருட்டுததன்லம 
(Night Blindness)

ல்ட்டமின் ஏ 
குலறைபவாடு,  
விழிததிலர 
தசல்களின் 
குலறைபவாடு

இரவில் அல்ைது 
மஙகைவான 
ஒளியில் �ன்கு 
பவாரபபது கடினம்.

ஆன்டி ஆகஸிடன்ட்,  
ல்ட்டமின்கள் மறறும் 
தவாதுககள் நிலறைநத  
உணவுகலைச் 
சவாபபிடுஙகள்.

2. இைம் சி்பபுக 
கண ந�வாய 
(விழித்ணபடை 
அழறசி) 
Conjunctivitis 
(Pinkeye)

ல்ரஸ் மறறும் 
பவாகடீரியவா்வால் 
உணடவாகிறைது.

ஒன்று அல்ைது 
இரணடு கணகள் 
பவாதிககபபடைவாம். 
மிகவும் ததவாறறு; 
இருமல் மறறும் 
தும்மல் மூைம் 
பரவுகிறைது.

ந�வாய எதிரபபு சகதி 
தகவாணட கண தசவாட்டு 
மருநது அல்ைது  
களிம்புகள், பவாட்டி  
ல்ததியம்.

3. ்ணணக 
குருட்டுததன்லம 
(Colorblindness)

 மரபணு நிலை ்ணணஙகலை 
ந்றுபடுததி 
அறி்தில்  
இடரபவாடு

ஒநர நிறைததின் 
ந்றுபட்ட  
தசறிவுகலைப 
பவாரகக 
இயைவாலம

இதறகுத தனியவான  
சிகிச்லச முலறை இல்லை. 
இ்ரகளுககு உத்க 
கூடிய ்லகயில்,  
பிரதநயக ்டிகட்டிகளுடன் 
கூடிய கணணவாடிகள் 
மறறும் கவான்டவாகட்  
தைன்ஸ்கள் 
கிலடககின்றைன.

அழுககு ஏறபடுகிறைது. ஆலகயவால் முலறையவாக 
முடிலயக கழுவிப பரவாமரிகக ந்ணடும்.

முடி்யச் சுத்தமோகவும் 
ஆநரோககியமோகவும் ்வகக:

•¾ ்ழககமவாக உச்சநதலைலய �ன்றைவாகத 
நதயததுக குளிககும்நபவாது, இறைநத சருமச் 
தசல்கள், அதிக எணதணய மறறும் தூசி 
ஆகிய்றலறை அகறறைைவாம்.

•¾ சுததமவான தணணீரில் குளிததல், �ல்ை 
தரமவான சீபபுகலைப பயன்படுததுதல் முடி 
பரவாமரிபபுககு மிக அ்சியமவாகக 
கருதபபடுகிறைது.

ந�ோய்கள்
சவாதவாரண நிலையில் 
தசயல்பட்டுக தகவாணடிருநத 
�பருககு இயைவாலம 
அல்ைது அசவாதவாரண நிலை 
ஏறபடுததி அதன்மூைம் ஆநரவாககியதலதப 

பவாதிககும் ஒரு உடல் ரீதியவான மவாறறைநம ந�வாய 
ஆகும்.

ஒரு �்பர்ககு ந�ோய் ஏற்படுவதறகோ்ன 
கோரணஙகள்: 
1.  ந�வாய உரு்வாககும் நுணகிருமிகளின் 

ததவாறறு
2. சமச்சீர உணவு உட்தகவாள்ைவாதது. 
3.  த்றைவான ்வாழ்கலகமுலறை மறறும் 

ஆநரவாககியமறறை பழககஙகள்.
4.  ஒன்று அல்ைது பை உடல் பவாகஙகள் அல்ைது 

உறுபபுகளின் தசயலிழபபு

்பலவிதமோ்ன ந�ோய்களும் அதன 
கோரணஙகளும்

ந�வாயத தடுபபு மறறும் சிகிச்லசகள் 
ஆகிய்றறிலனக கருததில் தகவாணடு இரணடு 
்லககைவாகப பிரிககபபடுகின்றைன. அல்கள் 
ததவாறறு ந�வாயகள் மறறும் ததவாறறைவா ந�வாயகள் 
ஆகும்.
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சதோறறு ந�ோய்கள்:
ததவாறறு ந�வாயகள் ஒரு்ரிடமிருநது 
மறதறைவாரு்ருககு எளிதில் பரவுகின்றைன. 
இநந�வாயகள் அறறை �பரகளுககுககு இநத 
ந�வாயகள் பர்வாமல் பவாதுகவாகக ந்ணடும். 
அசுததமவான கவாறறு, நீர, உணவு அல்ைது 
த்கடவாரகள் என்று அலழககபபடும் 
ந�வாயகடததிகைவான பூச்சிகள் மறறும் பிறை 
விைஙகுகள் மூைமவாகவும் பரவும் ந�வாயகள் 
ததவாறறுந�வாயகள் என்று அலழககபபடுகின்றைன. 

்போகடீரியோவோல் ஏற்படும் ந�ோய்கள்
நுணணுயிரிகைவால், கவாறறு, நீர மறறும் ந்று 
சிை உயிரினஙகளின் மூைம் பரவும் சிை ததவாறறு 
ந�வாயகள்  கவாசந�வாய, கவாைரவா மறறும் லடபவாயடு  
பறறி விரி்வாக இபபவாடததில் படிபநபவாம்.

கோெந�ோய்:
கவாசந�வாய எனபபடும் டி.பி. ஒரு ததவாறறு ந�வாய 
ஆகும். லமகநகவாபவாகடீரியம் டியூபரகுநை 
என்றை பவாகடீரியவா்வால் ஏறபடுகிறைது.  இல் 
ஒரு்ரிடமிருநது மறறை்ரகளுககு எளிதவாகக 
கவாறறின் மூைமவாகவும் ந�வாயவாளியின் சளி, 
எச்சில் மறறும் உடலமகள் மூைமும் 
பரவுகின்றைன. கவாயச்சல், எலட இழபபு, 

ததவாடரநது இருமல், சளியுடன் இரததம் மறறும் 
சு்வாசிபபதில் சிரமம் ஆகியல் இநந�வாயின் 
அறிகுறிகைவாகும்.

சுகோதோர சீர்நகடுகள்
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்மகநகோ்போகடீரியம் டியூ்பர்குநல
தடுபபு மறறும் சிகிச்்ெ

¾¾ BCG தடுபபூசி நபவாடுதல்,
¾¾ ந�வாயவாளிககுச் சிறைபபு க்னம் தசலுததுதல்,
¾¾ DOT நபவான்றை ததவாடரச்சியவாக அளிககபபடும்

 மருநதுகலைப பயன்படுததுதல்.
கோலரோ:
விபரிநயவா கவாைநர என்றை பவாகடீரியவா்வால் 
ஏறபடும் ந�வாயவாகும். இது அசுததமவான உணவு 
அல்ைது நீர மூைம் பர்ககூடியது. 
்யிறறுபநபவாககு, தலச ்லி மறறும் ்வாநதி 
ஆகியல் அதன் முககிய அறிகுறிகைவாகும்.

விபரிநயோ கோலநர 

தடுபபு மறறும் சிகிச்லச
¾¾ சவாபபிடு்தறகு முன் லககலைக கழுவுதல் 

நபவான்றை சுகவாதவாரச் தசயல்கள்.
¾¾ ததருககளில் விறகபபடும் திறைநதத்ளி.  

உணவுகலைச் சவாபபிடு்லதத தவிரததல்.
¾¾ தகவாதிதது  ஆறை ல்தத குடிநீலரப 

பருகந்ணடும்.
¾¾  கவாைரவாவிறகு எதிரவாகத தடுபபூசி தகவாடுததல்.

்ட்போய்டு: 
சவால்நமவாதனல்ைவா லடபி என்றை பவாகடீரியம் 
அசுததமவான உணவு மறறும் நீர மூைம் பரவி 
இநந�வாலய ஏறபடுததுகிறைது. பசியின்லம, 
தீவிரத தலை்லி அடி்யிறறில் புண அல்ைது 
தடிபபுகள், மறறும் தீவிரக கவாயச்சல் அதவா்து 
1040F ்லர கவாயச்சல் இநந�வாயின் 
அறிகுறிகைவாகும்.

ெோல்நமோச்னல்லோ ்டபி

தடுபபு மறறும் சிகிச்லச முலறைகள்
¾¾ தகவாதிககல்தது ஆறை ல்தத குடிநீவா் 

உட்தகவாள்ளுதல்.
¾¾ முலறையவாகக கழிவுநீர அகறறுதல்
¾¾ தடுபபூசி தகவாடுததல்

்வரஸ் மூலம் ஏற்படும் ந�ோய்கள்
பை ்லகயவான ல்ரஸ்கைவால் மிகவும் 
பர்ைவான ததவாறறு ஏறபடுகிறைது. இநதப 
பவாடததில் நீஙகள் மஞ்சள் கவாமவாலை, 
சின்னம்லம மறறும் நரபீஸ், நபவான்றை 
ல்ரஸ்கைவால் ஏறபடும் சிை்லக ந�வாயகலைப 
பறறி அறிநது தகவாள்வீரகள்.
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மஞ்ெள் கோமோ்ல (சஹ்போடிடடிஸ்)   
மஞ்சள் கவாமவாலை என்பது தைபவாடிட்டிஸ் 
ல்ரஸ்- A, B, C, D, யினவால் ஏறபடும் 
ஆபததவான மறறும் இறைபபு ஏறபடுததும் 
ந�வாயவாகும். அசுததமவான நீர 
பவாதிககபபட்ட்ருககுப நபவாடபபட்ட ஊசிகள் 
மூைம், பவாதிககபபட்ட்ரின் இரததம் பகிரநது 
தகவாள்்து நபவான்றை்றறின் மூைமவாக 
இநந�வாய பரவுகிறைது. பசியின்லம 
(அநனவாதரகஸியவா), மஞ்சள் நிறைமுலடய சிறுநீர 
மறறும் கணகளில் மஞ்சள் நிறைம் குலறை்வான 
தசறிததல் மறறும் ்வாநதி நபவான்றைல் 
இநந�வாயின் முககிய அறிகுறிகைவாகும்.

தடுபபு மறறும் சிகிச்லச
¾¾ தகவாதிதது ஆறை ல்தத குடிநீர உட்தகவாள்ளுதல்.
¾¾ முலறையவாகக லககலைச் சுததம் தசயதல்.

தடடம்்ம:
தடடம்ணமை ்வாரிதசல்ைவா என்றும் அலழககப
படுகிறைது. இது ்ரிதசல்ைவா நஜவாஸ்டர என்றை 
ல்ரைவால் ஏறபடும் தீவிரத ததவாறறு ந�வாய ஆகும். 
இநத ந�வாய கவாறறின் மூைமவாகந்வா, பவாதிககபபட்ட 
�பரிடமிடருநநதவா மறறை்ருககு எளிதில் பரவும். 
பவாதிககபபட்ட்ரின் உடல் முழு்தும் தடிபபுகள், 
கவாயச்சல், மறறும் அம்லம தகவாபபைஙகள் 
நபவான்றைல் இநந�வாயின் அறிகுறிகைவாகும்.

தடுபபு மறறும் சிகிச்லச
¾¾ சினனம்ணமைத தடுபபதறகவான சிறைநத ்ழி 

சினனம்ணமை (ந்ரிதசல்ைவா) தடுபபூசி.
¾¾ ந�வாயவாளிகளுககுச் சிறைபபு க்னம் தசலுதத 

ந்ணடும்.

நரபீஸ் (சவறி�ோய்கடி):
த்றி�வாயகடி இறைபலப ஏறபடுததககூடிய ஒரு 
அபவாயகரமவான ந�வாயவாகும். ந�வாயதததவாறறுலடய 
�வாய, முயல், குரஙகு, பூலன ஆகியல் 
கடிபபதன் மூைமவாகப பரவுகிறைது. �வாயகளின் 
உமிழ்நீரில் உள்ை ல்ரஸ் �ரம்புகள் ்ழியவாக 
மூலைககுள் நுலழகிறைது. நரபிஸின் அறிகுறிகள் 
லைட்நரவாநபவாபியவா (நீலரக கணடு  பயம்), 
இரணடு முதல் பன்னிரணடு ்வாரஙகைவாகக 
கவாயச்சல் மறறும் �டதலதயில் மவாறறைம் 
ஆகியல்யவாகும்.

தடுபபு மறறும் சிகிச்லச
¾¾ விைஙகுகள் கடிததவுடன் முதலுதவி 

தசயயந்ணடும் பின்பு மருதது்லர 
அணுகுதல் �ைம்.  ஆரம்பக கட்டஙகளில் 
நரபீலைக கணடுபிடிபபது கடினம். 

¾¾ ஒரு விைஙகு கடிதத பின், தபவாது்வாக 
இரணடு முதல் பன்னிரணடு ்வாரஙகளில் 
ந�வாயககவான அறிகுறிகள் நதவான்றைைவாம். 
சிை சமயஙகளில் அறிகுறிகள் நதவான்றை 
இரணடு ்ருடஙகள் கூட  ஆகைவாம்.

¾¾ அறிகுறிகள் ஏறபடு்தறகு முன்னர 
சரியவான ந�ரததில் தடுபபூசி நபவாடு்தன் 
மூைம் இநந�வாலயத தடுகக முடியும்.
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சதோற்றோ ந�ோய்கள்
ததவாறறைவா ந�வாயகள் ஒரு்ரிடமிருநது 
மறதறைவாரு்ருககுப பரவு்தில்லை. அல் 
மறறை கவாரணிகைவால் ஏறபடுகின்றைன. எநத 
ந�வாயகள் ததவாறறைககூடியல் எல் 
ததவாறறைககூடியல் அல்ை என்பலத அறிய 
ந்ணடியது அ்சியமவாகும். உடலில் 
தவாககதலத ஏறபடுததும் கிருமிகள், 
பவாகடீரியவாககள் அல்ைது பிறை உயிரினஙகைவால் 
அல் எபநபவாதும் ஏறபடு்தில்லை. 
நுணணுயிர எதிரதபவாருள்கள், அல்ைது 
கிருமிகளுககு எதிரவாகப நபவாரவாடும் மருநதுகள்  
ததவாறறைவா ந�வாயகலைக குணபபடுததவாது.

தடுபபூசி
ஒரு குறிபபிட்ட வியவாதிக
தகதிரவாக ந�வாயத
தடுபபவாறறைலை உரு்வாககி, 

அநந�வாயகதகதிரவாகப நபவாரவாட �ம் 
உடலைத தயவாரதசயதநை தடுபபூசி 
நபவாடுதலின் ந�வாககமவாகும். தடுககககூடிய 
ந�வாயகளிலிருநது பவாதுகவாகக  
முன்கூட்டிநய தடுபபூசி (BCG, நபவாலிநயவா, 
MMR) குழநலதப பரு்ததிநைநய 
தகவாடுககபபடுகிறைது.

2. ல்ரஸ் விைஙகுகள் கடிபபட்ட 
இடததில் உள்ை திசுககளில் 

தபருககமலடகிறைது.

6. ல்ரஸ் மூலையிலிருநது
�ரம்புகள் ்ழியவாக கண,
சிறுநீரகஙகள், உமிழ்நீர
சுரபபிகள் நபவான்றை பிறை

திசுககளுககுச் தசல்கிறைது.

3. ல்ரஸ் பிறநபவாககு
நபவாககு்ரதது மூைம் �கரநது

பகக்வாட்டு �ரம்பு
மணடைததில் உள்ை

�ரம்புகலை பவாதிபபலடயச்
தசயகிறைது.

4. ல்ரஸ், முதுகுபபுறை
�ரம்பு முடிச்சில்

தபருகி மூலைககு
தணடு ்டததின் ்ழிநய
மூலைககு பயணிககிறைது.

5. பவாதிககபபட்ட மூலை

1. விைஙகுகள்
கடிபபதன் மூைம்

ல்ரஸ் நுலழகிறைது.

நரபீஸ்  (சவறி�ோய்கடி)
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செயல்்போடு : 4

அருகிலுள்ை ஆரம்ப சுகவாதவார லமயததிறகுச் 
தசன்று, 0 முதல் 15 ்யது ்லர உள்ை 
குழநலதகளுககுக தகவாடுககபபடும் 
தடுபபூசிலயப பறறிய தக்ல்கலைச் 
நசகரிககவும். அருகில் உள்ை 
மருதது்மலனயில் ஒரு மருதது்ர அல்ைது 
ஒரு சுகவாதவார ஊழியலர சநதிதது அஙகுள்ை 
தடுபபூசிகளின் ்லககலைப பறறி 
விசவாரிககவும்? அ்றறின் மூைம் எநத 
ந�வாலயத தடுகக முடியும்? அது எநத 
்யதினருககுக தகவாடுககபபட ந்ணடும் 
என்றை  பட்டியலைச் நசகரிககவும்.

உடல் ்போகஙகள் ்பழுத்டவதோல் ஏற்படும் 
பிரச்சி்்னகள்:
¾¾ ்வாத ந�வாய, மவாரலடபபு, ்லிபபு, பகக்வாதம், 

ஒறலறைத தலை்லி,. கணபுலர மறறும் 
புறறுந�வாய.

தீஙகு வி்ளவிககககூடிய சவளிபபு்றக 
கோரணிகள் உடலில் ஏற்படுத்தும் 
சிககல்கள்:
¾¾ ஒவ்வாலமகள், ஆஸ்துமவா, �ஞ்சுகள், பவாம்பு 

கடிததல், புலகததைவால் ஏறபடும் இருமல், 
்யிறறுப புண, மது அருநதுதல்.

உடல் நுண்ணூடடத் தனிமக கு்்ற்போடடோல் 
ஏற்படும் பிரச்சி்்னகள்:
¾¾ இரததநசவாலக, தபைவாகரவா, மவாலைககண 

ந�வாய மறறும் சீநரவாபதவால்மியவா, 
கழுததுககழலை ந�வாய மறறும் லைபநபவா 
லதரவாயடிசம்.

லுநகவாதடரமவா நதவாலில் சிை 
பகுதி அல்ைது தமவாததப 
பகுதியில் நிறைமி (தமைனின் 
நிறைமி) இழபபுகைவால் ஏறபடும் 
ஒரு ததவாறறைவா ந�வாயவாகும். 

இநத நிலை அலனதது ்யது, பவாலினம் 
மறறும் இனதலதப பவாதிககிறைது. இதறகு 
எவவிதச் சிகிச்லசயும் இல்லை, இது 
ததவாடுதல், உணவு பகிரதல் மறறும் 
ஒன்றைவாக உட்கவார்தவால் பர்வாது.

ஊடடச்ெத்தின்ம கோரணமோக ஏற்படும் 
பிரச்சி்்னகள்.
¾¾ ஒரு �பர �ன்கு ்ைரவும், கடினமவாக 

உலழககவும், ஆநரவாககியமவாக இருககவும் 
சததுள்ை உணவு நதல். பை தபவாது்வான 
ந�வாயகள்  ஊட்டச்சததின்லம கவாரணமவாக 
ஏறபடுகின்றைன.

குழந்தகளின தனிப்படட சுகோதோரப 
பிரச்சி்்னகள்
இரத்த நெோ்க
இரதத நசவாலக இரும்புச்சதது குலறை்வான 
உணவுகலைச் சவாபபிடு்தவால் ஏறபடும். நமலும் 
குழநலதககுத தவாயபபவாலுககுப பதிைவாக ந்று 
சிை உணவுகலைக தகவாடுபபதவாலும் 
ஏறபடுகிறைது. தீவிர இரததநசவாலகயினவால் இைம் 
குழநலதகளுககுக தகவாககிபபுழு ததவாறறு, 
�வாள்பட்ட ்யிறறுபநபவாககு மறறும் 
்யிறறுககடுபபு ஏறபடைவாம். தறதபவாழுது பள்ளி 
தசல்லும் பிள்லைகளுககு குறிபபவாக கிரவாமபபுறை 
தபண  குழநலதகள்  இரதத நசவாலகயவால் 
பவாதிககபபடுகின்றைனர. எனந் தமிழக அரசு 
அலனதது பகுதிகளிலும் உள்ை பள்ளிகளில் 
அலனதது மவாணவிகளுககும் ்வாரநநதவாறும் 
இரும்புச்சதது மவாததிலரகள் தகவாடுககப 
படுகின்றைன.

இரத்தச் நெோ்கயின நமலும் முககிய 
அறிகுறிகள்:
•¾ த்ளிர அல்ைது எளிதில்  புைபபடுகிறை  நதவால், 

த்ளிதத கணணிலமயின் உள்பரபபு, 
த்ளிதத விரல்�கம், த்ளிரநத ஈறுகள், 
பைவீனம் மறறும் நசவாரவு.

•¾ இரதத நசவாலக தீவிரமலடயும் நபவாது, 
முகமும் கவால்களும் வீஙகியிருககும், இதயத 
துடிபபு விலர்வாக இருககும், மூச்சுத 
திணறைலும் இருககும்.

•¾ மண சவாபபிடும் குழநலதகள் மறறும் 
தபணகளுககுப தபவாது்வாக இரததச் 
நசவாலக இருககும்.
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தீககோயஙகள் 
த்பபம், ந்திபதபவாருட்கள், மின்சவாரம், சூரிய ஒளி 
அல்ைது அணுககதிரவீச்சினவால் ஏறபடும் திசுச் 
நசதஙகள் தீககவாயஙகள் என்று 
அலழககபபடுகிறைது. தபரும்பவாைவான தீககவாயஙகள்  
த்நதுநபவாதல், கட்டிடததீ மறறும் தீபபறறைககூடிய 
திர்ஙகள், ்வாயுககைவால் ஏறபடுகின்றைன. தீ 
பவாதிபபின் வீரியததிறகு ஏறப தீககவாயஙகள் 
மூன்று ்லகயவாகும்.

 ¾ முதல்-நிணல தீககாயஙகள் என்பது நதவால் 
த்ளிபபுறை அடுககு (நமல்புறைத நதவால்) 
பவாதிபபலடயும் நிலை.

¾¾ இரண்டாம் நிணல தீககாயஙகள் என்பது 
நமல்புறைத நதவால் மறறும் அதறகுக கீழ் உள்ை 
உட்நதவாலும் (தடரமிஸ்) தீயவால் 
பவாதிககபபடுகிறைது.

¾¾ மூனைாம் நிணல தீககாயஙகள் என்பது 
நதவாலின் முழு ஆழததிறகுத நதவாலிலன 
அழிததும் மறறும் அடிபபலடத திசுககலையும் 
சிலதககும் நிலை ஆகும். இததலகய 
தீககதிரகைவால் பவாதிககபபடுப்ரகளுககுப 
தபரும்பவாலும் நதால் ஒடடுதல் (skin grafting) 
நதல்பபடுகிறைது. நசதமலடநத இரததக 
குழவாயகளிலிருநது திர் இழபபு 
ஏறபடு்தவால், தீபபட்ட இடததில் வீககம் 
மறறும் ககாப்பைஙகள் ஏறபடுகின்றைன.

இரதத நசவாலக அறிகுறிகள்
•  த்ளிர அல்ைது எளிதிற 

புைபபடுகிறை நதவால்
•  த்ளிதத கணணிலமயின் 

உள்பரபபு
• த்ளிரதத விரல் �கம்
• த்ளிரதத ஈறுகள்
• பைவீனம் மறறும் நசவாரவு

• கடுலமயவான சநதரபபஙகளில், 
 முகமும், கவால்களும் வீஙகியிருககும்.
• இதய துடிபபு விலர்வாகவும் 
 மூச்சுத திணறும் இருககும்.
• மண சவாபபிடும் குழநலதகள் 
 மறறும் தபணகளுககு 
 தபவாது்வாக இரதத நசவாலக 
 இருககும்.

இரத்த நெோ்க சிகிச்்ெ மறறும் 
தடுபபுமு்்ற:

இரும்புச்சதது தகவாணட உணவுகலைத 
ததவாடரச்சியவாக உட்தகவாள்ளுதல் 
¾� உணவு – முருஙலகக கீலர, நபரீச்சம் பழம், 

கல்லீரல் (ஆடு,நகவாழி), கீலரகள், பீன்ஸ், 
பட்டவாணி, பருபபுகள் மறறும் பச்லச 
்வாலழபபழம்.

¾� மவாததிலரகள் - மீன் எணதணய 
மவாததிலரகள், இரும்பு சல்நபட்.

 

இரும்புச்சதலத மவாததிலரகைவாக 
்வாய்ழியவாக உட்தகவாள்ைைவாம். 
ஊசிகைவாக எடுபபது ஆபததவான 
விலைவுகலை ஏறபடுததும்.

முதலுதவி
முதலுதவி என்பது மருதது் உதவி கிலடககும் 
முன் பவாதிககபபட்ட்ரகளுககு ்ழஙகபபடும் 
உடனடிச் சிகிச்லசயவாகும்.

முதலுதவியின நத்வ என்பது
¾� உயிலரப பவாதுகவாகக 
¾� ந�வாயவாளியின் இரததக கசில்த தடுகக 

மறறும் நிலைலய உறுதிபபடுதத
¾� ்லி நி்வாரணம் அளிகக
¾� ஆரம்பநிலைககவான ஒரு அ்சர 

மருதது்ச் நசல்
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Þó£µõ ió˜èO¡ ñ¼ˆ¶õ‚°¿MŸ° 
î¬ôõó£è çH÷Iƒ GI‚èŠð†ì£˜

Üªô‚ê£‡ì˜ çH÷Iƒ  
(1881 & 1955)

Üªô‚ê£‡ì˜ çH÷Iƒ î¡Â¬ìò 
ðœOŠ ð®Š¬ð ô‡ìQ½œ÷ 

ªêJ¡† «ñKv ðœOJ™ ðJ¡ø£˜

ñ¼ˆ¶õˆ¶¬øJ™ I°‰î Ý˜õ‹ ªè£‡ìî£™  
î¡Â¬ìò 20Ý‹ õòF™ ñ£ñ£ àîM»ì¡ 

ªêJ¡† «ñKv ñ¼ˆ¶õ‚ è™ÖK 
ñ¼ˆ¶õñ¬ùJ™ ñ¼ˆ¶õŠð®ŠH¬ùŠ ðJ¡ø£˜

ºî™ àôèŠ «ð£K¡«ð£¶ Þó£µõ ió˜èœ 
ðô˜ è£òñ¬ì‰¶ Üîù£™ ãŸð†ì 

ªî£ŸÁ «ï£Œ‚A¼Iè÷£™ 
ð£F‚èŠð†´ Þ¼‰îù˜

ñ¼‰¶èO¡ Þó£E --& ªð¡CL¡
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Þ‚A¼Ièœ ñŸøõ˜èÀ‚°‹ ðóM»œ÷«î! 

â¡ù? Þ‰î õ÷˜ áìèˆF™ Ì…¬ê ðì˜‰¶œ÷¶. 
Ýù£™ ÞF™ àœ÷ v¬ì¬ð«ô£è£‚èv 

ð£‚¯Kò£¬õ‚ è£«í£«ñ!

â¡ù MòŠ¹! (Ýó£Œ„C‚°Š H¡) ªðQCLò‹ 
ªï£†«ì†ì‹ â¡ø Ì…¬ê à¼õ£‚Aò 

ªð¡CL¡ â¡ø ªð£¼œî£¡ 
ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ÜNˆF¼‚A¡ø¶

«ï£ò£OèÀ‚°‚ A¼Iï£CQ ñ¼‰¶ 
ªè£´ˆ¶‹ Þ¡Â‹ «ï£Œ °íñ£èM™¬ô, 

è£òƒèÀ‹ ÝøM™¬ô

Þ«î£ Þ‰î õ÷˜ áìèƒèO™ 
v¬ìð«ô£è£‚èv âÂ‹ 

ð£‚¯Kò£‚èœ õ÷˜‚A«ø¡

Þ‚A¼Iï£CQèœ Üõ˜èO¡ «ï£Œ 
âF˜Š¹ê‚F¬ò °¬ø‚Aø¶. Þ¬õ 

ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ðóŠ¹A¡øù. âù«õ 
ð£‚¯Kò£‚è¬÷ ÜN‚°‹ ªð£¼¬÷‚ 

è‡ìPò «õ‡´‹

1928 Ý‹ Ý‡´ àôA«ô«ò ºî¡ºîL™ 
è‡ìPòŠð†ì «ï£Œ âF˜Š¹ ê‚F ñ¼‰¶ 

ªð¡CL¡ î£¡. ï£ƒèœ «ï£ð™ ðK² ªðÁ‹ 
ñA›„C¬ò Mì, â‡íŸ«ø£K¡ àJ¬ó‚ 

è£Šð£ŸPò¶ î£¡ âƒèÀ‚° Iè¾‹ 
ñA›„Cò£ù î¼íñ£°‹ 

ªð¡CL¡ âÂ‹ «ï£ŒâF˜Š¹ ñ¼‰¶ 
G«ñ£Qò£, ®ŠbKò£ «ð£¡ø ð™«õÁ 

«ï£Œèœ ñŸÁ‹ è£òƒè¬÷‚ 
°íñ£‚Aò¶. Üªô‚ê£‡ìK¡ 
è‡´H®Š¹ ñ¼ˆ¶õˆ¶¬øJ™  
IèŠªðKò ðò¬ùˆ î‰îî£™, 

Þî¬ù ñ¼‰¶èO¡ Þó£E â¡Á 
Ü¬ö‚A«ø£‹.
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திசுககள் ்லர பவாதிபலப ஏறபடுததும் 
ஆனவால் கீறைல், நதவாலின் நமறபரபலப மட்டுநம 
நசதபபடுததும். த்ட்டுகள் மறறும் கீறைல்களில் 
இரததககசிவு, நதவால் சி்நது நபவாதல், ந�வாய 
ததவாறறு மறறும் ்டுககள் ஏறபடைவாம்.

சவடடுககோயத்திறகோ்ன முதலுதவி 
     சிறிய த்ட்டுககவாயம் ஏறபட்டவால், 
பவாதிககபபட்ட பகுதிலயச் சுததமவான குளிரநத 
நீரவால் கழுவிய, பின் ஒரு கிருமி�வாசினித 
திர்ததவால் சுததம் தசயயபபட ந்ணடும். 
பிறைகு கிருமி�வாசினிக களிம்பு இட ந்ணடும். 
ததவாறறுந�வாலயத தடுககும் ்ணணம் 
கவாயம்பட்ட இடதலதச் சுறறிக கட்டுததுணியவால் 
கட்டபபட ந்ணடும். த்ட்டு ஆழமவாக 
இருநதவால், ஒரு சுததமவான பருததித திணடு 
(cotton pad) ல்தது அழுததிப பிடிதத்வாறு, 
கவாயமலடநத �பலர உடனடியவாக 
மருதது்ரிடம் அலழததுச் தசல்ை ந்ணடும்.

தூய்ணமை மைற்றும் ்பாதுகாபபுககான அடிப்பணட 
நடவடிகணககள்: 

1. மறறை்ரகலைக கவாபபவாறறை உதவு்து 
மிகவும் முககியமவானதவாகும், 
அநதந�ரததில் எச்.ஐ.வி மறறும் பிறை 
இரததததவால் பரவும் ந�வாயகளிலிருநது 
நீஙகள் உஙகலைப பவாதுகவாததுக தகவாள்ை 
ந்ணடும். இரததம் சிநதும் ஒரு்லரக 

தீககோயஙகளுககு முதலுதவி
சிறிய தீககவாயஙகலைப தபவாறுதத்லர, 
பவாதிககபபட்ட பகுதிலயக குளிரநத நீரில் 
கழுவி, கிருமி�வாசினிக களிம்பு இட ந்ணடும். 
கடுலமயவான தீககவாயஙகள் ஏறபட்டவால், 
திசுககளின் ஆழமவான அடுககுகள் அழிககபபட்டு, 
தகவாபபுைஙகள் நதவான்றியிருநதவால், நீர 
பயன்படுதது்லதத தவிரகக ந்ணடும். 
கவாயம்பட்ட இடதலதச் சுறறிச் சுததமவான 
ஒட்டககூடிய தன்லமயறறை துணி அல்ைது 
கட்டுததுணிகைவால் சுறறை ந்ணடும். தபரிய 
தீககவாயஙகைவாக இருநதவால் உடனடியவாக 
மருதது்ரின் சிகிச்லசககு �வாட ந்ணடும்.

தீயலணபபவான்கலை எபநபவாதும் தயவார 
நிலையில் ல்ததிருகக ந்ணடியது மிகவும் 
அ்சியமவானதவாகும். 

சவடடுககோயஙகள் மறறும் கீ்றல்கள்
த்ட்டுககவாயம் மறறும் கீறைல்கள் நதவாலின் 
நமறபரபபில் பவாதிபலப ஏறபடுததியிருககும். 
த்ட்டுககவாயததில், நதவால் கிழிநது தலச 
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மதிபபீடு

I.  ெரியோ்ன வி்ட்யத் நதர்நசதடுத்சதழுதுக.
1. ரவி �ல்ை மனநிலையும் திடகவாரததரமவான 

உடலையும் தபறறிருககிறைவான் என்பது 
எலதக குறிககிறைது.

 அ. சுகவாதவாரம் ஆ. உடல்�ைம்
இ. சுததம் ஈ. தசல்்ம்

2. தூககம் உடலுககு மட்டுமல்ை, இதறகும் 
�ல்ைதுதவான்.

 அ. மகிழ்ச்சி ஆ. ஓயவு
 இ. மனம் ஈ. சுறறுச்சூழல் 
3. �வாம் ்வாழுமிடம் இவ்வாறு  இருகக 

ந்ணடும்.
 அ. திறைநத ஆ. மூடியது
 இ. சுததமவான ஈ. அசுததமவான 
3. புலகயிலை தமல்லு்தவால் ஏறபடு்து
 அ. இரதத நசவாலக  
 ஆ. பறகுழிகள்
 இ. கவாசந�வாய 
 ஈ. நிநமவானியவா 
4.  முதலுதவி என்பதன் 

ந�வாககம்
 அ. பணம் நசமிகக 
 ஆ. ்டுககலைத தடுகக 
 இ. மருதது்ப பரவாமரிபபு தடுகக  
 ஈ. ்லி நி்வாரணம்

II.  நகோடிடட இடத்்த நிரபபுக.
1.  ஒரு குறிபபிட்ட பகுதியில் ஒன்றைவாக ்வாழும் 

மககலை  என 
அலழககிநறைவாம். 

2.  �வான் பச்லச நிறைததில் குபலபகநைவாடு 
இருககககூடிய தபட்டி. .�வான் யவார?  

. 
3.  கண உைகிலனக கவாணப பயன்படும் 

 கருதபபடுகின்றைன.  

கவாபபவாறறும் நபவாது லகயுலறைகள் அல்ைது 
ஒரு சுததமவான பிைவாஸ்டிக லபலய 
உஙகள் லககளில் அணிநதிருபபது 
அ்சியம்.

2. நீஙகள் ஆபததில் உள்ை்ரகலைக 
கவாபபவாறறுகின்றை நபவாது ஊசிகள் அல்ைது 
பிறை கூரலமயவான தபவாருள்கைவால்  
�வாம் கவாயமலடயவாத்வாறு, மிகவும் 
எச்சரிகலகயவாக இருகக ந்ணடும்.

நி்்னவு சகோள்க

¾� உடல் நலம்
  முழுலமயவான உடல், மன மறறும் சமூக 

�ைம் தபறறைநதவாடு அல்ைவாமல், ந�வாயறறை 
அல்ைது பைவீனமின்லமலயயும் குறிககும் 
நிலை.

¾� கதாற்று நநாய்கள்
  ந�வாயிலன உரு்வாககும் கிருமிகளின் 

ததவாறறுதைவால் ஏறபடககூடிய ந�வாயகள் 
மறறும் ந�வாயதததவாறறுலடய �பரிடமிருநது 
ந�ரடியவாகந்வா மலறைமுகமவாகந்வா 
ஆநரவாககியமவான �பருககுத ததவாறறைக 
கூடிய ந�வாயகள்.

¾� கதாற்ைா நநாய்கள்
  ந�வாயக கிருமிகளின் ததவாறறுதலின்றி 

ஏறபடககூடிய ந�வாயகள். 
பவாதிககபபட்ட்ரிடமிருநது பிறைருககுப 
பர்வாதல்.

முதலுதவி 
முதலுதவி என்பது மருதது் உதவி கிலடககும் 
முன் பவாதிககபபட்ட்ரகளுககு ்ழஙகபபடும் 
உடனடிச் சிகிச்லசயவாகும்.
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        அ)  A மறறும் R இரணடும் சரியவானல்
        ஆ)  A மறறும் R ஆகிய இரணடும் 

த்றைவானல்
        இ) A சரி ஆனவால் R த்றைவானல்.
        ஈ) A த்று ஆனவால் R சரியவானல். 

2.   உறுதிபபடுததுதல் (A): சின்னம்லம ஒரு 
ல்ரஸ் ததவாறறு ந�வாயவாகும்.

      கவாரணம் (R): உடல் முழு்தும் தடிபபுகள், 
கவாயச்சல், மறறும் அம்லம தகவாபபுைஙகள் 
நபவான்றை அறிகுறிகலைக கிருமிகள் 
நதவாறறுவிககின்றைன..

        அ) A மறறும் R இரணடும் சரியவானல்
        ஆ)  A மறறும் R ஆகிய இரணடும் 

த்றைவானல்
         இ) A சரி ஆனவால் R த்றைவானல்.
          ஈ) A த்று ஆனவால் R சரியவானல். 

VII.   மிகககுறுகிய வி்னோககள்.
1. சுகவாதவாரம் என்றைவால் என்ன?
2.  கணகலைப பவாதுகவாககும் முலறைகள் 

பறறி எழுது.
3.  உஙகள் முடிலயச் சுததமவாகவும் 

சுகவாதவாரமவாகவும் எவ்வாறு நபணு்வாய?
4.  தனது லகநபசியில் நசவாபி அடிககடி 

விலையவாடுகிறைவார. கண எரிச்சலில் 
இருநது அ்ரது கணகலைப பவாதுகவாகக 
உஙகள் பரிநதுலர யவாது? 

5.  மலழககவாைததில் உஙகள் பகுதியில்  
பரவும்  இரணடு ததவாறறு ந�வாயகளின் 
தபயரகலைக கூறு. 

6.  கன்றிபநபவான கவாயஙகளுககு என்ன 
முதலுதவி ்ழஙக ந்ணடும்?

7.  ரவி "கஙகவாவிறகுச் சிறிய தீககவாயம் 
ஏறபட்டதவால், �வான் தணணீர விட்டுப 
புணலணக கழுவிநனன்" என்றைவார. 
நீஙகள் அ்ருலடய கூறறிலன ஏறறுக 
தகவாள்கிறீகைவா இல்லையவா? ஏன் 
என்பலத  வி்ரி?

4.  மயிரககவால்கள்  முடிலய தமன்லமயவாக 
ல்ததிருகக  
உறபததி தசயகிறைது.

5.  கவாசந�வாய என்பது  
பவாகடீரியவா்வால் ஏறபடுகிறைது.

III.   ெரியோ  தவ்றோ – தவச்றனில் ெரிசெய்து 
எழுதுக.

1.  அலனதது உணவுகளும் மூடபபட்டிருகக 
ந்ணடும்.

2.  சின்னம்லம லுநகவாதடரமவா என்றும் 
அலழககபபடுகிறைது

3. ்யிறறுபபுண ஒரு ததவாறறைவாந�வாய.
4.  நரபிஸ் இறைபலப ஏறபடுததககூடிய ஒரு 

அபவாயகரமவான ந�வாயவாகும்.
5.  முதல்நிலை தீககவாயததில் முழுதநதவால் 

பகுதியும் நசதமலடகிறைது.

IV.   ச்போருத்துக.

ரவாபிஸ் - சவால்நமவாதனல்ைவா
கவாைரவா - மஞ்சள்நிறை சிறுநீர
கவாசந�வாய - கவால் தலச
தைபலடடிஸ் - லைட்நரவாநபவாபியவா
லடபவாயிடு - லமகநகவாபவாகடீரியம்

V.   ஒபபு்ம வி்னோ. 

1.  முதல்நிலைத தீககவாயம்: நமறபுறைதநதவால்:: 
இரணடவாம்நிலைத தீககவாயம் :  .

2.  லடபவாயடு: பவாகடீரியவா :: தைபலடடிஸ்:     
 .

3.  கவாசந�வாய: கவாறறு :: கவாைரவா :    .
 VI.    பினவருவதிலிருநது ெரியோ்ன்தத் 

நதர்வு செய்யவும்: 
1.   உறுதிப்படுததுதல் (A): ்வாய சுகவாதவாரவாம் 

�ன்றைவாக உள்ைது.
  காரைம் (R): �ல்ை பறகள் மறறும் 

ஆநரவாககியமவான திசுககைவால் சூழபபட்ட 
ஈறுகள்.
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2.  ஒரு �பருககுத நதவாலில் தீககவாயம் 
ஏறபட்டவால் என்ன தசயவீரகள்? 
முதலுதவிககவான பல்ந்று  
சூழ்நிலைகலையும் கூறுஙகள்.

3.  ஒரு �பரிடமிருநது மறதறைவாரு �பருககு 
எவ்வாறு ந�வாய பரவுகிறைது?

X.  உயர் சிநத்்ன வி்னோ.
  ஒரு �பர அலு்ைகததில் தூஙகு்து 

அல்ைது ்குபபலறையில் பகல் ந�ரததில் 
ஒரு்ர  தூஙகு்து  ஏன்? இததலகய 
சூழ்நிலைலய நீஙகள் எபநபவாதவா்து 
உணரநதிருககிறீரகைவா? வி்ரி.

VIII.   குறுகிய வி்னோ.
1. முதலுதவி அ்சியம் ஏன்?
2. இநதப படம் எலத விைககுகிறைது?

 
3. பின்்ரு்ன்றலறை ந்றுபடுததுக.
  ததவாறறு ந�வாயகள் மறறும் ததவாறறைவா 

ந�வாயகள்.
4.   உஙகள் பறகள் ஆநரவாககியமவாக ல்கக 

நீஙகள் எடுதத �ட்டிகலககள் 
என்தனன்ன?

5.  ததவாறறு ந�வாயகள் எவ்வாறு பரவுகின்றைன?
6.   தமல்லிய, சிதறிய முடி மறறும் முடி 

உதிரதல் நபவான்றை  குலறைபவாட்லடக 
குலறைகக நீஙகள் கூறும் ஆநைவாசலன 
யவாது?

IX. விரிவோ்ன வி்டயளி.
1.  ஏநதனும் மூன்று ததவாறறு ந�வாயகலைப 

பறறி விரி்வாக எழுதுஙகள்?
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அலகு
7

காட்சித் த�ாடர்பு

 கற்றல் ந�ோககஙகள்

இப்பாடத்தைப ் யின்ற மபாணவர்களபால் கீழ்க்கபாணும் ந�பா்க்கங்க்ள 
அ்டய இயலும்

 ந்கபாபபு, ந்கபாபபுத்தைபாகுபபு ஆகியவற்்ற நவறு்டுததுதைல்.
 ந்கபாபபு, ந்கபாபபுதநதைபாகுபபு ஆகியவற்்ற உருவபா்க்க அறிதைல்
 “PAINT” ்ெயலி்ய ்யன்டுததி ்டங்க்ள உருவபா்ககுதைல்
 ”PHOTOSTROY”  ்ெயலி்ய ்யன்டுததி ்கபா்ணபாளி்க்ள 

உருவபா்ககுதைல்

VII Std Science Term-1 TM Unit 7.indd   112 03-04-2019   11.22.48 AM



113

ஆ்கநவ �பாம் ்யன்டுததும் ்ெயலியின 
தைன்ம்ய்க ்்கபாணநட ந்கபாபபின தைன்ம 
அ்மயும்.
நகோப்புத் த�ோகுப்பு

ந்கபாபபுத ்தைபாகுபபுஎன்றபால் என்ன? 
ந்கபாபபுத ்தைபாகுபபு  என்து ்ல ந்கபாபபு்க்ள 
உளளட்ககிய ்்டட்கம் ந்பான்றது ஆகும். 
இவற்்றத நதை்வ்கந்கற் ்ய்னரபால் 
உருவபா்ககி்க ்்கபாளள முடியும்.இனனும் 
்தைளிவபா்க்க கூ்ற நவணடு்மனில் �ம் வீடடில் 
உளள புததை்க அலமபாரி்களில் உளள ஒரு 
புததை்கம் என்து ந்கபாபபு எனறும் புததை்க 
முழு்ம்யயும் ்்கபாணட அலமபாரி்ய்க 
ந்கபாபபுத்தைபாகுபபு எனறும் எளிதில் 
கூறிவிடலபாம். ெரி எப்டி்க ந்கபாபபு்க்ள 
உருவபா்ககுவது? ்்பாதுவபா்கச் சுடடியின வலது 
்்பாததைபா்்ன அழுததியதும் ்கணினித 
தி்ரயில் New எ்னத நதைபானறும் அதில் Folder 
என்்தைச் ்ெபாடு்ககி்னபால் புதிய Folder �ம் 
்யன்பாடடிறகுத தையபாரபாகிவிடும். இநதை Folder 
இல் �பாம் உருவபா்ககிய File ்க்ள விருப்ப்டி 
நெமிதது ்வ்க்கலபாம்.

 

அதி்கமபா்னவர்களபால் ்யன்டுததைப்டும் 
இய்க்க ்மன்்பாருளபா்ன விணநடபாஸ் மறறும் 
லி்ன்கஸில் குறிபபு்க்ளச் நெ்கரிததைல், ்டங்கள 
வ்ரதைல்,  அ்ெவூடடப ்டங்கள 
தையபாரிததைல்ந்பான்ற ்ல ்ெயல்்க்ள 
தைனிததைனியபா்க ்ெயய இயலும் ஆகியவற்்றத 
தைனிததைனியபா்க �ம்மபால் ்ெயய இயலும்

்்பாதுவபா்கநவ ்கணினி என்றபாநல 
்கணினிததி்ர, வி்ெப்ல்்க, சுடடி, 
்மயச்்ெயல்கம் ந்பான்ற்வ மடடுநம 
நி்்னவு்ககு வரும். ்கணினி, ்கணினியின 
்பா்கங்கள ந்பான்ற ்கணினி்ய்க குறிததை 
அறிமு்கம் மடடுநம ஆ்றபாம் வகுபபில் அறிநது 
்்கபாணநடபாம். அவற்்றத தைவிர ்கணினி்ய 
இய்ககுவதில் சில வன்்பாருள்களும் 
்மன்்பாருள்களும்  மு்ககிய ் ங்கபாறறுகின்ற்ன. 
இ்க்கணினி்ய �ம் நதை்வ்களு்ககு ஏற்றவபாறு 
எவவபாறு ்ெயல்்டுததுவது என்்தையும் இனி 
அறிநது ்்கபாளநவபாமபா!

்கணினி்ய �பாம் �பாடுவதைற்கபா்ன ்கபாரணம் 
அதைன நவ்கமும் நெமிபபுத தி்றனுமபாகும். 
்கணினியில் எவவபாறு �ம் தை்கவல்்க்ளச் 
நெமிதது ்வப்து? ்ல ந்கபாபபு்கள 
உளளடஙகிய ந்கபாபபுத ்தைபாகுபபிநலபா அல்லது 
தைனி்க ந்கபாபபிநலபா �மது ்ெயதி்க்ளச் 
நெமிதது ்வ்க்கலபாம். இதைன மூலம் 
்கணினியில் ந்கபாபபும் (Files) ந்கபாபபுத ் தைபாகுபபும் 
(Folder) முதைன்மயபா்ன்வ என்்தைத 
்தைரிநது ்்கபாளளலபாம். 

நகோப்பு: ்கணினியில் இடம் ்்றறிரு்ககும் 
்ெயலி முலம் உருவபா்க்கப்டும் எநதை  ஒரு 
்வளியீடு்களும் ‘ந்கபாபபு’ எனறு அ்ை்க்கப்டும். 
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ஒரு ்ெயதி்யப ந்சியும், ்கரும்்ல்்கயில் 
எழுதியும் �ம்ககுப புரிய்வப்்தைவிட 
பு்்கப்டங்கள, ஒலி ஒளிப்டங்க்ள்க 
்கபாணபிததைபால் �ம்ககு எளிதில் புரிநது விடுகி்றது 
அல்லவபா ?

ஒரு ஊரல ஒரு ரபாஜபா எனறு ்ெபால்லப்டும் 
்க்தை்ய விட,  ஒரு ்கபா்ணபாளி அ்க்கபாடசி்யப 
எளிதைபா்க புரிய ்வதது விடுகி்றது, நமலும் 
அ்க்கபாடசி ம்னதில் அப்டிநய ் திநதும் விடுகி்றது. 
இவவபாறு ்டங்கள வழியபா்க்க குறிபபிடட 
்கருததி்்ன �ம்ககு எளிதில் புரிய 
்வப்்வநய ்கபாடசித ்தைபாடரபு ெபாதை்னங்கள 
ஆகும். உதைபாரணமபா்க நிைற்டங்கள, ஒலி-
ஒளிப்டங்கள, வ்ர்டங்கள, அ்ெவூடடப 
்டங்கள ந்பான்ற அ்்னத்தையும் ்கணினியின 
உதைவியுடன எளிதைபா்கச் ்ெயய முடியும்.
்கபாடசித்தைபாடரபு ெபாதை்னதது்ககுத தி்ரப்டம் 
சி்றநதை ெபான்றபாகும்.

  

புககப்்படத் த�ோகுப்பு மறறும் ்படககக� : 
திருமணம் ந்பான்ற நி்கழவு்களினந்பாது 

எப்டி முன பின ்தைரியபாதை ஊர்களு்ககுச் 
்ெல்ல ஆங்கபாஙந்க வழி்க்கபாடடி ்ல்்க்கள 
இரு்ககின்ற்னநவபா அநதை ந்பால் ்கணினி்ய 
‘on’ ்ெயதைவுடன இடபபு்றம் கீழ உளள START 
என்்தை்க கிளி்க ்ெயயவும் இபந்பாது அதில் 
உளள அ்்னதது  Program ்களின ் டடிய்ல்க 
்கபாடடும். அதில் �ம்ககுத நதை்வயபா்ன்தைத 
நதைரவு ்ெயது ்்கபாளவதைன மூலம் அநதை 
பநரபா்கரபாம்்களில் நதை்வ்கந்கற் ந்கபாபபு்க்ள 
உருவபா்க்க முடியும். 

நகோப்புககை உருவோககுவது எப்்படி?

உதைபாரணததிறகு விணநடபாஸ் இயஙகுதைளம் 
உளள ்கணினி்களில் �ம் குறிபபு்க்ளச் 
நெ்கரிதது ்வ்க்க Notepad ்ெயலி்யயும், 
்டங்கள வ்ரய Paint எனனும் ்ெயலி்யயும் 
்யன்டுததைலபாம்.
 ்்யரு்கந்கற்ற்டி NotePadஇல் 
நதை்வயபா்ன குறிபபு்க்ளத தைடடச்சு ்ெயவதைன 
மூலம் உருவபா்க்கப்டட ந்கபாபபு்க்ள்க 
ந்கபாபபுத ்தைபாகுபபு்களில் நெமிதது ்வதது்க 
்்கபாளளலபாம். இது ந்பால Paint எனனும் 
்ெயலியில் ஒரு ்டத்தை உருவபா்க்கநவபா 
உருவபா்ககிய ்டங்க்ள Edit ்ெயயநவபா 
இயலும். இநதை ் டங்க்ள்க  ் ்கபாணடு எவவபாறு 
்டத்தைபாகுபபி்்ன உருவபா்ககுவது, 
அ்ெவூடடப ்டங்கள மறறும் வ்ர்க்ல 
்டங்க்ள எளி்மயபா்க 
உருவபா்ககுவது்றறியும் அது ்தைபாடர்பா்ன 
்ெயலி்களின ்யன்பாடு்கள ்றறியும் இனி்க 
்கபாணந்பாம்.
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இநதை ்மன்்பாருளமூலம் �மது 
பு்்கப்டங்க்ள்க ்கபா்ணபாளியபா்க எளிதில் 
மபாறறுவதைறகு �பாம் முதைலில் �மது 
பு்்கப்டங்க்ள வரி்ெப்டுததி்க ்்கபாளள 
நவணடும், நமலும் அதைற்கபா்ன இ்ெ்யயும் 
நதைரந்தைடுதது தைனி்க ந்கபாபபில் ்வதது்க 
்்கபாளள நவணடும்.

படி 1: ்ம்கநரபாெபாபட ந்பாடநடபாஸ்நடபாரி 
்ெயல்்பாட்டத தி்றநது, அதில் BEGIN A NEW 
STORYஎன்்தைத நதைரவு ்ெயது NEXT 
என்்தை்க கிளி்க ்ெயயவும்.

படி 2: அடுததைதைபா்கத நதைபானறும் தி்ரயில் 
IMPORT PICTURE என்்தை்க கிளி்க ் ெயதைபால் 
�ம் ்கணினியில் உளள ந்கபாபபு்கள நதைபானறும்.
அதில் ஏற்க்னநவ ்கபா்ணபாளி்க்கபா்கச் நெமிததை 
பு்்கப்டங்க்ளத நதைரந்தைடு்க்கவும், 
்டங்களில் திருததைங்க்ளச் ்ெயயவும் அதில் 
வெதி்கள உணடு. நதை்வ்யனில் 

எடு்க்கப்டும் பு்்கப்டங்க்ளப 
பு்்கப்ட்க்கபாரர ஆல்்மபா்கச் ்ெயது 
்்கபாடுப்தை்்ன �பாம் அ்்னவரும் ்பாரதது 
ரசிததிருபந்பாம் அல்லவபா…?

பு்்கப்டங்க்ள அைகுப்டுததைவும், 
அதில் மபாறுதைல்்க்ளச் ்ெயயவும் பு்்கப்ட்க 
்கபாரர்கள ந்பாடநடபாஷபாப (Photoshop எனனும் 
்மன்்பாரு்ளப ்யன்டுததுகி்றபார்கள. 
இவவபாறு பு்்கப்டங்க்ள்க ்்கபாணடு 
்டத்தைபாகுபபி்்ன மடடும் தைபான ்ெயய 
முடியுமபா? நவறு என்ன ்ெயய முடியும்? 
்ட்க்க்தை்க்ள உருவபா்க்க முடியும். ஆம், 

�ம்மிடம் உளள ்டங்க்ள்க ்்கபாணடு 
்க்தை்க்ள்ககூட உருவபா்க்க முடியும். 
ஒன்றபாம் வகுபபில் �பாம் இது ந்பான்ற 
்ட்க்க்தை்க்ளப ்டிததிருபந்பாம். இதை்னபால் 
குைந்தை்கள புததை்கததில் உளள 
எழுதது்க்ளப ்டிதது புரிநது்க ்்கபாளவ்தை 
விட ்ட்க்க்தை்க்ள்க ்்கபாணடு எளிதில் 
்கருதது்க்ளப புரிநது ்்கபாளகின்ற்னர. 
இம்மபாதிரியபா்ன ்ட்க்க்தை்க்ள 
்ம்கநரபாெபாபட ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரி எனும் 
்மன்்பாருள மூலம் எளிதில் ்கபா்ணபாளியபா்க 
(VIDEO) மபாறறி விடலபாம்.

கமகநரோசோப்்ந்போ்நடோ ஸநடோரி
(Microsoft Photo Story)
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படி 6: இநதைபா �மது ்கபா்ணபாளி தையபாரபாகி 
விடடது. நதைபானறும் தி்ரயில் VIEW YOUR 
STORY என்்தை்க கிளி்க ்ெயதைபால் �மது 
்கபா்ணபாளியி்்ன்க ்கபாணலபாம். 

வகரககை மறறும் அகசவூ்டம் 
(Graphics and Animation)
ராஸடர் வரரகரல  (RASTER GRAPHICS) :
ரபாஸ்டர வ்ர்க்ல மூலம் உருவபா்க்கப்டட 
்டம் (IMAGE) ஆ்னது ஒரு உருவத்தை்க 
ந்கபாபபு அல்™லது தைரவு மு்்றயில் அப்டிநய 
்திவு ்ெயவதைபாகும். ்டங்கள ்்பாதுவபா்க 
இருவ்்கப்டும். அ்வ ்வ்கடர மறறும் 
ரபாஸ்டர ஆகும்.

ரபாஸ்டர (RASTER GRAPHICS) 
வ்ர்க்லப ்டங்கள ்டபபுளளி்க்ள 
(PIXELS) அடிப்்டயபா்க்க ்்கபாணடு 
உருவபா்க்கப ்டு்்வ. நிைற்ட்க ்கருவி 
(camera) மூலம் எடு்க்கப்டும் ்டங்களும், 
வருடி (SCANNER) மூலம் ்்்றப்டும் 
்டங்களும் இவவ்்க்யச் ெபாரநதை்வ. 
இவவ்்கப ்டங்க்ளப ்்ரிதைபா்ககிப 
்பார்ககும் ந்பாது அ்வ ்ெவவ்க 
அடு்ககு்களபா்கத ்தைரியும்.

ரோஸடர்  நகோப்பு வகககள் 
(Raster File Types):

  .png (Portable Network Graphics)

திருததைங்க்ள நமற்்கபாணடு NEXT 
என்்தை்க கிளி்க ்ெயயவும்.

படி 3: இபந்பாது ஒவ்வபாரு ்டததிறகும், 
்்பாருததைமபா்ன சிறு சிறு உ்ர்க்ள 
உளளிடலபாம். பின்னர NEXT என்்தை்க 
கிளி்க ்ெயது, தி்ரயில் உளள ்டங்களு்ககு 
அ்ெவூடடம் ்்கபாடு்க்கவும். ்க்தையி்்ன 
ஒலிப்திவு ் ெயயவும் வெதி உளளது. அதை்்ன 
முடிததைபின NEXT என்்தை கிளி்க ்ெயயவும்.

படி 4: ்க்தை்ககுப பின்னணி இ்ெ்ய 
இ்ண்க்க SELECT MUSI Cமூலம் இ்ெ்க 
ந்கபாப்்த நதைரந்தைடுததை பின்னர NEXT 
என்்தை கிளி்க ்ெயயவும்.

படி 5: அடுததை ்டியபா்க �மது ்க்தை்க்கபா்ன 
்்ய்ரயும், அது நெமி்க்கப்ட நவணடிய 
இடத்தையும் நதைரவு ்ெயது, பின்னர 
SETTINGS மூலம் ்கபா்ணபாளியின தைரததி்்ன 
மபாறறி்க ்்கபாளளலபாம்.
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  .jpg or .jpeg (Joint Photographics Experts 
Group)

  .gif (Graphics interchange Format)
  .tiff (Tagged Image File Format)
  .psd (Photoshaop Document)

ரோஸடர் வகரககைப் ்படஙககை EDIT 
தசய்யும் தமனத்போருள்:

  அநடபாபி ந்பாடநடபாஷபாப  (Adobe 
Photoshop)

தவகடர் வகரககைப் ்படஙகள் 
(Vector Graphics)
்கணிதைததின அடிப்்டயில் ்வ்கடர ்டங்கள 
உருவபா்க்கப ்டுவதைபால் எவவளவு 
்்ரிதைபா்ககி்னபாலும் அதைன துல்லியத 
தைன்மமபா்றபாது. ்டங்கள வ்ரவதைறகும், 
சின்னங்கள உருவபா்க்கவும் இதுநவ சி்றநதைது. 
நமலும் ரபாஸ்டர ்டங்க்ள விட அளவில் 
மி்க்க கு்்றநதைது ்வ்கடபார ்டங்கள.

  ்வ்கடர  ந்கபாபபின வ்்க்கள (types of 
vector files):

  .eps (Encapsulated Post Script)
  .ai (Adobe Illustrator Artwork)
  .pdf (Portable Document Format)
  .svg (Scalable Vector Graphics)
  .sketch

தவகடர் வகரககைப் ்படஙககைத் 
திருத்தும் தமனத்போருள்:

  அநடபாபி இல்லுஸ்டநரடடர (Adobe 
Illustrator)

  ஸ்்்கடச் (Sketch)
  இங்கஸ்ந்கப (INKSCAPE)

INKSCAPE தமனத்போருகைப் 
்பயன்படுத்தி தவகடர் ்படஙககை 
வகர�ல் :

�பாம் ்கபாகிதைததில் வ்ரநதை ் டங்க்ள ் வ்கடர 
்டங்களபா்க மபாற்ற இனஙஸ்ந்கப  
்மன்்பாருள ்யன்டுகி்றது.

படி 1: முதைலில் �பாம் வ்ரநதை ்டததி்்ன 
வருடி (scanner) மூலமபா்க ஸ்ந்கன ்ெயய 
நவணடும்.

படி 2: பின்னர இங்கஸ்ந்கப ்மன்்பாருளில் 
அதை்்னத தி்ற்க்க நவணடும். ்டம் 
முழுவ்தையும் நதைரந்தைடுதது்க ்்கபாளளவும்.

படி 3: PATH எனும் நதைரவில் TRACE 
BITMAP என்்தை கிளி்க ்ெயயவும்.
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நமலிரு்ககும் இரு ்டங்க்ளயும் ்பாரததைவுடன 
இரணடிறகுமி்டநயயபா்ன நவறு்பாடு �ம்ககுப 
புரிநதிரு்ககும். முதைலில் இருப்து 2D அதைபாவது 
இரு்ரிமபாண ்டம் அடுதது இருப்து 
முப்ரிமபாண்டம் அதைபாவது 3D ஆகும். இவறறில் 
இரு ்ரிமபாண (2D). 

்டங்கள நீளம் மறறும் அ்கலம் ஆகிய இரு 
்ரிமபாணங்க்ள மடடும் ்்கபாணடிரு்ககும்.

ஆ்னபால் முப்ரிமபாணப ்டங்கள நீளம், 
அ்கலம் மறறும் உயரத்தையும் ்்கபாணடிரு்ககும். 
இரு்ரிமபாண ்டங்க்ள விட முப்ரிமபாணப 
்டங்கள �ம் ்கணமுனந்ன �ம் நி்கழ உலகில் 
நதைபானறுவது ந்பால இரு்ககும்.

முப்ரிமபாண்க ்கபா்ணபாளி்கள ்கபாடசி்க்ள �ம் 
்கணமுன நி்கழவது ந்பால்க ்கபாடடுகின்ற்ன. 
முப்ரிமபாணததில் தி்ரப்டங்கள வநதை 
நி்லயில் தைறந்பாது முப்ரிமபாண 
வி்ளயபாடடு்களும் வநது விடட்ன.

முப்ரிமபாணததின அடுததை்க்கடடமபா்க 
்மயநி்கர (VIRTUAL REALITY) எனனும் 
்தைபாழில் நுட்ம் வநதுளளது. ்மயநி்கர 
என்து ்கணினியபால் உருவபா்க்கப்டட 
நதைபாற்றங்க்ள உண்மயபா்ன உருவம் 
ந்பால ்கபாடடுவதைபாகும். இதைன மூலம் 
வி்ளயபாடப்டும் வி்ளயபாடடு்கள, 

படி 4: நதைபானறும் சிறிய தி்ரயில் நவணடிய 
திருததைங்க்ள நமற்்கபாணடு, பின UPDATE 
்ெயதைபின, OK ்்கபாடு்க்கவும்.

படி 5: TRACE BITMAP தி்ரயி்்ன மூடவும்.
தைறந்பாது தி்ரயில் உளள �மது ்டத்தை்க 
கிளி்க ்ெயது இழுததைபால் �பாம் வ்ரநதை 
்டததின ்வ்கடர ்டம் கி்டததுவிடும், 
அதை்்ன SAVE ்ெயய Save Buttonஐ ்களி்க 
்ெயது விரும்பிய ந்கபாபபில் நெமிதது 
்்கபாளளலபாம். 

இரு்பரிமோண (2D) மறறும் முப்்பரிமோண 
்படஙகள்(3D):
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 ஆ. ்வ்கடர 
 இ. இரணடும்
 ஈ. நமற்கணட எதுவுமில்்ல.

6.  சின்னங்கள உருவபா்க்கப ்யன்டுததைப்டும் 
்மன்்பாருள எது?

 அ. ந்பாடநடபாஷபாப
 ஆ. இல்லுஸ்டநரடடர
 இ. ்வ்கடபார வ்ர்க்ல
 ஈ. ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரி
ஆ. தபாருத்துக.

1. அ்ெவூடடப ் டங்கள 3D
2. ரபாஸ்டர ்கபாடசித ்தைபாடரபு
3. ்வ்கடர ்டப புளளி்கள
4. ்மயநி்கர உண்ம ்ம்கநரபாெபாபட 

ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரி
5. ்கபா்ணபாளிப ்ட்க்க்தை இல்லுஸ்டநரடடர

இ. விரடயளிகக.
1.  ரபாஸ்டர வ்ர்க்லப ்டங்கள என்றபால் 

என்ன?
2.  இரு்ரிமபாண மறறும் முப்ரிமபாணப 

்டங்கள ்றறி எழுது்க?
3.  ரபாஸ்டர மறறும் ்வ்கடர வ்ர்க்ல 

்டங்க்ள நவறுப்டுதது்க?
4.  ் ம்கநரபாெபாபட ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரி மூலம் 

்ட்க்க்தை ்கபா்ணபாளி ஒன்்ற எவவபாறு 
உருவபா்ககுவபாய?

உண்மயபா்க �பாம் ்மதைபா்னததில் 
வி்ளயபாடுவது ந்பால நதைபானறும். தைறந்பாது 
தி்றனந்சி்களிலும் (SMART PHONES) 
்மயநி்கர ்ெயலி்கள வநது விடட்ன.

மதிப்பீடு

அ) சரியானர� த�ர்்நத�டுகக.
1. அ்ெவூடடம் எதைறகு
 உதைபாரணம்.
 அ. ஒலித ்தைபாடரபு
 ஆ. ்கபாடசித ்தைபாடரபு
 இ. ்வ்கடர ்தைபாடரபு
 ஈ. ரபாஸ்டர ்தைபாடரபு

2.  ந்பாடநடபாஷபாப ்மன்்பாரு்ள அதி்கம் 
்யன ்டுதது்வர்கள யபார.

 அ. ஆசிரியர
 ஆ. மருததுவர
 இ. வணணம் அடிப்வர
 ஈ. பு்்கப்ட்க ்க்லஞர்கள.

3.  ் ம்கநரபாெபாபட ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரியில் 
�மது ்டங்க்ள ்திநவற்ற 
்யன்டுததை்டும் ்தைரிவு எது?

 அ. BEGIN A STORY
 ஆ. IMPORT PICTURES
 இ. SETTINGS
 ஈ. VIEW YOUR STORY

4.  ்கணிணியில் உருவபா்க்கப்டட 
நதைபாற்றங்க்ள உண்மயபா்ன உருவம் 
ந்பால் ்கபாடடுவது கீழ்கணடவறறுளஎது?

 அ. இங்கஸ்ந்கப
 ஆ. ந்பாடநடபா ஸ்நடபாரி   
 இ. ்மயநி்கர ்தைபாழில் நுட்ம்
 ஈ.  அநடபாபி இல்லுஸ்டநரடடர

5.  ் டபபுளளி்க்ள அடிப்்டயபா்க்க ்்கபாணடு 
உருவபா்க்க்டு்்வ யபா்வ 

 அ. ரபாஸ்டர
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அணுக்கள் - Atoms
அணுக்கள் மற்றும் மூலககூறு்களை குறிக்கககூடிய குறியீடு - Chemical formula
அல்லி வட்டம் - Corolla
அயல் ம்கரந்தச் சேரகள்க - Cross Pollination
அயனி - Ion
அணு மற்றும் மூலககூறு்களினால் ஆன பருப்பாருள் - Matter
அணுவ்கத் து்கள்்கள் - Subatomic particles
அடிபபள்ட அைவு்களிலிருநது ்தருவிக்கபபட்ட அைவு்கள் - Derived quantities
அைவு்கள் குறிக்கபபட்ட ்்காள்்கலன் - Measuring container
ஆற்்றல் மட்டம் - Orbit
இரத்்த சோள்க - Anemia
இரண்டு அல்லது அ்தற்கு சமலான, சவறுபட்ட    
மூலககூறு்களினால் ஆன சேரமம்

- Compound

இளைத்தி்றன் - Valency
இ்டப்பயரச்சி - Displacement
இரு அணுக்களுககு இள்டசய உள்ை ்்தாளலவு - Inter atomic Distance
ஈரபபு ளமயம் - Centre of gravity
உ்டல வழி இனப்பருக்கம் - Vegetative propagation
எதிரமின் அயனி - Anion
எதிர முடுக்கம் - Negative Acceleration
ஒசர வள்க அணுக்களினால் ஆன ்தனிமம் - Element
்பாருளின் இயற்பில் பண்பு்களின் அைவு்கள் - Physical quantity ஒரு
ஓரலகு பருமனில் அ்டங்கியுள்ை ்மாத்்த ்பாருளின் நிள்ற - Density
்கருவுறு்தல் - Fertilization
்கன்றிபசபான ்காயம் - Bruise
்காே ச�ாய் - Tuberculosis
கிருமி�ாசினி / �ச்சுத்்தள்ட ்பாருள் - Antiseptic
்்காபபைங்்கள் - Pustules
ேமநிளல - Equilibrium
சிறிய து்கள்்கள் - Atoms
சீரற்்ற முடுக்கம் - Non- Uniform Acceleration
சீரான முடுக்கம் - Uniform Acceleration
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சூல்க வட்டம் - Gynoecium
சூரியனுககு, ்்தாளலவில் இருககும் பூமியின் நிளல (Portion) - Aphelion
சூரிய குடும்பத்தில் உள்ை ஒரு ச்காளின் ்பயர - Neptune
்த்க்டா்க மாற்்றககூடிய ்தன்ளமவாய்ந்த உசலா்கம் - Malleable
்தன் ம்கரந்தச் சேரகள்க - Self Pollination
தி்டப்பாருள் திரவமா்க மா்றககூடிய நி்கழ்வு - Melting
தியானம் - Meditation
திளேசவ்கம் - Velocity
தீக்காயம் - Burn
துண்்டா்தல் - Fragmentation
்்தாற்று வியாதி - Communicable disease
்்தாளலவு - Distance
ச�ரமின் அயனி - Cation
ச�ர முடுக்கம் - Positive Acceleration
பல்ஈறு வீக்கம் - Gingivitis
பருப்பாருள் - Matter
பருப்பாருள்்களில் அ்டங்கியுள்ை ்பாருளின் அைவு - Mass
பல் ்ோத்ள்த / பல்்தடள்ட - Plaque
பன்னாடடு அலகு முள்ற - SI – System of international unit
பாலினப ்பருக்கம் - Sexual Reproduction
புல்லி வட்டம் - Calyx
ம்கரந்தச் சேரகள்க - Pollination
மின்னூட்டத்தின் அலகு - Coloumb
முடிவு்றாமூலககூறு - Free radical
மு்தலு்தவி - First Aid
முடுக்கம் - Acceleration
மூலககூறு்கள் - Molecules
்மாடடு விடு்தல் - Budding
வானியில் ்பாருள்்கள் Celestial bodies
வானியல் ்பாருள்்களைப பற்றி படிககும் இயற்பியலின் 
ஒரு பிரிவு

- Astronomy

்வற்றி்டம் (்காற்று இல்லா்த இ்டம்) - Vacuum
சவ்கம் - Speed
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ஏைபாம் வகுபபு அறிவியல் முதைல் ்ருவம் ்பாடநூல் உருவபா்க்கம்

ஆநலபாெ்்ன்ககுழு
குழுததை்லவர 
முரனவர்.�.வி.தவஙகதடஷவரன்
விஞஞபானி,
விஞஞபான பிரெபார அறிவியல் மறறும் ்தைபாழில்நுட்தது்்ற, புது்டல்லி.
முரனவர். மஸ்ஹர் சுல�ானா
து்்றத தை்லவர (விலஙகியல்) ஓயவு,
மபாநில்க ்கல்லூரி, ்ென்்ன.

மீளபாயவு 
முரனவர்.ரீடா ஜான்
ந்ரபாசிரியர மறறும் து்்றததை்லவர
இயறபியல் து்்ற
்ென்்னப ்ல்்க்ல்க்கை்கம், ்ென்்ன.
முரனவர் வி. சிவமா�வி
இ்ணந்ரபாசிரியர, 
்பாரதி ம்களிர ்கல்லூரி, ்ென்்ன.
முரனவர்.ஆர். குமரன்
உதைவிபந்ரபாசிரியர, நவதியியல் து்்ற
டி.ஜி.்வஸ்்னவ ்கல்லூரி,
அரும்்பா்க்கம், ்ென்்ன.

முரனவர்.தகா. ராஜலட்சுமி
உதைவிபந்ரபாசிரியர 
்பாரதி ம்களிர ்கல்லூரி, ்ென்்ன.

்பாட மீளபாயவு
முரனவர். தக.பி. கிரிவாசன்
இ்ணபந்ரபாசிரியர, தைபாவரவியல் து்்ற
அரசி்னர ்க்ல்க ்கல்லூரி, �நதை்னம், ்ென்்ன.
முரனவர். எஸ. சமீம்
து்ண இய்ககு�ர
SCERT. ்ென்்ன.

இ்ணயச் ்ெயல்்பாடு
எ.சரணயா
இ்டநி்ல ஆசிரி்ய
ஊரடசி ஒனறிய ்தைபாட்க்கப்ளளி,
்ெல்லததைபா்பா்யயம், ்மபாட்ககுறிச்சி,
ஈநரபாடு மபாவடடம்.

வல்லு�ர மறறும் ஒருஙகி்ணப்பாளர்கள
து. பிரபாகரன்
உதைவிபந்ரபாசிரியர, 
SCERT, ்ென்்ன.
ச. ராதஜஷ
்டடதைபாரி ஆசிரியர. அரசு நமல்நி்லப ்ளளி, வங்கனூர,   
திருவளளூர மபாவடடம். 

்பாடநூல் ஆசிரியர்கள
�. தபருமாள் ராஜ்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, ஊரபாடசி ஒனறிய �டுநி்லப்ளளி, 
மபாணி்க்கமங்கலம், வலங்்கமபான ஒனறிம், திருவபாரூர. 
தமா. தமாகனப்பிரியா
முது்க்ல ஆசிரி்ய, அரசு ம்களிர நமல்நி்லப்ளளி,
்்கபாரடபாச்நெரி, திருவபாரூர.
என்.இராதமஷபாபு
்டடதைபாரி ஆசிரியர
ஊரபாடசி ஒனறிய �டுநி்லப்ளளி,
நெபாைவரம், ்ென்்ன
முரனவர். ந. வித்யகீ�ா
விரிவு்ரயபாளர DIET, ஆடுது்்ற, தைஞெபாவூர.
ம. ஆன்ந�ன்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, அரசு உயரநி்லப்ளளி,  
நெர்வ்க்கபாரன்டடி, திணடு்க்கல்.
எஸ. சியாமளா
்டடதைபாரி ஆசிரியர
அரசி்னர ஆதிதிரபாவிடர உயரநி்லப்ளளி,
புளியபாநநதைபாபபு, ்ென்்ன.
ந. மணிகணடன்
்டடதைபாரி ஆசிரியர,
 அரசு உயரநி்லப்ளளி, ரபாசிங்கபாபுரம், நதைனி.
நா. பாலுசசாமி
தை்ல்ம ஆசிரியர (ஓயவு),
மபா�்கரபாடசி நமல்நி்லப ்ளளி, பீலநமடு, ந்கபாயம்்ததூர.
மா. �மிழரசி 
முது்க்லப ்டடதைபாரி ஆசிரியர (ஓயவு),
புனிதை நஜபாெப ்்ண்கள நமல்நி்லப்ளளி, வடு்கரந்ட்ட, திருச்சி.
டி. தரவதி
்டடதைபாரி ஆசிரியர
�்கரபாடசி நமல்நி்லப்ளளி
இரபாஜந்கபா்லபுரம், புது்கந்கபாட்ட மபாவடடம்

்க்ல மறறும் வடிவ்மபபு
வ்ர்க்ல 
சார்லஸ, பிரதமாத், தவலமுருகன்
புததை்க ்கடட்மபபு
தவ.சா. ஜாணஸமித், 
தியபா்கரபாய �்கர, ்ென்்ன.
நிைல் வ்ரப்டம் 
�ாமரர சீனிவாசன், ஓவியர்
்ெௌததிரி �்கர, வளெரவபா்க்கம், ்ென்்ன.
அட்ட  வடிவ ்மபபு
கதிர் ஆறுமுகம்
QC
ம தனாகர் இரா�ாகிருஷ்ணன்
ஒருஙகி்ணப்பாளர
ரதமஷ முனிசாமி
தைடடச்ெர
மு. சத்யா
புது ்்ருங்களததூர, ்ென்்ன.

வி்ரவு்க குறியீடு நமலபாண்ம்க குழு 
இரா. தஜகநா�ன்
இ்டநி்ல ஆசிரியர 
ஊ.ஒ.�.நி. ்ளளி, ்கநணெபுரம்- ந்பாளூர, 
திருவணணபாம்ல மபாவடடம்.
தஜ.எப். பால எட்வின் ராய்
்டடதைபாரி ஆசிரியர, 
ஊ.ஒ.�.நி. ்ளளி, இரபா்ககிப்டடி, வீர்பானடி, நெலம் மபாவடடம்.
மு.சரவ்ணன் 
்டடதைபாரி ஆசிரியர,
அரசி்னர ம்களிர நமனி்லப்ளளி, புதுப்பா்ளயம்,
வபாைப்பாடி, நெலம்.
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ஏழாம் வகுப்பு 
சமூக அறிவியல்

முதல் பருவம்
ததாகுதி - 3
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பாைப் தபாருளைககம்

பாைநூலில் உள்ள விடரவுக குறியீடடைப்  (QR Code) பயன்படுத்துநவாம்! எப்படி?
•  உங்ள் திைன் க�சியில் கூகுள் playstore க்காணடு DIKSHA கசயலிடய �திவிைக்ம் கசயது நிறுவிகக்காள்். 
•  கசயலிடய திைந்தவுைன், ஸக்ன் கசயயும் க�காததகாடன அழுததி �காைநூலில் உள்ை விடரவு குறியீடு்டை ஸக்ன் கசயயவும். 
•  திடரயில் கதகான்றும் க்மரகாடவ �காைநூலின் QR Code அருகில் க்காணடு கசல்லவும். 
•  ஸக்ன் கசயவதன் மூலம். அந்த QR Code  உைன் இடணக்ப்�டடுள்ை மின் �காை �குதி்டை �யன்�டுததலகாம். 

வரலாறு

அலகு தடலப்பு பகக எண

1. இடைக்கால இந்திய வரலகாற்று ஆதகாரங்ள் 125

2. வைஇந்தியப் புதிய அரசு்ளின் கதகாற்ைம் 137

3.
கதன்இந்தியப் புதிய அரசு்ள்
பிற்்காலச் கசகாழர்்ளும், �காணடியர்்ளும் 153

4. கைல்லி சுல்தகானியம் 168

புவியியல்

1. புவியின் உள்ைடமப்பு 182

2. நிலதகதகாற்ைங்ள் 196

3. மக்ள் கதகாட்யும், குடியிருப்பு்ளும் 208

குடிடமயியல்

1. சமததுவம் 220

2. அரசியல் ்டசி்ள் 227

தபாருளியல்

1. உற்�ததி 237

மின்நூல் மதிப்பீடு இடணய வைங்ள்
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கற்றல் ந�ாககஙகள்

�	இடைக்கால இந்தியகாவின் வரலகாற்றுக்கான சகான்று்டை 
அறிந்துக்காள்ளுதல்

�	க்காவில்்ள், மசூதி்ள், ் ல்லடை்ள், அரணமடன்ள், க்காடடை்ள் 
ஆகிய முககியச் சகான்று்டை அறிதல்

�	இலககியங்ள், க�காறிப்பு்ள் ஆகியவற்டைப் புரிந்துக்காள்ளுதல்
�	அரகாபிய, துருககியப் �யணி்ளின் �யண நூல்்டை அறிந்துக்காள்ளுதல்

க�காறிப்பு்ள்: க்காயில்சுவர், கசப்புதத்டு்ள் & �டன ஓடல

அலகு - 1

இடைககால இந்திய 
வரலாறறு ஆதாரஙகள்

அறிமுகம்
இந்திய வரலகாற்றில் கி.பி. (க�கா.ஆ) 700 முதல் 
1200 மற்றும் கி.பி. (க�கா.ஆ) 1200 முதல் 1700 
வடரயிலகான ்காலப்�குதி்ள் முடைகய 
கதகாைக் இடைக்கால இந்திய வரலகாறு என்றும் 
பின் இடைக்கால இந்திய வரலகாறு என்றும் 
வட்ப்�டுததப்�டடுள்ைன. இடைக்கால 
இந்திய வரலகாற்டைக ்ற்கும் அறிஞர்்ளுககு 
நல்வகாயப்�கா் அதி் எணணிகட்யிலகான 
�ல்வட்ப்�டை சகான்று்ள் கிடைக்ப் 
க�றுகின்ைன. ்ல்கவடடு்ள், 
கசப்புப்�டையங்ள், நிடனவுச்சின்னங்ள், 
நகாணயங்ள் ஆகியடவ அதி்ச்  
கசயதி்டை வழஙகுகின்ைன. அவற்றுைன் 
அரகாபிய, �காரசீ், துருககிய வரலகாற்றுத 
கதகாகுப்�காைர்்ளின் �திவு்ள்  கமலதி்ச் 
கசயதி்டை முன்டவககின்ைன. 

இச்சகான்று்ள் �ல்வட்ப்�டை விவரங்டைக 
க்காணடுள்ைன. சகாதகாரண மக்ளின் 
வகாழ்நிடல குறிததுக குடைவகான 
கசயதி்டை மடடுகம முன் டவககும் 
இச்சகான்று்ள் அரசர்்ளின் வகாழ்கட் 
�ற்றி  கநரடியகான, கசறிவகான, அதி் 
எணணிகட்யிலகான த்வல்்டைக 
வழஙகுகின்ைன. அரசர்்ளின் சகாதடன்ள் 
�ற்றிய அரசடவடயச் சகார்ந்கதகாரின் 
்ருததுக்ளும் வரலகாற்றுநி்ழ்வுத 
கதகாகுப்�காைர்்ளின் ்ருததுக்ளும் 
க�ரும்�காலும் ஒருதடலப்�டசமகானதகா்வும் 
மிட்ப்�டுததப்�டைதகா்வும் உயர்வுநவிற்சி 
கமகாழி நடையிலுகம அடமந்திருககின்ைன. 
இடைக்கால இந்திய வரலகாற்டைத 
கதரிந்துக்காள்ைக கிடைக்ப்க�றும் 
�ல்வட்ப்�டை  சகான்று்டை நகாம் ஆயவு 
கசயகவகாம்.
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ஔரஙகசீப்பின் அடவககள வரலாறறு 
அறிஞராக இருந்த காஃபிகானின் புகழ் 
தபற்ற கூறறு உஙகளுககுத்  ததரியுமா? 
“விசுவகாசம் உள்ைவரகா் இருததல், 
லகா� கநகாக்ம் இன்டம, ஆ�ததுககு 
அஞசகாடம, ஒருதடல�டசமகா் 
இல்லகாதிருததல், விருப்பு 
கவறுப்பின்றி இருததல், நண�ருககும் 
அந்நியருககுமிடைகய  கவற்றுடம 
�காரகாடம, கநர்டமயுைன் எழுதுதல் 
ஆகியடவ வரலகாற்று ஆசிரியரின் 
்ைடம்ள்” என அவர் கூறியுள்ைகார்.

சான்றுகள்

்ைந்த ்காலதடத மறு்டடுமகானம் கசயவதற்கு 
உதவககூடிய ஆதகாரங்ைகான ஆவணங்ள் 
அல்லது �திவு்கை சகான்று்ள் எனப்�டும். 
சகான்று்ளின் உதவியுைன் நகாம் அரசியல், 
க�காருைகாதகார, சமூ்ப் �ண�காடடு வைர்ச்சி 
விவரங்டைத திைனகாயவு கசயகிகைகாம்.

சகான்று்டை வட்ப்�டுததுதல்

முதல்நிடலச் சகான்று்ள் இரணைகாம் நிடலச் 
சகான்று்ள்

முதல்நிடலச் சான்றுகள்:

க�காறிப்பு்ள்,  (்ல்கவடடு்ள், 
கசப்புப்�டையங்ள்), நிடனவுச்சின்னங்ள், 
நகாணயங்ள் ஆகியடவயும் அவற்றிலிருந்து 
கிடைக்ப் க�றுகின்ை கசயதி்ளும் 
முதல்நிடலச் சகான்று்ள் ஆகும்.

இரணைாம் நிடலச் சான்றுகள்:

இலககியங்ள், ்காலவரிடசயிலகான 
நி்ழ்வுப்�திவு்ள், �யணககுறிப்பு்ள், 

வகாழ்கட் வரலகாற்று நூல்்ள், சுயசரிடத்ள் 
ஆகியன இரணைகாம் நிடலச்சகான்று்ள் ஆகும்.

தபாறிப்புகள் (Inscriptions)

�காடை க�காறிப்பு

க�காறிப்பு்ள் என்�ன �காடை்ள், ்ற்்ள், 
க்காயிற்சுவர்்ள், உகலகா்ங்ள் ஆகியவற்றின் 
்டினமகான கமற்�ரப்பின் கமல் க�காறிக்ப்�டும் 
எழுததுக்ைகாகும். அரசர் பிைப்பிதத 
க�ரகாடண்ள், அவர் அர்ப்�ணிததடவ, 
க்காடுதத க்காடை்ள், க�கார்்ளில் க�ற்ை 
கவற்றி்ளின் நிடனவகா்வும் க�காரில் மடிந்த 
வீரர்்ளின் நிடனவகா்வும் எழுப்�ப்�டை 
நிடனவுச்சின்னங்ள் ஆகியடவ  
அக்காலக ்டைம் குறிதத �ல கசயதி்டைத 
தம்ம்தகத க்காணடுள்ைன. க்காடை்ள் 
வழங்ப்�டைடதக குறிககும் கசப்புப்�டையங்ள் 
சடைபூர்வமகான ஆவணங்ைகா் 
ஐயப்�காடு்ளுககு இைமில்லகாத மதிப்பிடனக 
க்காணடுள்ைன. 13ஆம் நூற்ைகாணடு முதலகா் 
இஸலகாமியப் �காரசீ்ததின் நடைமுடை்ளின் 
்காரணமகா்வும் கசப்புப்�டையங்ள் விடல 
அதி்மகா் இருந்ததன் விடைவகா்வும் 
அவற்றுககு மகாற்ைகா்க குடைந்த கசலவிலகான 
�டனகயகாடல்ளும், ்காகிதமும் 
�யன்�காடடுககு வந்தன.

பிற்்காலச் கசகாழர்்ள் ்காலததில் (�தது 
முதல் �திமூன்ைகாம் நூற்ைகாணடு வடர) 
கவளியிைப்�டை �ல கசப்புப்�டையக க்காடை 
ஆவணங்ளில் இந்து, க�ௌதத அல்லது 
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கசப்புப்�டையம்

சமண சமயதடதச் கசர்ந்த தனிப்�டை 
குருமகார்்ளுகக்கா, துைவி்ளுகக்கா அல்லது 
பு்ழ் க�ற்ை மனிதர்்ளுகக்கா வழங்ப்�டை 
க்காடை்ள் �திவு கசயயப்�டடுள்ைன. 
இவற்றில் க்காடை வழஙகியவர், க்காடை 
க�ற்ைவர் ஆகிகயகார் குறிதது விரிவகான 
கசயதி்ள் இைம்க�ற்றுள்ைன. இதற்கு 
முரணகா்க ்ல்கவடடு்ள் உள்ைைக்ததில் 
மகாறு�டுகின்ைன. அவற்றில் க்காடை 
வழஙகியவரின் அைச்கசயல்்கை அதி்ம் 
�திவு கசயயப்�டடுள்ைன. க்காடை 
வழஙகியவர் மடடுகம சிைப்புக ்வனம் 
க�றுகிைகார். முதலகாம் ரகாகஜந்திர கசகாழனின் 
திருவகாலங்காடு கசப்க�டு்ளும் சுந்தரச் 
கசகாழனின் அன்பில் கசப்க�டு்ளும் 
குறிப்பிைததக் எடுததுக்காடடு்ைகாகும். 
்காஞசிபுரம் மகாவடைம் உததிரகமரூர் எனும் 
ஊரிலுள்ை ்ல்கவடடு்ள், கிரகாமங்ள் 
எவவகாறு நிர்வகிக்ப்�டைன என்�து  குறிதத 
விவரங்டைத கதரிவிககின்ைன.

கசகாழ அரசர்்ைகால் வழங்ப்�டை 
�ல்வட்ப்�டை நிலகக்காடை்டைக 
்ல்கவடடு்ள், கசப்புப்�டையங்ள் வகாயிலகா் 
நகாம் அறிந்துக்காள்ை முடிகிைது அடவ:

நவளாண வடக - பிரகாமணரல்லகாத 
உடைடமயகாைருககுச் 
கசகாந்தமகான நிலங்ள்.

பிரம்மநதயம் - பிரகாமணர்ககுக 
க்காடையகா் 
வழங்ப்�டை நிலங்ள்.

சாலநபாகம் - ்ல்விநிடலயங்டைப் 
�ரகாமரிப்�தற்்கா் 
வழங்ப்�டை நிலங்ள்.

நதவதானம் - க்காவில்்ளுககுக 
க்காடையகா் 
வழங்ப்�டை நிலங்ள்.

பள்ளிச் சந்தம் - சமண சமய 
நிறுவனங்ளுககுக 
க்காடையகா் 
அளிக்ப்�டை நிலங்ள்.

நிடனவுச் சின்னஙகள்
க்காவில்்ள், அரணமடன்ள், 
மசூதி்ள், ்ல்லடை்ள், 
க்காடடை்ள், க்காபுரங்ள், 
ஸதூபி்ள் ஆகிய 
்டைைங்ள் நிடனவுச் சின்னங்ள் எனும் 
வட்டயச் சகார்ந்தடவயகாகும். கைல்லி 
சுல்தகான்்ள் புதுவட்யகான ்டைைக 
்டலடய அறிமு்ம் கசயதனர். வடைவு்ள், 
ஒடுஙகிய வடிவகக்காபுரங்ள், குவிமகாைங்ள் 
ஆகியன அதன் முககியக கூறு்ைகாகும். இந்த 
நிடனவுச் சின்னங்ளிலுள்ை ்ல்கவடடு்ள் 
வரலகாற்டைக ்டைடமக்த கதடவப்�டும் 
சிைந்த த்வல்்டைக க்காணடுள்ைன. 
இடைக்காலதடதச் கசர்ந்த ்ஜுரகாக்கா 
(மததியப்பிரகதசம்) எனுமிைததிலுள்ை 
க்காவில்்ள், ரகாஜஸதகான் மகாநிலம், தில்வகாரகா 
(அபு குன்று) எனுமிைததிலுள்ை க்காவில்்ள், 
க்கானகாரககில் (ஒடிசகா) உள்ை க்காவில்்ள் 
ஆகியடவ வைஇந்தியகாவில் சமயதடத 
டமயமகா்க க்காணை �ண�காடடின் �ரிணகாம 
வைர்ச்சிடயப் புரிந்துக்காள்ை சிைந்த 
சகான்று்ைகாகும். தஞசகாவூரிலுள்ை  க�ரிய 
க்காவில் (பிர்தீஸவரர் க்காவில்), ்ஙட் 
க்காணை கசகாழபுரம், தகாரகாசுரம் ஆகிய 
இைங்ளிலுள்ை க்காவில்்ள் பிற்்காலச் 
கசகாழர்்ள் தமிழ்நகாடடில் ்டடிகயழுப்பிய 

7th Social Science_Term_1_Tamil_Unit 01.indd   127 03-04-2019   11.23.41 AM



128

கநர்ததியகான பிரமகாணைமகான ் டைைங்ளுககு 
அடையகாைங்ைகாகும். இவற்டைப் க�காலகவ 
ஹம்பியிலுள்ை விததகாலகா, விருப்�காகசகா 
க்காவில்்ள் விஜயந்ர அரசர்்ளின் 
(15ஆம் நூற்ைகாணடு) �ங்ளிப்ட�ப் 
�டைசகாற்று�டவயகாகும்.

குவவத-உல்-இஸலகாம் மசூதி, கமகாத-
கி-மசூதி, ஜமகா மசூதி, �கதப்பூர் சிகரி 
தர்்கா (இடவயடனததும் கைல்லியிலும் 
அதற்்ரு்காடமயிலும் அடமந்துள்ைன),  
சகார்மினகார் (டஹதரகா�காத) ஆகியன 
இடைக்காலதடதச் கசர்ந்த முககிய 
மசூதி்ைகாகும்.

சகார்மினகார்

 

ஆகரகா க்காடடை, சிததூர் க்காடடை, 
குவகாலியர் க்காடடை, கைல்லி கசஙக்காடடை 

கமலும் கதௌலதகா�காத (ஔரங்கா�காத), 
பிகரகாஷ்  ஷகா க்காததைம் (கைல்லி) ஆகிய 
இைங்ளிலுள்ை க்காடடை்ளும் வரலகாற்று 
முககியததுவம் வகாயந்தடவயகாகும். கஜயபூர், 
கஜயசகால்மர், கஜகாதபூர் ஆகிய இைங்ளிலுள்ை 
அரணமடன்ள், ரகாஜபுததிரர்்ளின் 
கமன்டமக்கான அடையகாைங்ைகாகும். 
குதுப்மினகார், அகலய-தர்வகாஷகா மற்றும் 
இல்துமிஷ், �கால்�ன் ஆகிகயகாரின் ் ல்லடை்ள், 
அடனதது மு்லகாய அரசர்்ளின் ்ல்லடை்ள் 
ஆகியடவ மதிப்புமிக் சகான்று்ைகா் 
அஙகீ்ரிக்ப்�டை சிைப்புமிக் ்டைைங்ைகாகும். 
வைஇந்தியகாவிலுள்ை �காழடைந்த ந்ரங்ைகான 
பிகரகாஷகா�காத, துகை்கா�காத ஆகியனவும் 
கதன்னிந்தியகாவிலுள்ை ஹம்பியும் இடைக்கால 
இந்திய வரலகாற்றுக்கான சகான்றுக 
்ருவூலங்ைகாகும்.

�ாணயஙகள்

நகாணயங்ளில் க�காறிக்ப்�டடுள்ை �ைங்ளும் 
உருவங்ளும்,  அரசர்்ளுடைய க�யர்்ள், 
�டைங்ள்,  அவர்்ளின் உருவப்�ைங்ள், 
நி்ழ்வு்ள், இைங்ளின் க�யர்்ள், நகாட்ள், 
அரசவம்சததின் க�யர்்ள், சின்னங்ள் 
ஆகியவற்டை நமககு உணர்ததுகின்ைன. 
நகாணயங்ளில் உள்ை உகலகா்ங்ளின் 
்லடவ க�ரரசின் க�காருைகாதகார நிடல குறிதத 
கசயதி்டை வழஙகுகின்ைன. 

தில்வகாரகா க்காவில், அபு குன்று ஹம்பி, விஜயந்ர்
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இலடசுமி உருவம் 
க�காறிதத க்காரியின் 

நகாணயம்

கில்ஜி அரசு நகாணயங்ள்

அரசர்்ளின் இரகாணுவப் �டைகயடுப்பு்ள், 
பிரகதச விரிவகாக்ம், வணி்த கதகாைர்பு்ள், 
சமய நம்பிகட்்ள் க�கான்ைடவயும் 
நகாணயங்ளில் இைம்க�ற்றுள்ைன. 

மு்மதுக்காரி தகான் கவளியிடை தங் 
நகாணயததில் க�ண கதயவமகான இலடசுமியின் 
வடிவதடதப் �திப்பிததுத தனது க�யடரயும் 
க�காறிக்ச் கசயதிருந்தகார். இந்நகாணயம், இந்தத 
கதகாைக்்காலத துருககியப் �டைகயடுப்�காைர் 
மதவிசயங்ளில் தகாரகாைததன்டமயுைன் 
நைந்துக்காணைகார் என்�தற்்கான அடனததுச் 
சகாததியக கூறு்டையும் உணர்ததுகிைது.

கைல்லி சுல்தகான்்ளின் ்கால்டைதடத 
அறிந்துக்காள்ை ’ஜிடைல்’ என்னும் கசப்பு 
நகாணயங்ள் �யன்�டுகின்ைன. இல்துமிஷ் 
அறிமு்ம் கசயத ’ைங்கா’ எனப்�டும் கவள்ளி 
நகாணயங்ள், அலகாவுதீன் கில்ஜியின் தங் 
நகாணயங்ள், மு்மதுபின் துகைககின் கசப்பு 
நகாணயங்ள் க�கான்ைடவ நகாணயங்ள் 
�ரவலகான �யன்�காடடில் இருந்தடதயும் 
நகாடடின் க�காருைகாதகார வைம் அல்லது 
நலிவு ஆகியவற்டைச் சுடடுவதகா்வும் 
அடமந்துள்ைன.

ஒரு ஜிடைல் 3.6 கவள்ளி 
கு ன் றி ம ணி ் ட ை க 
க்காணைதகாகும். 48  
ஜிடைல்்ள் 1 கவள்ளி 

ைங்காவுககுச் சமமகாகும்.

சமய இலககியஙகள்

கதகாைக்ததில் கதன்னிந்தியகாவிலும் 
பின்னர் வைஇந்தியகாவிலும் கதகான்றிய 
�கதி இயக்ம், �கதி இலககியங்ளின் 
வைர்ச்சிககு வழியடமததன. கசகாழர்்ளின் 
்காலம் �கதி இலககியங்ளின் ்காலம் 
என்று அடழக்ப்�டுகின்ைது. ‘்ம்� 
ரகாமகாயணம்’, கசககிழகாரின் ‘க�ரியபுரகாணம்’, 
�ன்னிரு ஆழ்வகார்்ைகால் இயற்ைப்�டடு 
நகாதமுனியகால் கதகாகுக்ப்�டை ‘நகாலகாயிர 
திவவிய பிர�ந்தம்’, அப்�ர், சம்�ந்தர்,  சுந்தரர் 
ஆகிகயகாரகால் இயற்ைப்�டடு நம்பியகாணைகார் 
நம்பியகால் கதகாகுக்ப்�டை ’கதவகாரம்’,  
மகாணிக்வகாச்ரின் ’திருவகாச்ம்’ ஆகியடவ 
கசகாழர்்காலப் �கதி இலககியங்ைகாகும். 
கஜயகதவரின் ’கீதக்காவிந்தம்’ (12 ஆம் 
நூற்ைகாணடு) கதன்னிந்திய �கதி இலககிய 
மரபின் கதகாைர்ச்சியகாகும். �திடனந்தகாம் 
நூற்ைகாணடைச் கசர்ந்த இடைநிடல உணர்வு 
க�ற்ை ் விஞரகான ் பீர்தகாஸ �கதி இயக்ததகால் 
்வரப்க�ற்ைவரகாவகார்.

சமயச் சாரபற்ற இலககியஙகள்

்ங்காகதவியகால் இயற்ைப்�டை ’மதுரகா 
விஜயம்’, கிருஷ்ணகதவரகாயரின் ’அமுகத 
மகால்யதகா’ ஆகிய இலககியங்ள்  விஜயந்ரப் 
க�ரரசுைன் கதகாைர்புடைய நி்ழ்வு்டையும் 
தனிந�ர்்டையும் நகாம் அறிந்துக்காள்ை 
உதவுகின்ைன. சந்த�கார்டதயின் ’பிருதிவி 
ரகாஜ ரகாகசகா’ ரகாஜபுததிர அரசர்்ளின் 
மனததுணிச்சடலப் �ைம்பிடிததுக 
்காடடுகின்ைது. துருககியப் �டைகயடுப்பின்க�காது 
நைந்தடவ குறிதது இந்தியத தரப்பிலிருந்து 
குறிப்பு்ள் ஏதுமில்டல. இஸலகாமுககு 
முந்டதய ்காலம் குறிதது உள்ை ஒகர 
சகான்று ்ல்ஹணரின் ’ரகாஜதரஙகினி’ 
(11ஆம் நூற்ைகாணடு) மடடுகம.
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நூல்கள், வாழ்கடக வரலாறுகள், 
சுயசரிடதகள்
அடிடம வம்சதடதச் கசர்ந்த சுல்தகான் 
நஸருதின் மகாமூதுவகால் ஆதரிக்ப்�டை மின்்ஜ் 
உஸ சிரகாஜ் என்�கார் ’த�்த-இ-நஸிரி’ எனும் 
நூடல எழுதினகார். இந்நூலின் சுருக் உடர 
மு்மது க்காரியின் �டைகயடுப்பில் கதகாைஙகி 
கி.பி. 1260 வடரயிலகான நி்ழ்வு்ள்  குறிதத 
கசயதி்டைக கூறுகின்ைன. தன்டன ஆதரிதத 
சுல்தகானின் க�யடரகய இச்சுருக்உடரககும், 
மின்்ஜ் உஸ சிரகாஜ் சூடடினகார். �திமூன்ைகாம் 
நூற்ைகாணடில் சுல்தகான் இல்துமிஷின் 
இறுதிக்காலததில் ்ஜினியிலிருந்து புலம் 
க�யர்ந்து வந்திருந்த ஹசன் நிஜகாமி என்�கார் 
’தகாஜ்-உல்-மகா-அசிர்’ எனும் நூடல எழுதினகார். 
குதபுதீன் ஐ�க �ற்றிய �ல கசயதி்டை 
இந்நூல் முன்டவககிைது. இந்நூகல கைல்லி 
சுல்தகானியததின் வரலகாற்டைக கூறும், அரசின் 
இடசவு க�ற்ை முதல் நூலகாகும். மு்மது பின் 
துகைககின் அரசடவ வரலகாற்ைகாசிரியர் ஜியகா-
உத-�ரணி ’தகாரிக-இ-பிகரகாஷகாகி’ எனும் 
நூடலப் �டைததகார். இந்நூல் கியகாசுதீன் 
�கால்�ன் முதல் பிகரகாஷ்ஷகா துகைககின் 
கதகாைக்க்கால ஆடசி வடரயிலகான கைல்லி 
சுல்தகானியததின் வரலகாற்டை விைககுகிைது. 
க�ரிஷ்ைகாவின் (16ஆம் நூற்ைகாணடு)  
தகாரிக-இ-க�ரிஷ்ைகா இந்தியகாவில் மு்லகாய 
ஆடசியின் எழுச்சி குறிதது விவரிககின்ைது.

த�்த - அரகாபியச் கசகால் - 
தடலமுடை்ள் அல்லது 
நூற்ைகாணடு்ள் என்று 
க�காருள்.

தஜூக - �காரசீ்ச் கசகால் - சுயசரிடத 
எனப்க�காருள்.
தகாரிக அல்லது தகாகுயூக – அரகாபியச் கசகால் 
- இதன் க�காருள் வரலகாறு என்�தகாகும்.

16ஆம் நூற்ைகாணடில் �கா�ரின் ’�கா�ர் 
நகாமகா’, அபுல் �காசலின் ’அயினி அக�ரி’, ’அக�ர் 
நகாமகா’ ஆகிய நூல்்ள் இவவிரு க�ரரசர்்ள் 
குறிதத முழுடமயகான விவரங்டை 
எடுததுடரககின்ைன. 17ஆம் நூற்ைகாணடில் 
தனது வகாழ்கட் நிடனவு்ைகா் ஜஹகாஙகீர் 
எழுதிய ”தசுக-இ-ஜகாஹகாஙகீரி” அக்காலக 
்டை வரலகாற்றின் மீது அதி் கவளிச்சதடதப் 
�காயச்சுகிைது. க�ரரசர்்ள் எழுதியுள்ை சுயசரிடத 
நூல்்ள் தவிர நிஜகாமுதீன் அ்மத என்�வரகால் 
”த�்த-இ-அக�ரி” எனும் நூல் எழுதப்�டைது. 
அபுல் �காசலின் மிட்ப்�டுததிககூறும் 
�காஙகிடனக க்காணை நூல்்டைக ்காடடிலும் 
இந்நூல் நம்�்ததன்டம வகாயந்ததகா்க 
்ருதப்�டுகிைது. இடதப்க�கான்று �தகானி 
எழுதிய மற்கைகாரு நூலகான ”தகாரிக-இ- 
�தகானி” (�தகானியின் வரலகாறு) ஒரு மி்ச் சிைந்த 
நூலகாகும். 1595இல் கவளியிைப்�டை இந்நூல் 
மூன்று கதகாகுதி்டைக க்காணடுள்ைது. 
அக�ருடைய ஆடசிடயப் �ற்றி க�சுகிை கதகாகுதி, 
அவரின் நிர்வகா்ம் கதகாைர்�கா், குறிப்�கா் 
மதகக்காள்ட் குறிதது, ஒளிவுமடைவின்றி 
கவளிப்�டையகா் விமர்சன பூர்வமகான 
்ருததுக்டை முன்டவககிைது.

பயணிகளும் பயணநூல்களும்
13ஆம் நூற்ைகாணடுத தமிழ்ததில் 
�காணடிய அரசு வலிடம வகாயந்த சகதியகா் 
மகாறிகக்காணடிருந்தக�காழுதில் கவனிஸ 
ந்டரச் கசர்ந்த �யணி மகார்க்காக�காகலகா 
வருட் புரிந்தகார். அவர் தமிழ்ததில் ்காயல் 
(இன்டைய தூததுககுடி மகாவடைததிலுள்ைது)  
எனும் ஊருககு இருமுடை வந்துள்ைகார். 
அக்காலததில் ்காயல் துடைமு்ம், 
அரகாபியகாவிலிருந்தும், சீனகாவிலிருந்தும்  
வந்த ்ப்�ல்்ைகால் நிரம்பியிருந்த 
துடைமு்ப்�டடினமகாகும். சீனகாவிலிருந்து 
தகாம் ்ப்�லில் வந்ததகாய மகார்கக்காக�காகலகா 
நம்மிைம் கூறுகிைகார். அரகாபியகாவிலிருந்தும் 
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�காரசீ்ததிலிருந்தும் ஆயிரக்ணககில் 
குதிடர்ள் கதன்னிந்தியகாவில் ்ைல் வழியகா் 
இைககுமதி கசயயப்�டைதகா் மகார்கக்காக�காகலகா 
குறிப்பிடுகின்ைகார்.

்ஜினி மகாமூதின் ஒரு 
�டைகயடுப்பின்க�காது அவருைன் அல்-�ரூனி 
(11ஆம் நூற்ைகாணடு) இந்தியகாவிற்கு வந்து 
இஙகுப் �தது ஆணடு்ள் தஙகியிருந்தகார். 
்ஜினி மகாமூதின் கசகாமநகாதபுரப் �டைகயடுப்பு 
குறிததத துல்லியமகான த்வல்்ள் இவர் 
க்காடுதததகாகும். ஒரு ் ற்ைறிந்த அறிஞரகான இவர் 
இந்தியகா முழுவதும் �யணம் கமற்க்காணடு 
இந்தியகாடவயும் அதன் மக்டையும் 
புரிந்துக்காள்ை முயன்ைகார். சமஸகிருத 
கமகாழிடயக ்ற்றுகக்காணை அவர் இந்தியத 
தததுவங்டையும் ்ற்ைகார். ”தகாகுயூக-இ-
ஹிந்த” என்ை தனது நூலில் இந்தியகாவின் 
நிடல்டையும் அறிவு முடையிடனயும், 
சமூ் விதி்டையும், மததடதயும் குறிதது 
விவகாதிததுள்ைகார்.

அரகாபியகாவில் பிைந்த கமகாரகாகக்கா 
நகாடடு அறிஞரகான இ�ன் �தூதகா (14ஆம் 
நூற்ைகாணடு) கமகாரகாகக்காவிலிருந்து புைப்�டடு 
வைஆப்பிரிக்காவின் குறுக்கா் எகிப்டத 
அடைந்து பின்னர் மததிய ஆசியகா வழியகா் 
இந்தியகா வந்தடைந்தகார். அவருடைய  
�யணநூல் (ரிகைகா [�யணங்ள்]) அவர் 
�யணம் கசயத நகாடு்டையும் மக்டையும் 
�ற்றிய விவரங்டைக க்காணடுள்ைது. 
அவருடைய ்ருததின்�டி எகிப்கத 
கசல்வம் க்காழிதத நகாைகாகும். ஏகனனில் 
கமற்்ததிய நகாடு்ளுைனகான இந்தியகாவின் 
வணி்ம் முழுவதும் எகிப்தின் வழியகா்கவ 
நடைக�ற்ைது. இந்தியகாவின் சகாதி குறிததும் 
சதி (உைன்்டடை ஏறுதல்) �ற்றியும் 
கூறியுள்ைகார். கவளிநகாடடுத துடைமு்ங்ளில் 
இந்திய வணி்ர்்ளின் விறுவிறுப்�கான 
வணி் நைவடிகட்்ள் குறிததும் ்ைலில் 

்காணப்�டை இந்தியக ்ப்�ல்்ள் �ற்றியும் நகாம் 
அவரிைமிருந்து கதரிந்துக்காள்கிகைகாம். கைல்லி 
ஒரு �ரந்து விரிந்த, கநர்ததியகான ந்ரகமன்று 
அவர் விவரிககின்ைகார். இந்நகாட்ளில்தகான் 
சுல்தகான் மு்மது பின் துகைக தடலந்டர 
கைல்லியிலிருந்து கதற்க்யிருந்த கதவகிரிககு 
(கதௌலதகா�காத) மகாற்றி கைல்லிடயப் 
க�காடைற்்காைகாககினகார்.

இ�ன் �தூதகா

கதன்னிந்தியகாடவப் க�காறுததமடடிலும் 
�ல அயல்நகாடடுப் �யணி்ள் விஜயந்ரம் 
வந்துள்ைனர். அவர்்ள் விஜயந்ர அரடசப் 
�ற்றிய முழுடமயகான விவரங்டை 
எழுதிடவததுச் கசன்றுள்ைனர். நிக்காகலகா 
க்காணடி எனும் இததகாலியப் �யணி 
1420இல் விஜயந்ர் வந்தகார். 1443இல் 
மததிய ஆசியகாவின் ஹீரட ந்ரிலிருந்து 
(மததிய ஆசியகாவின் மகாக�ரும் அரசனகான 
கசஙகிஸ்கானின் அரசடவ இருந்த இைம்) 
அப்துர் ரஸகாக விஜயந்ருககு வந்தகார். 
க�கார்ததுகீசியப் �யணியகான கைகாமிஙக்கா 
�யஸ 1522இல் இந்ந்ருககு வருட் 
தந்தகார். இவர்்ள் அடனவரும் தங்ள் 
அவதகானிப்பு்டைப் �திவுகசயதுள்ைனர். 
அடவ விஜயந்ரப் க�ரரசின் க�ரும் சிைப்ட� 
நகாம் புரிந்து க்காள்ை உதவுகின்ைன.
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சுருககம்
�	கி.பி.700 முதல் கி.பி.1200 வடரயிலகான ்காலப்�குதி கதகாைக் இடைக்காலகமன்றும் கி.பி.1200 

முதல் கிபி.1700 வடரயிலகான ்கால்டைம் பின் இடைக்காலகமன்றும் வட்ப்�டுததப்�டுகின்ைன.
�	சகான்று்ள் முதல்நிடலச் சகான்று்ள், இரணைகாம் நிடலச் சகான்று்ள் என வட்ப்�டுததப்�டுகின்ைன.
�	்ற்்ள், �காடை்ள்,க்காவில் சுவர்்ள் ஆகியவற்றின் மீதுள்ை க�காறிப்பு்ள், அரசு ஆடண்டையும் 

அரசடவ நி்ழ்வு்டையும் க்காணடுள்ை கசப்புப்�டையங்ள் ஆகியடவ கதளிவகான சகான்று்ள் 
ஆகும்.

�	கதகாைக் இடைக்கால நிடனவுச் சின்னங்ைகான மு்லகாயர் ் காலக  க்காவில்்ள், அரணமடன்ள், 
மசூதி்ள், க்காடடை்ள், ஸதூபி்ள், க்காபுரங்ள் , ்ல்லடை்ள் ஆகியடவ க்காடிடடுக 
்காடைப்�டடுள்ைன.

�	இல்துமிஷ், அலகாவுதீன் கில்ஜி ஆகிகயகாரின் நகாணயங்ள், பிற்்கால முஸலீம் அரசர்்ளின் கசப்பு 
நகாணயங்ள் ஆகியடவ �ற்றி விவகாதிக்ப்�டடுள்ைது.

�	�கதி இயக் ச்காப்ததடதச் கசர்ந்த �கதி இலககியங்ள் குறிப்பிைப்�டடுள்ைன.
�	இடைக்கால அரசியல், சமூ்ப் க�காருைகாதகார நிடல்ள் குறிததத த்வல்்டை வழஙகும் நூல்்ள், 

வகாழ்கட்வரலகாறு்ள், சுயசரிடத்ள் ஆகியன விவரிக்ப்�டடுள்ைன.
�	இந்தியகாவிற்கு வந்த  க�ரும்�காலகான அரகாபிய, �காரசீ்ப் �யணி்ளின் �யண நூல்்ள் இறுதியில் 

க்காடுக்ப்�டடுள்ைன.

தசாறகளஞ்சியம்
1. வரலாற்றுப் 

பதிவாளர்

chronicler a person who writes accounts of important 
historical events

2. விரராதம், 
பகைகை

animosity hostility, antagonism

3. பயணக்குறிப்புைள் travelogue a book or illustrated account of the places visited 
and experiences encountered by a traveller

4. நிகைவாை commemoration in remembrance of

5. விரிவாை elaborately in detail

6. தூபிைள்  minarets a tall  tower, typically part of a mosque

7. ைளஞ்சியஙைள்  repositories the places, buildings where materials are stored or 
kept

8. உருவப்படஙைள் portraits pictures , images in drawing or painting

9. ததாகுப்பு compendium a collection of detailed information about a 
particular subject , especially in a book

10. சான்றுைளுடன் 
நிரூபிததல்

 substantiate to prove with evidence
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I. சரியான விடைடயத் நதரவு 
தசயயவும்:

1. ______________ 
எ ன் � ட வ 
�காடை்ள், ்ற்்ள், 
க ் கா வி ல் சு வ ர் ் ள் , 
உகலகா்ங்ள் ஆகியவற்றின் ்டினமகான 
கமற்�ரப்பின் மீது கசதுக்ப்�டும் 
வகாச்ங்ைகாகும்.

 அ. ்காலவரிடசயிலகான  நி்ழ்வுப்�திவு்ள்
 ஆ.  �யணககுறிப்பு்ள்
 இ. நகாணயங்ள்
 ஈ. க�காறிப்பு்ள்

2. க்காவில்்ளுககுக க்காடையகா் 
வழங்ப்�டை நிலங்ள் 
______________ ஆகும்.

 அ. கவைகாணவட்
 ஆ. சகாலக�கா்ம்
 இ. பிரம்மகதயம்
 ஈ. கதவதகானம்

3. ______________ ்ளின் ்காலம் 
�கதி இலககியங்ளின் ்காலகமன 
அறியப்�டுகிைது.

 அ. கசகாழர்
 ஆ. �காணடியர்
 இ. ரகாஜபுததிரர்
 ஈ. விஜயந்ர அரசர்்ள்

4. முதல் கைல்லி சுல்தகான் �ற்றிய 
த்வல்்டைக கூறும் நூல் 
________________ ஆகும்.

 அ. அயினி அக�ரி

 ஆ. தகாஜ் -  உல் – மகா -அசிர்
 இ. தசுக-இ-ஜகாஹகாஙகீரி
 ஈ. தகாரிக – இ - க�ரிஷ்ைகா

5. அரகாபியகாவில் பிைந்து இந்தியகாவிற்கு 
வந்த கமகாரகாகக்கா நகாடடு அறிஞர் 
___________ ஆவகார்.

 அ. மகார்கக்காக�காகலகா
 ஆ. அல் -�ரூனி
 இ. கைகாமிஙக்கா �யஸ
 ஈ. இ�ன் �தூதகா 
II. நகாடிடை இைஙகடள நிரப்புக:
1. ___________ ்ல்கவடடு ஒரு 

பிரம்மகதயக கிரகாமததின் நிர்வகா்ம் 
குறிதது விவரிததுக கூறுகிைது.

2. தன்னுடைய தங் நகாணயங்ள் மீது 
க�ண கதயவமகான இலடசுமியின் 
உருவதடதப் �திதது தன்னுடைய 
க�யடரயும் க�காறிததவர் ___________ 
ஆவகார்.

3. ஒரு ___________ என்�து 3.6 கவள்ளி 
குன்றிமணி்டைக  க்காணடிருந்தது.

4. அடிடம வம்சதடதச் கசர்ந்த 
சுல்தகான் நஸருதீன் மகாமூதுவகால்  
ஆதரிக்ப்�டைவர்_________ ஆவகார்.

5. கி.பி.1420 இல் விஜயந்ருககு 
வருட்புரிந்த இததகாலியப் �யணி 
___________ ஆவகார்.

III. தபாருத்துக:

அ ஆ
1. ்ஜுரகாக்கா ஒடிசகா
2. க்கானகாரக ஹம்பி
3. தில்வகாரகா மததியப்பிரகதசம்
4. விருப்�காகசகா ரகாஜஸதகான்

  பயிறசி
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IV.  சரியா? தவ்றா?
1. �ள்ளிச்சந்தம்  என்�து சமண சமய 

நிறுவனங்ளுககுக க்காடையகா் 
வழங்ப்�டை நிலமகாகும்.

2. நகாணயங்ளிலுள்ை உகலகா்ங்ளின் 
்லடவ க�ரரசின் அரசியல்  நிடல குறிதத 
த்வல்்டை நமககு வழஙகுகின்ைன.

3. தகாமிரததின் விடல அதி்மகா் 
இருந்ததகால் அரசு ஆடண்டையும் 
அரசடவ நி்ழ்வு்டையும் �திவு 
கசயவதற்கு குடைந்த கசலவிலகான 
�டனகயகாடல்ளும் ்காகிதமும் 
�யன்�டுததப்�டைன.

4. கைகாமிஙக்கா �யஸ எனும் 
க�கார்ததுகீசியப்�யணி கி.பி.1522 இல் 
கசகாழப்க�ரரசுககு வருட் புரிந்தகார்.

V. (அ) கூறட்றக காரணத்நதாடு 
தபாருத்துக: தபாருத்தமான விடைடய   
( √ ) டிக இடடுக காடைவும்.

கூறறு: மு்மதுக்காரி தனது தங் 
நகாணயங்ளில் க�ண கதயவமகான 
இலடசுமியின் உருவதடதப் �திப்பிததகார்.

காரணம்: இததுருககிய �டைகயடுப்�காைர் 
மத விசயங்ளில் தகாரகாை மனப்�கான்டம 
க்காணைவரகாய இருந்தகார்.

 அ.  ் காரணம் கூற்றுக்கான சரியகான 
விைக்கம.

 ஆ. ் காரணம் கூற்றுக்கான சரியகான 
விைக்ம் இல்டல.

 இ. கூற்று தவறு, ்காரணம் சரி.
 ஈ. கூற்று, ்காரணம் இரணடுகம தவறு.

(ஆ) தவ்றான இடணடயக கணைறியவும்:

1. மதுரகா விஜயம் – ்ங்காகதவி

2. அபுல் �காசல்  – அயினி அக�ரி

3. இ�ன் �தூதகா  - தகாகுயூக-இ- ஹிந்த

4. அமுகதமகால்யதகா  –  கிருஷ்ணகதவரகாயர்

(இ) தபாருந்தாதடதக கணடுபிடி:

க�காறிப்பு்ள்,  �யணககுறிப்பு்ள், நிடனவுச் 
சின்னங்ள், நகாணயங்ள்.

VI. ஒரிரு வாககியஙகளில் பதில் 
அளிககவும்

1. நகாலகாயிர திவவிய பிர�ந்ததடதத 
கதகாகுததவர் யகார்?

2.  ‘தசுக’ எனும் வகார்தடதயின் க�காருள் 
யகாது?

3. ஜஹகாஙகீர் எழுதிய நிடனவுக குறிப்பின் 
க�யர் என்ன?

4. வரலகாற்டை அறிந்துக்காள்வதற்்கான 
இருவட்ச் சகான்று்டைக கூறு். 

5. இடைக்காலததில் ்டைப்�டை முககிய 
மசூதி்டையும், க்காடடை்டையும் 
�டடியலிைவும்.

6. இடைக்காலததில் இந்தியகாவிற்கு 
வருட்தந்த முககியமகான அயல்நகாடடுப் 
�யணி்ளின் க�யர்்டைக கூைவும்.

VII. விடையளிககவும்:
1. கைல்லிசுல்தகான்்ள் அறிமு்ம் கசயத 

�லவட்ப்�டை நகாணயங்டை 
விவரிக்வும்.
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IX. உயர சிந்தடன வினா:
1.  "நகாணயங்ளிலுள்ை உகலகா்ங்ளின் ்லடவ க�ரரசின் க�காருைகாதகாரச் கசழிப்ட�ச் 

சுடடிக்காடடுகிைது’. விைககு்.

X. மாணவர தசயல்பாடு:
இடைக்கால இந்தியகாவின் அரணமடன்ள், க்காடடை்ள், மசூதி்ள், ்ல்லடை்ள் 
ஆகியவற்றின் �ைங்ள் அைஙகிய கசருக்டு (ஆல்�ம்) ஒன்டைத தயகார் கசயயவும்.

XI.  வாழ்கடகத் தி்றன்:
உனது ந்ரததில் அல்லது கிரகாமததிலுள்ை நூல்ங்ளிலிருந்து அஙகுக கிடைககும் முதல் 
நிடல, இரணைகாம் நிடலச் சகான்று்டைக ்ணைறிந்து  அறிகட் ஒன்டைத  தயகார் கசயயவும்.

மூலாதார நூல்கள்
1. Abraham Eraly, The Age of Wrath, New Delhi:Penguin Group, 2014.

2. Burton Stein, A History of India, New Delhi: Oxford University Press, 2004 (Reprint).

3. K.A. Neelankanta Shastri, Cholas. Madras: University of Madras (Reprint).

4. S.K. Singh, History of Medieval India. New Delhi: Axis Books Private Ltd, 2013.

1. __________ ,க�ரரசர் 
ஔரங்சீப்பின்  அரசடவ  அறிஞர் ஆவகார்.

விடை:

2. திருவகாலங்காடு கசப்க�டு்ள் ___________ 
்காலதடதச் கசர்ந்ததகாகும்.

விடை:

3. __________ என்�து ்ல்விக 
கூைங்டைப் �காரகாமரிப்�தற்்கான நிலமகாகும்.

விடை:

4. க�ரியபுரகாணதடதத  கதகாகுததவர் _________ 
ஆவகார்.

விடை:

5. __________ ஓர்அரகாபியச் கசகால். இதன் 
க�காருள் ‘வரலகாறு’ என்�தகாகும் .

விடை:

6. மு்மதுபின் துகைக தனது தடலந்டர 
கைல்லியிலிருந்து கதற்க் அடமந்திருந்த 
__________ ககு மகாற்றினகார் .

விடை:

VIII. கடைக வினாககள்:
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இடைககால இந்தியா

�ாணயஙகடளக தகாணடு 
இடைககால இந்தியாடவப்பறறி 

அறிநவாமா?

இடைககால இந்தியா

இடணயச்தசயல்பாடு

படிநிடலகள்:
படி 1:  கீழ்்காணும் உரலி / விடரவுக குறியீடடைப் �யன்�டுததி இச்கசயல்�காடடிற்்கான 

இடணயப் �க்ததிற்குச் கசல்லவும்.
படி 2:  கமகல “INDIA” என குறிப்பிைப்�டடிருககும், அதடன கதர்ந்கதடுக்வும் .
படி 3:  பின்பு அதில் க்காடுக்ப்�டடுள்ை DYNASTY யில் எகதனும் ஒரு KINGDOM ஐ கதர்வு 

கசயயவும்.
படி 4:  நகாணயங்டை �ைததில் க்காடுக்ப்�டடுள்ை விைக்ங்டைக க்காணடு ஆரகாய்.

இடைககால இந்தியா உரலி:

https://www.mintageworld.com/

** �ைங்ள் அடையகாைததிற்கு மடடுகம.

* கதடவகயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்வும்.

படி 4

படி 3படி 2படி 1
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	வடஇந்தியாவின் ராஜபுத்திர அரசுகள் மற்றும் அவற்்றைப் ப�ான்றை 
ஏ்ைய அரசுகள் குறித்்த அறிவி்ைப் ப�று்தல்

�	இந்தியப் �ண�ாட்டிற்கு ராஜபுத்திரரகள் மற்றும் �ாலரகளின் 
�ஙகளிப்பி்ை மதிப்பிடு்தல்

�	அராபியர மற்றும் துருக்கியரின் ப்தாடக்கக்காலராணுவப் 
�்டபயடுப்புகள் குறித்து அறிந்து பகாள்ளு்தல்

காந்்தரயா பகாவில்

அலகு - II

வடஇந்தியப் புதிய 
அரசுகளின் ந�ோற்றம்

அறிமுகம்

ராஜபுத்திரரகளின் வீரதீரம், அஞ்ா்ம குறித்்த 
க்்தகள் ஏராளம் உள்ளை. ராஜபு்தைம் 
என்�து ராஜபுத்திர அரசுகளின் கூட்ட்மப்�ால் 
ஆைது. அவற்றுள் மிகவும் புகழ் ப�ற்றைது 
சித்தூர ஆகும். அ்ைத்து ராஜபுத்திர 
இைக்குழுவிைரும் ஒருஙகி்ையும் 
்மயமாகச் சித்தூர விளஙகிற்று. மாளவம், 
குஜராத் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிடு்கயில் சித்தூர 
சிறியப்த. இருந்்தப�ாதிலும் ராஜபுத்திரரகள் 
இந்்த அரசுகளிலும் ஆட்சி ப்ய்தைர. 
சித்தூரின் ராைா (அர்ர) மாளவத்்்த 
பவற்றி பகாணட்தன் நி்ைவாக ‘பஜய 
ஸ்தம்�ா’ எனும் பவற்றித்தூண சித்தூரில் 
நிறுவப்�ட்டது. பிரதிகாரரகள் பமற்கிந்தியப் 
�குதியிலும், �ாலரகள் இந்தியாவின் கிழக்குப் 
�குதியிலும் வலி்மமிக்க அரசுக்ள 

நிறுவியிருந்்தைர. ஒன்�்தாம் நூற்றைாணடில் 
ராஜஸ்தான், கன்பைாஜ் ஆகிய �குதிகளின் 
பமல் இ்றையாண்ம பகாணட  ்க்தியாகத் 
்தம்்மக் கூறிக்பகாள்ளும் அளவிற்குப் 
பிரதிகார அர்வம்்ம் வளரச்சி ப�ற்றிருந்்தது.

பஜய ஸ்தம்�ா
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பிரதிகார அரசின் வீழ்ச்சி, வஙகாளத்தில் 
�ாலரகளின் எழுச்சிக்கும் வடபமற்கு 
இந்தியாவில் ப்ௌகான்களின் எழுச்சிக்கும் 
வித்திட்டது. 

கி.பி. (ப�ா.ஆ) 712இல் சிந்துப் �குதி்ய 
அராபியர ்கப்�ற்றியதிலிருந்ப்த இந்தியாவில் 
இஸலாமியர காலக்கட்ட வரலாறு 
ப்தாடஙகியிருக்க பவணடும். ஆைால் 
கன்பைா்ஜ ஆணட அர்ரகளின் குறிப்�ாக, 
யப்ாவரமனின் (ஏறைத்்தாழ கி.பி.(ப�ா.ஆ) 736) 
எதிரப்பின் காரைமாகவும் அவரகளுக்குப் 

பின்ைர �த்்தாம் நூற்றைாணடின் இ்டப்�குதி 
வ்ர வட இந்தியாவின் ப�ரும்�குதி்யயும் 
கன்பைா்ஜயும் கட்டியாணட ராஜபுத்திர 
அர்ரகள் மற்றும் ்த்லவரகளின் எதிரப்பின் 
வி்ளவாலும் இந்தியாவில் இஸலாமியரின் 
காலக்கட்டம் கி.பி.(ப�ா.ஆ)1200இல் ்தான் 
ப்தாடஙகிற்று.

ரோஜபுத்திரரகளின் ந�ோற்றம்

‘ராஜபுத்’ எனும் ப்ால் ‘ரஜ்புத்ர’ எனும் 
்மஸகிரு்தச் ப்ால்லிலிருந்து ப�றைப்�ட்ட்தாகும். 
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அ்தன் ப�ாருள் அர்வம்் ரத்்தத்தின் வாரிசு 
அல்லது வழித்ப்தான்றைல் என்�்தாகும்.  
கி.பி.(ப�ா.ஆ) 647இல் ஹர்ரின் ம்றை்வத் 
ப்தாடரந்து வடக்கு மற்றும் மத்திய 
இந்தியாவின் �ல �குதிகளில் �ல்பவறு 
ராஜபுத்திர இைக்குழுக்கள் ்தஙகள் அரசுக்ள 
நிறுவிக்பகாணடை. ராஜபுத்திரரகள் 
்தஙகள் வம்்ாவளித் ப்தாற்றைத்்்தக் 
கடந்்தகாலத்திலிருந்து ப்தாடஙகுகின்றைைர. 
அவரகளின் மிக முக்கியமாை மூன்று 
குலஙகள் ‘சூரிய வம்சி’ எனும் சூரிய குலம், 
‘்ந்திர வம்சி’ எனும் ்ந்திர குலம், அக்னி 
குலம் (பெருப்பிலிருந்து ப்தான்றியவரகள்) 
என்�ைவாகும். சூரிய குல, ்ந்திர குல 
வழித்ப்தான்றைல்கள் எைக் கூறிக்பகாள்ளும் 
ராஜபுத்திரரகளுள் முக்கியமாைவரகள் 
�ந்ப்தல்கணடின் ்ந்ப்தலரகள் ஆவர. 
ஹரியாைா �குதியில் ப்தாமரரகள் ஆட்சி 
புரிந்து வந்்தைர. ஆைால் 12ஆம் நூற்றைாணடில் 
இவரகள் ப்ௌகான்களால் பவற்றி 
பகாள்ளப்�ட்டைர.

பஜம்ஸ டாட் எனும் கீழ்த்தி்்ப் 
புல்மயாளர கி.பி.(ப�ா.ஆ)1829இல் 
முக்கியமாை 36 ராஜபுத்திர அர்குலஙக்ளப் 
�ட்டியலிட்டுள்ளார. அவற்றுள் ொன்கு குலஙகள் 
சிறைப்புத்்தகுதி ப�ற்றை்வயாகும். அவரகள் 
பிரதிகாரரகள், ப்ௌகான்கள், ப்ாலஙகிகள் 
என்றை்ழக்கப்�ட்ட ்ாளுக்கியரகள் (்தக்காைச் 
்ாளுக்கியரிடமிருந்து பவறு�ட்டவரகள்),  
�வா்ரச் ப்ரந்்த �ரமாரரகள் 
எைப்�டுபவாராவர. இந்ொன்கு குலமரபிைரும் 
அக்னிகுலத் ப்தான்றைல்கள் ஆவர.

பிரதிகோரரகள்

ொன்கு முக்கிய குலமரபுக்ளச் ்ாரந்்த 
ராஜபுத்திரரகளில் ஒரு பிரிவிைராை 
பிரதிகாரர அல்லது கூரஜரப் பிரதிகாரர 
கூரஜராட்டிராவிலிருந்து (பஜாத்பூரில் உள்ளது) 

ஆட்சி புரிந்்தைர. கி.பி.(ப�ா.ஆ) ஆறைாம் 
நூற்றைாணடில் ஹரிச்்ந்திரா என்�வர கூரஜர 
அர் வம்்த்தின் அடிக்கல்்ல ொட்டிைார. 
பிரதிகார அர்ரகளுள் மு்தலாவது மற்றும் 
முக்கியமாை அர்ர மு்தலாம் ொக�ட்டர 
என்�வராவார. கி.பி எட்டாம் நூற்றைாணடில் 
�ரூச், பஜாத்பூர ஆகிய �குதிக்ள ஆட்சி 
ப்ய்த அவர ்தைது ஆட்சிப்�ரப்்�க் 
குவாலியரவ்ர விரிவு�டுத்திைார. சிந்துவின் 
மீது அராபியர பமற்பகாணட �்டபயடுப்்� 
அவர முறியடித்து அவரகளின் விரிவாக்க 
ெடவடிக்்கக்ளத் ்தடுத்்தார. அவருக்குப் 
பின்ைர ஆட்சிப் ப�ாறுப்ப�ற்றை வத்்ராஜா 
ஒட்டுபமாத்்த வட இந்தியாவின் பமல் ஆதிக்கம் 
ப்லுத்்த ஆ்்ப்�ட்டார. கன்பைா்ஜக் 
்கப்�ற்றை அவர பமற்பகாணட முயற்சி 
வஙகாளப் �குதியின் �ாலவம்் அர்ராை 
்தரம�ாலாவுடன் �்க ஏற்�ட வழிவகுத்்தது.

மாளவத்தின் கூரஜரப் பிரதிகாரரகள், 
்தக்காைத்்்தச் ப்ரந்்த 
ராஷ்டிரகூடரகள், வஙகாளத்துப் 
�ாலரகள் ஆகிய மூவருள் 
ஒவபவாருவரும் வளம் நி்றைந்்த 
கன்பைாஜின் மீது அவரகளின் 
பமலாதிக்கத்்்த நிறுவ முயன்றைைர. 
இ்தைால் ஏற்�ட்ட நீணட, பெடிய 
மும்மு்ைப் ப�ாட்டியில் இம்மூன்று 
்க்திகளும் �லவீைம்டந்்தை. 

வத்்ராஜா்வத் ப்தாடரந்து 
ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றை இரணடாம் ொக�ட்டர, 
ராம�த்ரா ஆகிபயார குறிப்பிடத்்தகுந்்த 
்ா்த்ைகள் எதுவும் புரியவில்்ல. 
ராம�த்திராவுக்குப் பின்ைர அவரு்டய 
மகைாை மிகிரப�ாஜா அல்லது ப�ாஜா 
என்�வர அரிய்ை ஏறிைார. �்தவிபயற்றை 
சில ஆணடுகளுக்குள் பிரதிகாரரகளின் 
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அதிகாரத்்்த வலுப்�டுத்துவதில் அவர பவற்றி 
ப�ற்றைார. ஒரு வலி்ம மிகுந்்த அர்ராக அவர 
்தைது ொட்டில் அ்மதி்யப் �ராமரித்்தார. 
அராபியரின் அச்சுறுத்்தல்க்ள உறுதியுடன் 
்மாளித்்தார. ப�ாஜாவுக்குப் பின்ைர ஒரு 
நூற்றைாணடு காலம் பிரதிகாரப் ப�ரரசு 
புகபழாடும், கீரத்திபயாடும் விளஙகியது.

அராபியரக்ள பவற்றிகரமாக எதிரத்்த 
பிரதிகாரரகள் ்தஙகள் கவைத்்்தக் கிழக்கு 
பொக்கித் திருப்பிைர. மு்தல் ஆயிரமாணடின் 
இறுதியில் ராஜஸ்தான் மற்றும் மாளவத்தின் 
ப�ரும் �குதி்ய அவரகள் ஆணடைர. 
கன்பைா்ஜயும் சிலகாலம் ்தஙகள் 
வ்ம் ்வத்திருந்்தைர �திபைான்று, 
�ன்னிபரணடாம் நூற்றைாணடுகளில் 
ராஜபுத்திரரகள் ்தஙகளுக்கி்டயிபலபய 
முடிவற்றை ப�ாரக்ள பமற்பகாணடைர. 
இச்சூழ்லச் ்ா்தகமாகப் �யன்�டுத்திப் �ல 
உள்ளூர சிற்றைர்ரகள் சு்தந்திர அர்ரகள் 
ஆயிைர. 

போலரகள்

�ர்மபோலர (கி.பி.(பபோ.ஆ) 770 – 810) 

�ால அர்வம்்த்்்த உருவாக்கியவர 
பகா�ாலர. அர் �ரம்�்ர்யச் ப்ரந்்தவர 
என்றை வரலாற்றுப் பின்ைணி அவருக்கில்்ல. 
அவரது திறை்மயின் காரைமாக மக்கள் அவ்ர 
அர்ராகத் ப்தரவு ப்ய்தைர கி.பி.(ப�ா.ஆ) 750 
மு்தல் 770 வ்ரயிலாை ஆட்சிக்காலத்தில் 
அவர வஙகாளத்தில் �ாலரகளின் எதிரகால 
பமன்்மக்காை அடித்்தளத்்்த அ்மத்்தார. 
அவரு்டய மகன் ்தரம�ாலர, �ால அர்் 
வடஇந்திய அரசியலில் ஒரு வலி்மமிக்க 
்க்தியாக உருவாக்கிைார. கன்பைாஜுக்கு 
எதிராக பவற்றிகரமாை �்டபயடுப்்� அவர 
பமற்பகாணடார. அவர மிகச் சிறைந்்த ப�ௌத்்த 
ஆ்தரவாளராவார. அவரால் உருவாக்கப்�ட்ட 

விக்கிரமசீலா மடாலயம் ப�ௌத்்தக் கல்விக்காை 
மிகச் சிறைந்்த ்மயமாயிற்று.

விக்கிரமசீலா  மடாலயம்

்தரம�ால்ரத் ப்தாடரந்து அவரு்டய 
மகன் ப்தவ�ாலர ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றைார. 
அவர �ாலரகளின் ஆட்சிஅதிகாரத்்்தக் 
கிழக்கு பொக்கி காமரூ�ம் (அஸ்ாம்) வ்ர 
விரிவு�டுத்திைார. அவரும் ்த்லசிறைந்்த 
ப�ௌத்்த ஆ்தரவாளர ஆவார. அவர 
ப�ௌத்்தரகளுக்கு ஐந்து கிராமஙக்ளக் 
பகா்டயாக வழஙகிைார. அவரும் 
மக்தத்தில் மடாலயஙக்ளயும் �ல 
பகாவில்க்ளயும் நிறுவிைார. ‘‘்தரம�ாலர, 
ப்தவ�ாலர ஆகிபயாரின் ஆட்சிக்காலஙகள் 
வஙகாள வரலாற்றின் சிறைப்பு மிக்க ஒளிரும் 
அத்தியாயஙகள்’’ எை வரலாற்றைறிஞர ஆர.சி. 
மஜும்்தார கருத்துக் கூறியுள்ளார.

ப்தவ�ாலருக்குப் பின்ைர ஐந்து 
அர்ரகள் அப்�குதி்யச் சிறைப்பித்துச் ப்ால்ல 
இயலா்த அளவிற்கு ஆட்சி புரிந்்தைர. 
ஆைால் 988ஆம் ஆணடு மு்தலாம் மகி�ாலர 
அரிய்ை ஏறிய்்தத் ப்தாடரந்து  �ாலர 
அரசு முன்எப்ப�ாதுமில்லா்த ப�ய்ரயும் 
புக்ழயும் ப�ற்றைது.

மு�லோம் ்மகிபோலர ( 988 – 1038) 

மு்தலாம் மகி�ாலர �ால வம்்த்தின் மிகச் 
சிறைந்்த, வலி்ம மிக்க அர்ர ஆவார. அவர 
இரணடாம் �ால வம்்த்்்தத் ப்தாற்றுவித்்தவர 
ஆவார. பிரதிகாரரகளின் வீழ்ச்சியாைது 
மகி�ாலருக்கு வடஇந்திய அரசியல் 
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நிகழ்வுகளில் மு்தன்்மயாை �ாத்திரத்்்த 
வகிக்கும் வாயப்்� வழஙகியது. ஆைால் 
ப்தன்னிந்திய அர்ராை ராபஜந்திர ப்ாழனின் 
�்டபயடுப்பின் காரைமாய வாரைாசிக்கு 
அப்�ால் ்தைது அதிகாரத்்்த விரிவு�டுத்்த 
அவரால் இயலாமல் ப�ாயிற்று. �ால வம்்த்தின் 
�ண்டய புக்ழயும் ப�ய்ரயும் மகி�ாலர 
மீட்படடுத்்தார. வாரைாசி, ்ாரொத், ொளந்்தா 
ஆகிய இடஙகளில் ்மயம் ்ாரந்்த ஏராளமாை 
கட்டடஙக்ளக் கட்டுவித்்த மகி�ாலர �்ழய 
கட்டடஙக்ளயும் புைர்மத்்தார. 

மகி�ாலரின் இறைப்்�த் ப்தாடரந்து 
�ால வம்்ம் வீழ்ச்சியுற்று ப்ைா வம்்த்தின் 
வரு்கக்கு வழிவிட்டது. 

ப�ௌகோன்கள்
ப்ௌகான்கள் கி.பி.(ப�ா.ஆ) 956 மு்தல் 1192 
வ்ர இன்்றைய ராஜஸ்தானின் கிழக்குப் 
�குதிக்ளச் ்ாகம்�ரி ெகரில் ்த்லெக்ர 
நிறுவி ஆட்சி புரிந்்தவரகளாவர. இந்்த 
ராஜபுத்திர அர் வம்்த்்்தத் ப்தாற்றுவித்்தவர 
சிம்மராஜ் என்�வராவார. இவர ஆஜ்மீர 
ெக்ரத் ப்தாற்றுவித்்தவர எைவும் 
அறியப்�டுகின்றைார.

ப்ௌகான்கள் பிரதிகாரரகளுக்குக் 
கட்டுப்�ட்ட குறுநில மன்ைரகளாய 
இருந்்தவராவர. அராபியரின் 
�்டபயடுப்பின்ப�ாது பிரதிகாரரகளுடன் 
ப்தாபளாடு ப்தாள் நின்றைவராவர. ப்ௌகான் 
வம்்ாவளியின் க்டசி அர்ைாை 
பிருதிவிராஜ் ப்ௌகாபை அவவர் 
வம்்ாவளி அர்ரகளுள் ்த்லசிறைந்்தவபரைக் 
கரு்தப்�டுகின்றைார. அவர 1191ஆம் ஆணடு 
ெ்டப�ற்றை  மு்தல் ்தபரயன் ப�ாரில் முகமது 
பகாரி்யத் ப்தாற்கடித்்தார. இருந்்தப�ாதிலும் 
1192இல் ெ்டப�ற்றை இரணடாம் ்தபரயன் 
ப�ாரில் அவர ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டுக் 
பகால்லப்�ட்டார.

பி ரு தி வி ர ா ஜ் 
ப ் ௌ க ா னி ன் 
ம்றைவுக்குப் பின் 
சில நூற்றைாணடுகள் 

கழிந்்த பின்பு ்ந்த் �ார்்த எனும் 
கவிஞர ‘‘பிருதிவிராஜ ராப்ா’’ எனும் 
ப�யரில் ஒரு நீணட காவியத்்்த 
இயற்றிைார. காவியம் கூறும் 
க்்த பின்வருமாறு : கன்பைாஜின் 
அர்னு்டய மகளுக்குத் திருமைம் 
ப்யய பவணடும். அவள் ்தைது 
கைவ்ைத் ப்தரவு ப்யவ்தற்பகைச் 
சுயம்வரம் ஏற்�ாடு ப்யயப்�ட்டது. 
ஏற்பகைபவ பிருதிவிராஜனிடம் 
கா்தல்வயப்�ட்டிருந்்த இளவரசி 
அவ்ரபய மைந்துபகாள்ள 
விரும்பிைாள். ஆைால் பிருதிவிராஜ் 
அவள் ்தந்்்தயின் எதிரியாவார. 
பிருதிவிரா்ஜ அவமாைப்�டுத்தும் 
பொக்கத்தில் கன்பைாஜின் அர்ர 
அவருக்கு அ்ழப்பு அனுப்�வில்்ல. 
பமலும் பிருதிவிராஜ் ப்ௌகா்ைப் 
ப�ான்று ஒரு சி்ல ப்யது 
்தைது அர் ்்�யின் வாயிலில் 
வாயிற்காப்ப�ா்ைப் ப�ால நிறுத்தி 
்வத்்தார. கூடியிருந்ப்தாபரல்லாம் 
அதிரச்சி அ்டயும் வணைம் 
இளவரசி அஙகிருந்்த இளவர்ரக்ள 
மறுத்து பிருதிவிராஜின் சி்லக்கு 
மா்லயிட்டுத் ்தைது விருப்�த்்்த 
பவளிப்�டுத்திைாள். ்ற்று 
ப்தா்லவில் ம்றைந்திருந்்த 
பிருதிவிராஜ் இளவரசி்ய 
அ்ழத்துக்பகாணடு குதி்ரயில் 
்தப்பிைார. பின்ைர இருவரும் 
திருமைம் ப்யது பகாணடைர.
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கலல ்மறறும் கடடடககலலககு 
ரோஜபுத்திரரகளின் பஙகளிப்பு

கலல

ராஜஸ்தானி ஓவியம்

ராஜபுத்திர அர்்வகள் �ண�ாட்டு 
்மயஙகளாகத் திகழ்ந்்தை. அஙகு இலக்கியம், 
இ்், ெடைம், ஓவியம், சிற்�ம் ஆகிய க்லகளும் 
கவின் க்லகளும் ப்ழிப்புற்றைை. ப�ரும்�ாலும் 
்மயக் கருத்துக்க்ள ்மயமாகக் பகாணட 
ஒரு குறிப்பிட்ட �ாணியிலாை ஓவியக்க்ல 
மரபு ராஜபுத்திர அர்்வகளில் ப்தாற்றைம் 
ப�ற்றைது. இப்�ாணியிலாை ஓவியஙகள் 
‘‘ராஜஸ்தானி’’ எை என்றை்ழக்கப்�டுகின்றைை. 
ராஜஸ்தானி �ாணியிலாை ஓவியஙகள் 
பிக்கபைர, பஜாத்பூர (இவவிரு இடஙகளும் 
ராஜஸ்தானில் உள்ளை), பமவார (உ்தயபூர), 
பஜய்ால்மர (ராஜஸ்தான்), புரி (ஹரியாைா) 
ஆகிய இடஙகளில் காைக்கி்டக்கின்றைை. 

கடடடககலல

கட்டடஙகள் கட்டுவதில் ராஜபுத்திரர 
்த்லசிறைந்்தவராவர. சித்ப்தாரகார, ரான்்தம்பூர, 
கும்�ல்கார (இ்வய்ைத்தும் ராஜஸ்தானில் 
உள்ளை), மாணடு, குவாலியர, ் ந்ப்தரி, அசிரகார 
(இ்வய்ைத்தும் மத்தியப்பிரப்த்த்தில் 
உள்ளை) ஆகிய இடஙகளிலுள்ள வலி்ம 
மிகுந்்த பகாட்்டகள் ராஜபுத்திரரகளின் 
கட்டடஙகளுக்குச் சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

ராஜபுத்திரரகளின் குடியிருப்புக் 
கட்டடக்க்லக்கு எடுத்துக்காட்டுகளாக 
விளஙகு�்வ குவாலியரிலுள்ள மான்சிங 
அரணம்ை, ஆம்�ர (பஜயப்பூர) பகாட்்ட, 
உ்தயபூரில் ஏரியின் ெடுபவ அ்மந்துள்ள 
அரணம்ை ஆகிய்வகளாகும். 
ராஜபுத்திரரகளின் �ல ெகரஙகளும் 
அரணம்ைகளும் ம்லகளின் பமல் 
கட்டப்�ட்டுள்ள பகாட்்டகளிலும், 
ப்யற்்கயாக உருவாக்கப்�ட்ட அழகிய 
ஏரிகளின் அருபகயும் அ்மக்கப்�ட்டுள்ளை. 
பஜாத்பூரில் (ராஜஸ்தான்) உள்ள மாளி்க  
எளிதில் ஏறைமுடியா்த ம்லப்�ா்றையின் 
பமல், ெக்ர பொக்கிய வணைம் 
அ்மக்கப்�ட்டுள்ளது.

ராஜபுத்திர அர்ரகள் கட்டியுள்ள 
பகாவில்கள் க்ல விமர்கரக்ள வியப்பில் 
ஆழ்த்தி அவரகளின் உள்ளஙக்ளக் 
பகாள்்ள பகாணடுள்ளை. கஜுராபகா எனும் 
இடத்திலுள்ள பகாவில்கள், பகாைாரக்கிலுள்ள 
சூரியைார பகாவில், அபு குன்றின் மீது 
கட்டப்�ட்டுள்ள தில்வாரா ்மைக்பகாவில், 

ஆம்�ர பகாட்்ட, பஜயப்பூர குவாலியர அரணம்ைஉ்தயபூர அரணம்ை
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மத்தியப்பிரப்த்த்தில் அ்மந்துள்ள காந்்தரயா 
பகாவில் ஆகியை ராஜபுத்திரரகளின் 
பகாவில் கட்டடக்க்லக்கு உன்ை்தமாை 
எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

�ந்ப்தல்கணடிலுள்ள கஜுராபகா வளாகத்தில் 
பமாத்்தம் 30 பகாவில்கள் அ்மந்துள்ளை. 
கஜுராபகா பகாவில்களின் சிகரஙகள் எழில் 
மிகுந்்த்வயாகும். பகாவிலின் பவளிப்புறைமும், 
உட்புறைமும் மிக பெரத்தியாை சிற்�ஙக்ளக் 
பகாணடுள்ளை. இக்பகாவில்கள் 
்மை தீரத்்தஙகரரகளுக்கும், சிவன், 
விஷ்ணு ஆகிய இந்துக் கடவுள்களுக்கும் 
�்டத்்தளிக்கப்�ட்டுள்ளை.

கஜுராபகா

பஜாத்பூரிலிருந்து 32 ்மல் ப்தா்லவிலுள்ள 
ஓசியான் என்னுமிடத்தில் �திைாறு இந்து 
மற்றும் ்மைக் பகாவில்கள் உள்ளை. அபு 
குன்றின் பமலுள்ள ்மைக் பகாவிலில் 

ஓசியான் பகாவில்

பவண்மநிறைச் ் ல்வக் கற்களால் கட்டப்�ட்ட 
கூடம் உள்ளது. அ்தன் ்மயத்தில் �திபைாரு 
ப�ாது்மய வட்டஙக்ளக் பகாணட 
குவிமாடம் அ்மந்துள்ளது. பமலும் இஙகுள்ள 
தூணகளும் வி்தாைமும் அழகிய ப்துக்கல் 
பவ்லப்�ாடுகளால் அலஙகரிக்கப்�ட்டுள்ளை.

போலரகளின் பணபோடடுப் பஙகளிப்பு

�ாலரகள் மகாயாை ப�ௌத்்தத்்்தப் 
பின்�ற்றியவராவர. ப�ௌத்்தக் பகாவில்க்ளயும் 
புகழ்ப�ற்றை ொளந்்தா, விக்கிரமசீலா ஆகிய 
�ல்க்லக்கழகஙக்ளயும் அவரகள் �ரந்்த 
மைப்�ான்்மயுடனும் ஈ்கக் குைத்ப்தாடும் 
ஆ்தரித்்தைர. அவரகளின் ்மயப் �ரப்�ாளரகள் 
மூலம் திப�த்தில் ப�ௌத்்தம் நிறுவப்�ட்டது. 
ப�யரும் புகழும் ப�ற்றை ப�ௌத்்தத் துறைவியும், 
திப�த்திய ப�ௌத்்தத்்்தச் சீரதிருத்்தம் 
ப்ய்தவருமாை அதி்ா (981 – 1054) 
விக்கிரமசீலா மடாலயத்தின் ்த்லவராக 
இருந்்தார. சுமத்ரா மற்றும் ஜாவா்வச் ப்ரந்்த 
இந்து ப�ௌத்்த ்்பலந்திர அரசுடன் �ாலரகள் 
சுமூகமாை உறை்வப் ப�ணிைர.

�ாலரகளின் ஆ்தரவால் ்தனித்்தன்்ம 
வாயந்்த புதிய �ாணி்யக் பகாணட 
க்லப்�ள்ளி ஒன்று உருவாைது. இது 
‘‘�ாலரகளின் க்ல’’ அல்லது ‘‘கிழக்கு இந்தியக் 
க்ல’’ என்று அ்ழக்கப்�ட்டது. �ாலரகளின் 
இக்க்லப்�ாணி இன்்றைய பீகார, 
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பமற்குவஙகம், அண்ட ொடாை �ஙகளாப்தஷ் 
ஆகிய �குதிகளில் ்த்ழத்ப்தாஙகியது. 
இக்க்லப்�ாணி ப�ரும்�ாலும் ப்ப்புச் 
சி்லகளிலும், �்ை ஓ்லகளிலும் 
வ்ரயப்�ட்ட ஓவியஙகள் எனும் வடிவஙகளில் 
பவளிப்�ட்டை. இ்வ புத்்த்ரயும் 
ஏ்ைய கடவுளரக்ளயும் புகழ்�ாடுவ்தாய 
அ்மந்துள்ளை. இப்�குதிக்ளச் ப்ரந்்த 
�ாலரகளின் ப்ப்புச் சி்லகள் ப்தன்கிழக்கு 
ஆசியாவில் இந்தியப் �ண�ாடு �ரவியதில் 
முக்கியப்�ஙகு வகித்்தை.

�ாலரகால �்ை ஓ்ல ஓவியம்

இஸலோமின் ந�ோற்றம்
ஒரு ்மய ெம்பிக்்கயாக இஸலாம் 
அராபியாவிலுள்ள பமக்காவில் 
ப்தான்றியது. இ்த்ைத் ப்தாற்றுவித்்தவர 
இ்றைதூ்தர முகமது ெபிகள் ொயகமாவார. 
இஸலா்மப் பின்�ற்று�வரகள் 
முஸலீம்கள் எை அ்ழக்கப்�டுகின்றைைர. 
ஓர இஸலாமிய அரசு அரசியல் ரீதியாகவும், ம்த 
ரீதியாகவும் ஒபர ெ�ரால் ஆளப்�ட்டால் அவவரசு 
கலீீஃ�த் என்றை்ழக்கப்�ட்டது. கலீீஃ�ா 
என்னும் ப்ால்லுக்கு, இ்றைதூ்தர முகமது 

ரக ஷோபந்�ன் (ராக்கி) எனும் �ண�ாட்டு மர�ாைது ராஜபுத்திரரகளுக்கு உரிய்தாகும்.  
'ரக் ஷா' எனில் �ாதுகாப்பு என்றும், '�ந்்தன்' என்�து கட்டு்தல் அல்லது உறைவு என்னும் 
ப�ாருளாகும். இது ்பகா்தரத்துவத்்்தயும், அன்்�யும் பகாணடாடும் விழாவாகும். ஒரு 
ப�ண ஒர ஆடவனின் மணிக்கட்டில் ராக்கி்யக் கட்டிவிட்டால் அப்ப�ண அந்்த ஆடவ்ை 
்பகா்தரைாகக் கருதுகிறைாள் என்று ப�ாருள். அப்�டியாை ஆடவரகள் அப்ப�ணக்ளப் 
�ாதுகாக்கக் கட்மப்�ட்டவரகள் ஆவர. 
1905 ஆம் ஆணடு வஙகப் பிரிவி்ையின்ப�ாது ரவீந்திரொத் ்தாகூர ப�ருமளவில் மக்கள் 
�ஙபகற்றை ரக் ஷா�ந்்தன் விழா்வத் ப்தாடஙகிைார. அவவிழாவில் இந்து மற்றும் முஸலீம் 
ப�ணகள் அடுத்்த ்மூகத்்்தச் ப்ரந்்த ஆடவர ்ககளில் ராக்கி்யக் கட்டி அவரக்ளச் 
்பகா்தரரகளாக ஏற்க்வத்்தார. இந்து, முஸலீம்களுக்கி்டபய பிள்வ ஏற்�டுத்்த 
ஆஙகிபலயர பமற்பகாணட முயற்சிகளுக்கு எதிராக இச்ப்யல்�ாடு பமற்பகாள்ளப்�ட்டது.

ெபிகளின் பிரதிநிதி என்று ப�ாருளாகும். 
‘‘உ்மயத்துகளும்’’ ‘‘அப்�ாசித்துகளும்’’ 
ப்தாடக்கக்கால கலீீஃ�த்துகளாகும். 
உ்மயதுகளும், அப்�ாசித்துகளும் 
்தனித்்தனிபய ்தஙகள் �்டபயடுப்புகளின் 
மூலமும் இஸலாமின் பகாட்�ாடுக்ளப் 
�ரப்பிய்தன் வழியாகவும் ்தஙகள் ஆட்சி்ய 
விரிவு�டுத்திைர.

எட்டாம் நூற்றைாணடு இந்தியாவில் 
சிந்து �குதி்யக் ்கப்�ற்றிய முஸலீம் 
�்டவீரரகளாகபவ அராபியரகள் 
மு்தன்மு்தலாக அறிமுகமாயிைர கங்கச் 
்மபவளி மற்றும் ்தக்காை அர்ரகளின் 
எதிரப்பின் வி்ளவாய அராபியரகளால் 
சிந்து்வத் ்தாணடி ்தஙகள் ஆட்சி்ய 
விரிவு�டுத்்த இயலவில்்ல. ஒன்�்தாம் 
நூற்றைாணடின் இறுதியில் அப்�ாசித் 
கலீீஃ�ாக்களின் வீழ்ச்சி்யத் ப்தாடரந்து 
இந்தியாவிலும் ஏ்ைய �குதிகளிலும் இருந்்த 
அராபிய ராணுவத் ்தள�திகள் கலீீஃ�ாக்களின் 
அதிகாரத்்்தத் தூக்கிஎறிந்துவிட்டு 
சு்தந்திரமாை சுல்்தான்களாக ஆட்சிபுரியத் 
ப்தாடஙகிைர.

கஜினி்யத் ்த்லெகராகக் 
பகாணட துருக்கிய ஆளுெர அல்ப்-டஜின் 
அவரகளில் ஒருவர. அவருக்குப் பின்ைர 
ஆட்சிப்ப�ாறுப்ப�ற்றை அவரு்டய மருமகன் 
்�க்டிஜின் வடபமற்குத் தி்் வழியாக 
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இந்தியா்வக் ்கப்�ற்றை விரும்பிைார. ஆைால் அவரது விருப்�த்்்த அவரது மகன் மாமூது ்தான் 
நி்றைபவற்றிைார.

சிந்துலவ அரோபியர லகப்பறறியதும் அ�ன் �ோககமும்
கி.பி.(ப�ா.ஆ) 712ஆம் ஆணடு உ்மயது அரசின் �்டத்்தள�தியாை முகமது பின் 
காசிம் சிந்துவின் மீது �்டபயடுத்்தார. சிந்துவின் அர்ர ்தாகீர, முகமது பின் காசிமால் 
ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டுக் பகால்லப்�ட்டார. சிந்துவின் ்த்லெகர அபரார ்கப்�ற்றைப்�ட்டது. காசிம் 
முல்்தா்ையும் ்கப்�ற்றிைார. சிந்துவில் நிரவாக ஏற்�ாடுக்ளச் ப்ய்தார. சிந்துப்�குதிவாழ் 
மக்களுக்குப் ‘‘�ாதுகாக்கப்�ட்ட மக்கள்’’ எனும் ்தகுதி வழஙகப்�ட்டது. மக்களின் 
வாழ்க்்கயிலும் அவரகளின் ம்தஙகளிலும் எவவி்தத் ்த்லயீடும் ப்யயப்�டவில்்ல. 
ஆைால் காசிம் பவகுவி்ரவில் கலீீஃ�ாவால் திரும்� அ்ழக்கப்�ட்டார. 
அராபிய அறிஞரகள் சிந்துவிற்கு வந்து �ல இந்திய இலக்கியஙக்ளக் கற்றைைர. வானியல், 
்தத்துவம், கணி்தம், மருத்துவம் ப்தாடர�ாகச் ்மஸகிரு்த பமாழியிலிருந்்த �ல நூல்க்ள 
அவரகள் அராபிய பமாழியில் பமாழியாக்கம் ப்ய்தைர. 0 மு்தல் 9 வ்ரயிலாை எணக்ள 
அவரகள் இந்தியாவிலிருந்ப்த கற்றுக்பகாணடைர அதுவ்ரயிலும் பம்லொட்டிைர 
பூஜ்யத்தின் �யன்�ாட்்ட அறிந்திருக்கவில்்ல.  ஐபராப்பியரகள் கணி்தம் ப்தாடர�ாை 
அதிக அறி்வ அராபியர வாயிலாகப் ப�ற்றைைர. பூஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்்்த அவரகள் 
இந்தியாவிலிருந்ப்த கற்றுக்பகாணடைர. 
பம்லொட்டவரும் அராபியரகளும் ்துரஙக வி்ளயாட்்ட இந்தியரகளிடமிருந்ப்த 
கற்றுக்பகாணட்தாக ெம்�ப்�டுகிறைது.

இந்தியாவில் அராபியரகள் வரு்க
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கஜினி ்மோமூது (கி.பி.(பபோ.ஆ)  
997 – 1030)
கஜினி மாமூது இந்தியாவின் மீது 
சூ்றையாட்ல பொக்கமாகக் பகாணட 
திடீர �்டபயடுப்புக்ளப் �திபைழு 
மு்றை ெடத்திய்தாகக் கூறைப்�டுகிறைது. 
அக்காலக்கட்டத்தில் வட இந்தியா �ல 
சிற்றைரசுகளாகப் பிரிந்திருந்்தது. அவற்றுள் 
ஒன்றைாை ஷாகி அரசு �ஞ்ாப் மு்தல் காபூல் 
வ்ர �ரவியிருந்்தது. கன்பைாஜ், குஜராத், 
காஷ்மீர, பெ�ாளம், மாளவம், �ந்ப்தல்கணடு 
ஆகியை ஏ்ைய முக்கிய அரசுகளாகும். 
ஷாகி அரசுக்கு எதிராக பமற்பகாள்ளப்�ட்ட 
�்டபயடுப்புகளில் அ்தன் அர்ர பஜய�ாலர 
1001ஆம் ஆணடு ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டார. 
இத்ப்தால்வி்யப் ப�ருத்்த அவமாைமாகக் 
கருதிய பஜய�ாலர ்தன்்ைத்்தாபை 
மாயத்துக்பகாணடார. அவருக்குப்பின் 
வந்்த ஆைந்்த�ாலர மாமூதுக்கு எதிராகப் 
ப�ாரிட்டார.  1008ஆம் ஆணடு ப�ஷாவருக்கு 
அருபகயுள்ள ்வகிந்த் எனுமிடத்தில் அவர 
ப்தாற்கடிக்கப்�ட்டார.  ்வகிந்தில் ப�ற்றை 
பவற்றியின் வி்ளவாக மாமூது �ஞ்ாப் வ்ர 
்தைது ஆட்சி அதிகாரத்்்த விரிவு�டுத்திைார.

இ்த்ைத் ப்தாடரந்து இந்தியாவின் 
மீது அவர பமற்பகாணட �்டபயடுப்புகள் 
வட இந்தியாவின் ப்ல்வச் ப்ழிப்புமிக்க 
பகாவில்க்ளயும் ெகரஙக்ளயும் 
பகாள்்ளயடிப்�்்தபய பொக்கமாகக் 
பகாணடிருந்்தை. 1011இல் �ஞ்ாபிலுள்ள 
ொகரபகாட், படல்லிக்கு அருபகயுள்ள 
்தாபைஸவர ஆகிய ெகரஙகள் அவரால் 
சூ்றையாடப்�ட்டை.

1018ஆம் ஆணடில் மாமூது புனி்த ெகரமாை 
மதுரா்வக் பகாள்்ளயடித்்தார. 
கன்பைா்ஜயும் அவர ்தாக்கிைார. 
கன்பைாஜின் அர்ர  ராஜ்ய�ாலர 
கன்பைா்ஜக் ்கவிட்டுவிட்டு பவளிபயறி 

பின்ைர இயற்்க எயதிைார. மாமூது 
ப�ரும் ப்ல்வத்துடன் ஊர திரும்பிைார. 
அவரு்டய அடுத்்தப் �்டபயடுப்பு குஜராத்தின் 
மீ்தாை்தாகும். கி.பி. 1024இல் மாமூது 
முல்்தானிலிருந்து புறைப்�ட்டு ராஜபு்தைத்தின் 
குறுக்பக �்டபயடுத்து வந்து ப்ாலஙகி 
அர்ர மு்தலாம் பீமப்தவ்ரத் ப்தாற்கடித்து 
அன்கில்வாட் ெக்ரச் சூ்றையாடிைார. மாமூது 
மிகவும் புகழ்ப�ற்றை ப்ாமொ்தபுரம் பகாவி்லக் 
பகாள்்ளயடித்து அஙகிருந்்த கடவுள் 
சி்ல்ய உ்டத்்த்தாகவும் ப்ால்லப்�டுகிறைது. 
இ்தன் பின்ைர சிந்து �ா்லவைத்தின் வழியாக 
அவர ொடு திரும்பிைார. இப்�்டபயடுப்ப� 
இந்தியாவின் மீ்தாை அவரின் இறுதிப் 
�்டபயடுப்�ாகும். கி.பி. 1030இல் மாமூது 
மரைம்டந்்தார. கஜாைாவியப் ப�ரரசு 

ப்தாராயமாக �ாரசீகம், 
ஆக்்்ுக்கு அப்�ால் உள்ள 
�குதிகள், ஆப்கானிஸ்தான், 
�ஞ்ாப் ஆகியவற்்றை 
உள்ளடக்கிய்தாக இருந்்தது.

ப்ாமொ்தபுரம் பகாவிலின் இடி�ாடுகள்

முக்மது நகோரி (1149 – 1206) 
பகார �குதி்யச் ப்ரந்்த முகமது அல்லது 
முகமதுபகாரி கஜினிக்குக் கப்�ம் கட்டிய 
குறுநிலத் ்த்லவராக இருந்்தவர. 
கஜினி மாமூதின்  இறைப்பிற்குப் பின்ைர 
சு்தந்திரமாைவராைார. கஜாைாவியப் ப�ரரசின் 
வீழ்ச்சி்யச் ்ா்தகமாக்கிக்பகாணட முகமது 
பகாரி கஜினி்யத் ்தைது கட்டுப்�ாட்டின் கீழ்க் 
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பகாணடுவந்்தார. கஜினியில் ்தைது நி்ல்ய 
வலுவாை்தாகவும் �ாதுகாப்�ாை்தாகவும் 
ஆக்கிக்பகாணட பின்ைர இவர ்தைது 
கவைத்்்த இந்தியா மீது திருப்பிைார. கஜினி 
மாமூ்்தப் ப�ாலன்றி இவர இந்தியா்வக் 
்கப்�ற்றி ்தைது ப�ரர்் விரிவாக்கம் 
ப்யய விரும்பிைார. கி.பி.  (ப�ா.ஆ) 1175இல் 
முல்்தா்ைக் ்கப்�ற்றிய அவர அடுத்்தடுத்்த 
�்டபயடுப்புகளின் மூலம் ஒட்டுபமாத்்த 
முல்்தா்ையும் ்கப்�ற்றிைார. 1186இல் 
�ஞ்ாப்்�த் ்தாக்கி அ்த்ைக் ்கப்�ற்றிைார. 

�பரய்ன் நபோர (1191 – 1192)
்தாஙகள் அகப்�ட்டுக்பகாணட ஆ�த்்தாை 
சூழ்லப் புரிந்துபகாணட வடஇந்திய 
இந்து அர்ரகள் பிருதிவிராஜ் ப்ளகானின் 
்த்ல்மயில் ஒரு கூட்டணி்ய 
உருவாக்கிைர. பெருக்கடி நி்ல்யச் 
்மாளிக்கும் ஆற்றைல் பகாணடவராகப் 
பிருதிவிராஜ் ப்ௌகான் 1191இல் படல்லிக்கு 
அருபக ்தபரயன் எனுமிடத்தில் ெ்டப�ற்றை 
ப�ாரில் முகமது பகாரி்யத் ப்தாற்கடித்்தார. 
இப்ப�ார மு்தலாம் ்தபரயன் ப�ார என்று 
அ்ழக்கப்�டுகிறைது. இத்ப்தால்விக்குப் �ழி 
வாஙகும் ப�ாருட்டு முகமது பகாரி தீவிரமாை 
ஏற்�ாடுக்ள பமற்பகாணடு ப�ரும்�்ட்யத் 
திரட்டிைார. ்தன்னு்டய ப�ரும்�்டபயாடு 
ப�ஷாவர, முல்்தான் வழியாக லாகூ்ர 
வந்்த்டந்்தார. ்தன்னு்டய பமலாதிக்கத்்்த 
அஙகீகரிக்குமாறும் ஒரு முஸலீமாக 
மாறும்�டியும்  அவர பிருதிவிராஜ் ப்ௌகானுக்குச் 
ப்யதியனுப்பிைார. அ்த்ை மறுத்்த 
பிருதிவிராஜ் ப�ாருக்குத் ்தயாராைார. �ல 
இந்து அர்ரகளும் குறுநிலத் ்த்லவரகளும் 
அவருடன் அணிவகுத்்தைர 1192இல் 
ெ்டப�ற்றை இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் 
பிருதிவிராஜின் �்டக்ள முற்றிலுமாகத் 
ப்தாற்கடித்்த முகமதுபகாரி அவ்ரக் ்கது 
ப்யது பகான்றைார. 

இரணடாம் ்தபரயன் ப�ார ராஜபுத்திரரகளுக்குப் 
ப�ரிழப்்� ஏற்�டுத்திய ப�ாராகும். அவரகளின் 
அரசியல் பகௌரவம் ப�ரும் பின்ை்ட்வச் 
்ந்தித்்தது. ப்ௌகான் அரசு அப்ப�ாது 
�்டபயடுத்துவந்்தவரின் காலடியில் கிடந்்தது. 
இவவாறு இந்தியாவில் ஆஜ்மீரில் மு்தல் 
இஸலாமிய  அரசு உறுதியாக நிறுவப்�ட்டது. 
இந்திய வரலாற்றில் புதிய ் காப்்தம் ப்தாடஙகியது. 
இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் பவற்றி ப�ற்றை 
பின்ைர ்தைது ொட்டின் கிழக்பகல்்லயில் 
அச்சுறுத்்தல்க்ள ஏற்�டுத்திய துருக்கிய்ரயும் 
மஙபகாலிய்ரயும் எதிரபகாள்வ்தற்காக 
முகமது பகாரி கஜினிக்குத் திரும்பிைார. கி.பி. 
(ப�ா.ஆ) 1206இல் முகமதுபகாரி இயற்்க 
எய்தபவ இந்தியாவிலிருந்்த அவரு்டய 
திறை்ம வாயந்்த ்தள�தி குத்புதீன் ஐ�க் 
முகமது பகாரிக்குச் ப்ாந்்தமாயிருந்்த 
இந்தியப் �குதிக்ளத் ்தைது கட்டுப்�ாட்டின் 
கீழ்க் பகாணடுவந்்த பின்ைர ்தன்்ை 
‘‘படல்லியின் மு்தல் சுல்்தான்’’ எைப் 
பிரகடைப்�டுத்திக்பகாணடார.

சுருககம்
�	ஹர்ருக்குப் பின்ைர புதிய பிராந்திய 

அரசுகள் உ்தயமாயிை. அவற்றுள் 
பிரதிகாரரகள், �ாலரகள், ப்ௌகான்கள், 
�ரமாரரகள் ஆகிபயார முக்கிய அர் 
வம்்த்திைர ஆவர.

�	பிரதிகாரரகளும், �ாலரகளும் வடக்குச் 
்மபவளிக்ளக் ்கப்�ற்றுவதில் 
்தஙகளி்டபய ப்தாடரந்து 
ப�ாரிட்டுக்பகாணடைர. குறிப்�ாகக் 
கன்பைா்ஜக் ்கப்�ற்றுவதில் அவரகள் 
்தனிக்கவைம் ப்லுத்திைர.

�	கன்பைா்ஜக் ்கப்�ற்றை ெ்டப�ற்றை 
ப்தாடர பமா்தல்கள் குறுநிலத் 
்த்லவரக்ளயும் சிற்றைர்ரக்ளயும் 
்தஙக்ளச் சு்தந்திர அர்ரகளாக 
அறிவித்துக்பகாள்ளத் தூணடிை.
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�	ராஜபுத்திரரகளும் �ாலரகளும் �டிப்�டியாக வளரந்துவந்்த இந்தியப் �ண�ாட்டிற்கு பமச்்த்்தகுந்்த 
�ஙகளிப்்�ச் ப்ய்தைர.

�	அராபியரின் விரிவாக்க முயற்சிகள் �ல அர்ரகளால் எதிரக்கப்�ட்டை.
�	பகாள்்ளயடிப்�்்த பொக்கமாகக் பகாணட கஜினி மாமூதின் திடீர இராணுவத் ்தாக்கு்தல்கள் 

�திபைாராம் நூற்றைாணடிலும் அவற்்றைத் ப்தாடரந்து முகமது பகாரி பமற்பகாணட 
�்டபயடுப்புகளும் இந்தியாவில் இஸலாமியர ஆட்சி நிறுவப்�டுவ்தற்கு வழிய்மத்துக் 
பகாடுத்்தை. 

I. �ரியோன விலடலயத் ந�ரவு ப�ய்க:
1. ‘பிருதிவிராஜ ராப்ா’ 

எனும் நூ்ல 
எழுதியவர யார?

 அ. கல்ஹைர
 ஆ. வி்ாக்தத்்தர
 இ. ராஜப்கரர
 ஈ. ்ந்த் �ார்்த

2. பிரதிகார அர்ரகளுள் மு்தல் ்த்லசிறைந்்த 
அர்ர யார?

 அ. மு்தலாம் ப�ாஜா
 ஆ. மு்தலாம் ொக�ட்டர
 இ. பஜய�ாலர
 ஈ. ்ந்திரப்தவர

3. கஜினி  என்னும் ஒரு சிறிய அரசு எஙகு 
அ்மந்திருந்்தது?

 அ. மஙபகாலியா
 ஆ. துருக்கி
 இ. �ாரசீகம்
 ஈ. ஆப்கானிஸ்தான்

4. கஜினி மாமூதின் �்டபயடுப்பிற்கு 
முக்கியக் காரைம் யாது?

 அ. சி்ல வழி�ாட்்ட ஒழிப்�து.
 ஆ. இந்தியாவின் ப்ல்வத்்்தக் 

 பகாள்்ளயடிப்�து.
 இ. இந்தியாவில் இஸலா்மப் �ரப்புவது.
 ஈ. இந்தியாவில் ஒரு முஸலீம் அர்்  

 நிறுவுவது. 

ப�ோறகளஞ்சியம்
1. வாரிசு, வழித்ப்தான்றைல் scion a descendant of the notable family

2. முன்பைப்ப�ாதும் இல்லா்த unprecedented exceptional

3. இரு ்ாராருக்கும் ொ்த்்்த 
வி்ளவிக்கின்றை

internecine mutually destructive

4. சித்்தரிக்கும் க்ல portraiture the art of painting

5. பெரத்தியாை elegant grand

6. மடாலயம் monastery a place where monks live

7. கூட்ட்மப்பு confederacy a league or alliance of states

  பயிறசி
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II. நகோடிடட இடஙகலள நிரப்புக:
1. விக்கிரமசீலா �ல்க்லக்கழகத்்்தத் 

ப்தாற்றுவித்்தவர _____________
ஆவார.

2. கி.பி ______________ இல் சிந்து்வ 
அராபியர ்கப்�ற்றிைர.

3. ஆஜ்மீர ெகரத்்்த நிரமாணித்்தவர 
______________ ஆவார.

4. காந்்தரயா பகாவில் ______________ 
ல்  அ்மந்துள்ளது.

III. பபோருத்துக:

அ ஆ
1. கஜுராபகா அபு குன்று
2. சூரியைார பகாவில் �ந்ப்தல்கணட்
3. தில்வாரா பகாவில் பகாைாரக்

IV. �ரியோ? �வ்றோ?
1. 'ராஜபுத்ர' என்�து ஒரு லத்தீன் வாரத்்்த 

ஆகும். 
2. அர்ர பகா�ாலர மக்களால் 

ப்தரந்ப்தடுக்கப்�ட்டார.
3. அபுகுன்றில் அ்மந்துள்ள 

பகாவில் சிவப�ருமானுக்குப் 
�்டத்்தளிக்கப்�ட்டுள்ளது.

4. 'ரக் ஷா�ந்்தன்' ்பகா்தர உறைவு ப்தாடர�ாை 
விழாவாகும்.

5. இந்தியரகள் 0 மு்தல் 9 வ்ரயிலாை 
எணக்ள அராபியரகளிடமிருந்து கற்றுக் 
பகாணடைர.

V. கீழககோணும் கூறறுகலள ஆய்க: 
பபோருத்�்மோன விலடலய   ( √ ) டிக இடடுக 
கோடடவும்

1. கூறறு: கன்பைாஜின் மீது ஆதிக்கத்்்த 
நிறுவபவ மும்மு்ைப் ப�ாராட்டம் 
ெ்டப�ற்றைது.

கோரணம்: கன்பைாஜ் மிகப்ப�ரும் ெகரமாக 
இருந்்தது.
 அ. காரைம் கூற்றிற்காை ்ரியாை 

 விளக்கபம.
 ஆ. காரைம் கூற்றிற்காை ்ரியாை 

 விளக்கம் அல்ல.
 இ. கூற்று ்தவறு. காரைம் ்ரி.
 ஈ. கூற்றும் காரைமும் ்தவறு.
2. கூறறு I. மகி�ாலரால் ்தைது ொட்்ட 

வாரைாசி்யக் கடந்து விரிவு�டுத்்த 
முடியவில்்ல.
கூறறு II. மகி�ாலரும் மு்தலாம் ராபஜந்திர 
ப்ாழனும் ்மகாலத்்தவர ஆவர.

 அ. I ்ரி.
 ஆ. II ்ரி.
 இ. I மற்றும் II ்ரி.
 ஈ.  I மற்றும் II ்தவறு.

3. கூறறு: இந்தியாவில் இஸலாமியக் 
காலக்கட்டம் கி.பி.(ப�ா.ஆ) 712 இல் 
அராபியர சிந்து்வக் ்கப்�ற்றிய உடன் 
ப்தாடஙகவில்்ல.
கோரணம்: கூரஜரப்பிரதிகாரரகள் 
அராபிய்ரக் கடு்மயாக எதிரத்்தைர.

 அ. காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
 விளக்கபம.

 ஆ. காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
 விளக்கமல்ல.

 இ. கூற்று ்ரி, காரைம் ்தவறு.
 ஈ. கூற்று ்தவறு, காரைம் ்ரி.
4. கூறறு : இரணடாம் ்தபரயன் ப�ாரில் 

பிருதிவிராஜ் ப்தால்விய்டந்்தார.
கோரணம்:  ராஜபுத்திரரகளி்டபய 
ஒற்று்ம  இல்்ல.

 அ. காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கபம.

 ஆ. காரைம் கூற்றுக்காை ்ரியாை 
விளக்கமல்ல.
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 இ. கூற்று ்ரி, காரைம் ்தவறு.
 ஈ. கூற்று ்தவறு, காரைம் ்ரி.

5. கீழ்க்காணும் கூற்றுக்ள ஆயக. அவற்றில் எது/எ்வ ்ரியாை்வ என்�்்தக் கணடறியவும்.

1. 'ரக் ஷா�ந்்தன்'  மரபு ராஜபுத்திரரகளு்டயது. 
2. வஙகப்பிரிவி்ையின்ப�ாது ரவீந்திரொத் ்தாகூர ப�ருமளவில் மக்கள் �ஙபகற்றை  

'ரக் ஷா�ந்்தன்' விழா்வத் ப்தாடஙகிைார.
3. இந்துக்க்ளயும்  முஸலீம்க்ளயும் பிரிப்�்தற்காக ஆஙகிபலயர பமற்பகாணட முயற்சிகளுக்கு 

எதிராை்தாக இது திட்டமிடப்�ட்டது.

 அ. கூற்று ‘1’ ்ரியாைது.
 ஆ. கூற்று ‘2’ ்ரியாைது.
 இ. கூற்று ‘3’ ்ரியாைது.
 ஈ. பமற்கணட அ்ைத்தும் ்ரியாை்வ.

VI. ஓரிரு வோககியஙகளில் விலடயளிககவும்:
1.  கன்பைாஜின் மீ்தாை மும்மு்ைப் ப�ாராட்டம் குறித்து எழுதுக.
2. ஏப்தனும் ொன்கு ராஜபுத்திரக் குலஙகளின் ப�யரக்ள எழுதுக.
3. �ாலர அர் வம்்த்்்த நிறுவியவர யார?
4. ப்தாடக்ககால, மு்தல் இரு கலிீஃ�ாத்துகளின் ப�யரக்ளக் குறிப்பிடுக.
5. காசிம் ப்தாற்கடித்்த சிந்து மன்ைரின் ப�ய்ரக் குறிப்பிடுக.

VII.  கீழககோணும் நகள்விககு விலடயளிககவும்:
1. சிந்து்வ அராபியர ்கப்�ற்றிய்தன் ்தாக்கஙகள் யா்வ?  (ஏப்தனும் ஐந்்்தக் குறிப்பிடவும்)

VIII. உயர சிந்�லன வினோ:
a) மாமூது கஜினியின் �்டபயடுப்பிற்கும் முகமது பகாரியின் �்டபயடுப்பிற்கும் இ்டபயயுள்ள 

பவறு�ாடுகள் யா்வ?
b)  கணடு பிடித்து நிரப்புக:

மு்தலாம் ்தபரயன்  ப�ார இரணடாம் ்தபரயன் ப�ார

ப�ார ெ்டப�ற்றை ஆணடு

ப�ாருக்காை காரைஙகள்

யார யா்ரத் 
ப்தாற்கடித்்தாரகள்?

வி்ளவு என்ை?
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IX. ்மோணவர ப�யல்போடு
a. வோரத்ல�த் துளிகள்

 இவவாரத்்்தகள் �ற்றி மாைவரகளுக்கு 
என்ை ப்தரியும் என்�்்த மாைவரகள் 
விவாதிக்க பவணடும்; குறிப்பும் எழு்த 
பவணடும்.

ஹர்ர    ராஜபுத்திரர
கன்பைாஜ்  விக்கிரமசீலா
பிருதிவிராஜ்  கலிீஃ�ா 

 

 

 

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1192

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1001

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1175

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1191

கி.பி. (ப�ா.ஆ)1030

கி.பி. (ப�ா.ஆ)712

இந்தியாவிற்கு இஸலாமியரின் வரு்க

X. வலரபட வினோ
இந்திய ஆறுகள் வ்ர�டத்தில் பிரதிகாரரகள், ப்ௌகான்கள், �ாலரகள், �ரமாரரகள் ஆணட 
�குதிக்ளக் குறிப்பிடுக.

XI. கடடக வினோககள்

1. மாமூது கஜினியால் ப்தாற்கடிக்கப்�ட்ட 
�ஞ்ாபின் ஷாகி வம்் அர்ர யார?

வி்ட:

2. ராஜபுத்திர ஓவிய �ாணிகள் ____________ 
என்று அ்ழக்கப்�டுகின்றைை.

வி்ட: 

3. ராஜபுத்திரக் குலஙகள் எத்்த்ை 
இருந்்தை?

வி்ட:

4. இந்தியாவில் மு்தல் இஸலாமியப் ப�ரர்் 
உருவாக்கியவர யார?

வி்ட:

5. படல்லியின் மு்தல் சுல்்தான் யார?

வி்ட:

6. பமக்கா எஙகுள்ளது?

வி்ட:
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XII. வோழகலகக கல்வி
 ராஜபுத்திர அர்ரகளால் நிரமாணிக்கப்�ட்ட பகாவில்களின் �டஙக்ளக் பகாணடு ஒரு 

ப்ருபகட்டி்ை (ஆல்�ம்) ்தயார ப்யயவும்.

மூலோ�ோர நூல்கள்
1. Romila Thapar, Early India, New Delhi: Penguin, 2002.

2. Burton Stein, A History of India, New Delhi: Oxford University Press, 2004 (Reprint).

3. S.K. Singh, History of Medieval India, New Delhi: Axis Books, 2013.

4. K.V Rajendra, Ancient and Medieval Indian History, New Delhi: Pacific Publication, 2010.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	பிற்காலச் ச�காழர்ள் மறறும் பகாண்டியர்ளின் ச�காற்றத்�க் 
்ண்்டறி�ல்

�	இவ்விரு அரசு்ளின் முக்கியமகான அர�ர்்ைபபறறி  
அறிந்துக்காள்ளு�ல்

�	அவர்ளின் நிரவகா்மு்்ற்்ை அறிந்துக்காள்ளு�ல்
�	அவர்ளின் ஆட்சிக்்காலததிய �மூ்ப கபகாருைகா�காரப பண்பகாட்டு வைரச்சி்யப 

புரிந்துக்காள்ளு�ல்

�காரகாசுரம் ச்காவில்

அலகு - III

தென்இந்தியப் புதிய அரசுகள்
பிறகோலச் ந�ோழரகளும், 

போண்டியரகளும்

1. பிறகோலச் ந�ோழரகள்
அறிமுகம்
க�ன்னிந்திய வரலகாறறில்  பிரபலமகான 
நன்்றியபபட்்ட முடியகாட்சி அரசு்ளில் 
ச�காழரஅரசும் ஒன்்றகாகும். அவர்ளின் 
அரசுக் ்ட்்ட்மபபு விரிவகானது. நீரபகா�ன 
அ்மபபுமு்்ற விரிந்து பரந்�து. அதி் 
எண்ணிக்்்யிலகான ச்காவில்்்ை அவர்ள் 
்ட்டியுள்ைனர.  ் ்ல மறறும் ் ட்்ட்டக்்்லக்குச் 
ச�காழர்ள்  கபரும் பங்காறறியுள்ைனர. ்்டல் 
்்டந்து அவர்ள் �கா�்ன்ள் பல புரிந்துள்ைனர. 
இ்வய்னததும் அவர்ளுக்கு வரலகாறறில்  
ஒபபுயரவில்லகா இ்டத்� வழஙகியுள்ைது.

ந�ோழரகள் ஆட்சியின் புததெழுச்சி
பண்்்டய ச�காழ அரசு ்காவிரி ஆறறின் 
்ழிமு்பபகுதி்ய ்மயபபகுதியகா்க் 
க்காண்டிருந்�து. அ�ன் �்லந்ர உ்்றயூர 
(இன்்்றய திருச்சிரகாபபள்ளி) ஆகும். 
்ரி்காலனின் ஆட்சிக்்காலததில் இவ்வரசு 
சி்றபபகான இ்டத்� வகித�து. அவருக்குப 
பின்வந்ச�கார ்காலததில் படிபபடியகா்ச் 
�ரிவி்னச் �ந்தித�து. ஒன்ப�காம் 
நூற்றகாண்டில் ்காவிரிக்கு வ்டக்ச் ஒரு 
சிறு பகுதி்ய ஆண்டுவந்� விஜயகாலயன் 
ச�காழ வம்�த்� மீட்க்டழச்க�ய�கார. அவர 
�ஞ�காவூ்ரக் ்்பபறறி அ்�த �னது 
�்லந்ரகா் ஆக்கினகார. பிற்காலததில் 
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மு�லகாம் ரகாசஜந்திரனும் அவருக்குப 
பின்வந்ச�காரும் புதி�கா் நிரமகாணிக்்பபட்்ட 
்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரத்�த 
�்லந்ரகா்க் க்காண்டு ச�காழபசபரர்� 
ஆட்சி க�ய�னர.

மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன் (கி.பி (கபகா.ஆ)  
985 -1014) ச�காழப சபரரசின் 
மகாகபரும் வல்ல்ம கபற்ற சபரர�ர 
ஆவகார. அவர ்காலத்� கவன்்ற 
பு்்ழ ஈட்டினகார. க�ன்னிந்தியகாவின் 
கபரும் பகுதியின் மீது ச�காழர்ளின் 
அதி்காரத்� அவர நி்லநகாட்டினகார. 
அவரு்்டய ்பபறப்்டகயடுபபு்ள் 
சம்லக்்்டற்்ரயிலும் இலங்்யிலும் 
ச�காழரஆட்சி விரிவ்்டவ�றகு வழிவகுத�ன. 
பு்ழகபற்ற ரகாஜரகாசஜஸவரம் ச்காவி்லத 
(பிர்தீஸவரர ச்காவில்) �ஞ�காவூரில் ் ட்டினகார. 
அவரு்்டய ம்னும் அவருக்குபபின்னர 
ஆட்சிபகபகாறுப்ப ஏற்றவருமகான மு�லகாம் 
ரகாசஜந்திரன் (கி.பி. (கபகா.ஆ) 1014 - 1044) 
�ந்்�்யப சபகாலசவ சபரர்� விரிவுபடுததி 
்்பபறறிய பகுதி்்ை ஒருஙகி்ைத�கார. 
அவரு்்டய ஆட்சிக்்காலததில் ச�காழபசபரரசு 
க�ன்னிந்தியகாவில் ஒரு வலுவகான �க்தியகா் 
விைஙகியது. கி.பி. (கபகா.ஆ) 1023இல் 
அரிய்ை ஏறிய பின்னர அவரு்்டய 
மி் முக்கியப ப்்டகயடுபபகான வ்ட 
இந்தியப ப்்டகயடுபபில் பல பகுதி்்ைக் 
்்பபறறினகார. ்ங்் க்காண்்டகான் 
(்ங்்்யக் ்்பபறறியவர) என்று 
�ன்்னப பிர்்டனபபடுததிக்  க்காண்்டகார. 
வ்டஇந்தியப சபகார்ளில் கபற்ற கவறறியின்  
நி்னவகா் ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம் 
ச்காவில் எழுபபபபட்்டது. அவரு்்டய 
்்டறப்்ட ஸ்ரீவிஜயப சபரர்�க் (க�றகு 
சுமதரகா) ் ்பபற்ற அவருக்குத து்ைபுரிந்�து. 
ச�காழர்ளின் ்்டறபகுதி்ளின் மீ�கான 
்ட்டுபபகாடு ்்டல் ்்டந்� வணி்ம் 
க�ழிதச�காங் உ�வியது.
ந�ோழப் நபரரசின் �ரிவு
மு�லகாம் ரகாசஜந்திர ச�காழ்னத க�கா்டரந்து 

ப�விசயற்ற மூவரும்  தி்ற்ம வகாயந்� 
அர�ர்ைகா் இல்்ல. மூன்்றகாவ�கா்ப 
ப�வி ஏற்ற வீர ரகாசஜந்திரனின் ம்ன் அதி 
ரகாசஜந்திரன் உள்நகாட்டுக் ்ல்ம் ஒன்றில் 
க்கால்லபபட்்டகார. அவரு்டன் விஜயகாலயனின் 
வழிவந்ச�காரின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்�து.

 ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரததிலுள்ை இடிபகாடு்ள்

மு�லகாம் ரகாஜரகாஜனின் 
ஆட்சிக்்காலததில் ச�காழர்ளுக்கும் 
கீ்ழச் �காளுக்கியர்ளுக்கும் 
இ்்டயிலகான திருமைஉ்றவு 
க�கா்டஙகியது. அவரு்்டய ம்ைகான 
குந்�்வ �காளுக்கிய இைவர�ர 
விமலகாதித�்ன மைந்�கார. 
அவர்ளின் ம்னகான ரகாஜரகாஜ 
நசரந்திரன் மு�லகாம் ரகாசஜந்திரனின் 
ம்ைகான அம்மங்கா ச�வி்ய 
மைந்�கார. அவர்ளின் ம்சன 
மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் ஆவகார.

அதிரகாசஜந்திரனின் ம்்ற்வக் 
ச்ள்விபபட்்டவு்டன் கீ்ழச் �காளுக்கிய 
இைவர�ரகான ரகாசஜந்திர �காளுக்கியன், 
ச�காழ அரிய்ை்யக் ்்பபறறினகார. 
மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் எனும் கபயரில் 
�காளுக்கிய - ச�காழ வம்�ததின் ஆட்சி்ய அவர 
க�கா்டஙகி்வத�கார. ச�காழ அரிய்ைக்கு 
ஏறபட்டிருந்� அச்சுறுத�ல்்்ை வி்ரவில் 
ஒழிததுக்்ட்டி மு�லகாம் குசலகாந்துங்ன் 
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�னது நி்ல்ய உறுதிபபடுததிக்க்காண்்டகார. 
ச�்வயற்ற சபகார்்ைத �விரத� அவர 
கபகாதுமக்்ளின் நன்மதிப்பப கபற்றகார. 
ஆனகால் இலங்்யில் ச�காழர்ளுக்குச் 
க�காந்�மகா் இருந்� பகுதி்்ை இழந்�கார. 
பகாண்டிய நகாட்டிலிருந்� பகுதி்ளும் 
ச�காழர்ளின் ்ட்டுபபகாட்டிலிருந்து நழுவின. 
்காஞசிபுரத்�த க�லுஙகுச் ச�காழர்ளி்டம் 
இழக்் சநரிட்்டது.  1279இல் பகாண்டிய அர�ன் 
மு�லகாம் மகா்றவரமன் குலச�்ர பகாண்டியன் 
மூன்்றகாம் ரகாசஜந்திர ச�காழ்னத ச�காற்டிததுப 
பகாண்டியர ஆட்சி்ய  இன்்்றய �மிழ்ததில் 
நிறுவினகார. அதது்டன் ச�காழ வம்�ததின் ஆட்சி 
முடிவுற்றது.

நிர்ோக முற்ற
மததிய அரசின் நிரவகா்ம் அர�ரின் சநரடிக் 
்ட்டுபபகாட்டில் இருந்�து. நகாட்டின் �்ல்மப 
கபகாறுபபில் இருந்� அவர கபருமைவு 
அதி்காரத்�க் க்காண்டிருந்�கார. அர�ரின் 
ஆ்ை்ள் அவரு்்டய அதி்காரி்ைகால் 
ப்னசயகா்ல்ளில் எழு�பபட்்டன அல்லது 
ச்காவில் சுவர்ளில் கபகாறிக்்பபட்்டன. 
அரசுரி்ம பரம்ப்ர இயல்பு்்டய�காய 
இருந்�து. அர�ர �னது மூத� ம்்னத 
�னது வகாரி�கா்த க�ரிவு க�ய�கார. மூத�ம்ன் 
யுவரகாஜன் என்்ற்ழக்்பபட்்டகார. யுவரகாஜகாக்்ள் 
நிரவகா்ததில் பயிறசி கபறுவ�ற்கா் மண்்டல 
ஆளுநர்ைகா் நியமிக்்பபட்்டனர.

ச�காழ அர�ர்ள் நன்கு ்ட்்ட்மக்்பபட்்ட 
நிரவகா் மு்்ற்ய உருவகாக்கியிருந்�னர. 
நிரவகா் வ�திக்்கா்ப சபரரசு மண்்டலங்ைகா்ப 
பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. ஒவ்கவகாரு மண்்டலமும் 
பல நகாடு்ைகா்ப பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. 
ஒவ்கவகாரு நகாட்டுப பிரிவுக்குள்ளும் பல 
கூற்றங்ள் (கிரகாமங்ளின் க�காகுபபு) இ்டம் 
கபறறிருந்�ன. கிரகாமசம நிரவகா் அ்மபபின் 
மி்ச் சிறிய அல்காகும்.

உள்்ோட்சி நிர்ோகம்
உள்ைகாட்சி நிரவகா்மகானது ஊரகார, �்பசயகார, 
ந்ரத�கார, நகாட்்டகார எனும் அ்மபபு்ளின் 
மூலமகா்ச் க�யல்பட்்டது. சவைகாண்்மயின் 
விரிவகாக்்ததினகால் கிரகாமபபு்றங்ளில் 
அதி் எண்ணிக்்்யில் விவ�காயி்ளின் 
குடியிருபபு்ள் உருவகாயின. அ்வ ஊர்ள் 
என அறியபபட்்டன.  நிலஉ்ட்மயகாைர்ைகா் 
இருந்� ஊரகார, ஊரின் �காரபகா்ப 
சபசுபவர்ைகா் இருந்�னர. பிரகாமைர 
கிரகாமங்்ைச் ச�ரந்� �்பசயகார கபகாது 
நிரவகா்த்�யும், நிதி நிரவகா்த்�யும், 
நீதி வழஙகு�்லயும் சமறக்காண்்டனர. 
வணி்ர்ளின் குடியிருபபு்்ை ந்ரத�கார 
நிரவகித�னர. இருந்�சபகாதிலும் �னிததி்றன் 
கபற்ற ்ட்டுமகானக் ்்லஞர்ள், இரும்புத 
க�காழில் க�யசவகார, �ங்சவ்ல க�யசவகார, 
கந�வு க�யசவகார, மட்பகாண்்டம் வ்னசவகார 
ஆகிசயகாரும் ந்ரததில் வகாழந்�னர. 
நகாடு்ளில் நகாட்்டகார எனும் அ்மபபு நகாச்டகாடு 
க�கா்டரபு்்டய பூ�ல்்்ையும் ஏ்னய 
சிக்்ல்்்ையும் தீரதது்வத�து.

ஊர, �்ப, ந்ரம், நகாடு ஆகியவறறில் 
இருந்� மன்்றங்ள் பல்சவறு குழுக்்ள் 
மூலம் பணி்்ை சமறக்காண்்டன. 
இக்குழுக்்ள் நீரபபகா�னம், �கா்ல்ள், 
ச்காவில்்ள், ச�காட்்டங்ள், வரிவசூல், ம� 
விழகாக்்்ை ந்டதது�ல் சபகான்்ற பணி்்ை 
சமறக்காண்்டன.

உததிரநேரூர கல்த்ட்டுகள்
இன்்்றய ்காஞசிபுர மகாவட்்டததிலுள்ை 
உததிரசமரூர கிரகாமம் பிரகாமைர்ளுக்குக்  
க்கா்்டயகா் வழங்பபட்்ட ஒரு பிரம்மச�ய 
கிரகாமமகாகும். இக்கிரகாமததில் கிரகாம 
�்பக்்கான உறுபபினர்ள் எவ்வகாறு 
ச�ரந்க�டுக்்பபட்்டனர என்பது குறிததுத 
க�ளிவகா் விைக்கும் ்ல்கவட்டு்ள் உள்ைன. 

7th Social Science_Term_1_Tamil_Unit 03.indd   155 03-04-2019   11.24.57 AM



156

ஒவ்கவகாரு குடும்பிலிருந்தும் (வகாரடு) உறுபபினர 
ஒருவர ச�ரந்க�டுக்்பபடுவகார.  கமகாத�ம் 30 
குடும்பு்ள் இருந்�ன. சபகாட்டியிடும்  ஆ்டவர 35 
-70 வயது வரம்புக்குள் இருத�ல் சவண்டும். 
சவ�நூல்்ளிலும், �மய நூல்்ளிலும் ச�ரச்சி 
கபறறிருபபதும், நிலஉரி்மயகாைரகா்சவகா, 
க�காந்� வீடு உ்்டயவரகா்சவகா  இருக்் 
சவண்டும் என்ப்வ �குதி்ைகாகும். 
ச�ரந்க�டுக்கும் மு்்ற: ஒவ்கவகாரு 
குடும்பிலிருந்தும் �குதியு்்டய 
சவட்பகாைர்ளின் கபயர்ள் ப்னசயகா்லத 
துண்டு்ளில் எழு�பபடும். அ்வ மட்பகாண்்டம் 
ஒன்றில் சபகா்டபபடும். மன்்றததின் மூத� 
உறுபபினர ஒரு சிறுவ்ன அ்ழதது 
கு்டததுக்குள் உள்ை ஓ்லத துண்டு்்ை 
எடுக்்ச் க�கால்லி அதில் எழு�பபட்டுள்ை கபய்ர 
அறிவிபபகார. இம்மு்்றயின்படி பல குழுக்்ள் 
முடிவு க�யயபபடும்.

உததிரசமரூர ்ல்கவட்டு்ள்

்ரு்ோய்
ச�காழஅரசின் கபகாதுவருவகாய 
முக்கியமகா் நிலவரி மூலம் 
கப்றபபட்்டது. நிலவரியகானது 
‘்காணிக்்்டன்’ என அ்ழக்்பபட்்டது. 
நிலவரி்ய நிரையம் க�யவ�ற்கா்ச்  
ச�காழஅரசு விரிவகான அைவில் நிலஅை்வப 
பணி்ய சமறக்காண்்டது. ம்சூலில் மூன்றில் 
ஒரு பகுதி வரியகா் வசூலிக்்பபட்்டது. 
இவ்வரி கபரும்பகாலும் �கானியமகா்சவ வசூல் 

க�யயபபட்்டது.  நிலவரி்யத �விர க�காழில் 
வரி்ளும் வணி்ததின் மீ�கான சுங்வரி்ளும் 
வசூலிக்்பபட்்டன.

நிலம் �ோரந்ெ உ்றவுகற் அடிப்பறை-
யோகக தகோண்ை �மூக அறேப்பு
ச�காழஅர�ர்ள் வரிவிலக்கு அளிக்்பபட்்ட 
நிலங்்ை அரசுஅதி்காரி்ளுக்கும், 
பிரகாமைர்ளுக்கும், ச்காவில்்ளுக்கும்  
(ச�வ�கானக் கிரகாமங்ள்), ம� 
நிறுவனங்ளுக்கும் க்கா்்டயகா் வழஙகினர. 
�மை �மய நிறுவனங்ளுக்குக் க்கா்்டயகா் 
வழங்பபட்்ட நிலங்ள் ’பள்ளிச்�ந்�ம்’ என 
அ்ழக்்பபட்்டது. ’சவைகாண்வ்்’ என்னும் 
நிலங்ளின் உ்்ட்மயகாைர்ள் சவைகாைர 
என்்ற்ழக்்பபட்்டனர. சவைகாைரில் ஒரு 
பிரிவினரகான ’உழுகுடி’ என்சபகார நிலங்ளின் 
உ்்ட்மயகாைர்ைகா் இருக்் இயலகாது. 
அவர்ள் பிரம்மச�ய, சவைகாண்வ்் 
நிலங்ளில் சவைகாண்பணி்்ைச் 
க�யயசவண்டியிருந்�து. கமகாத� வி்ைச்�லில் 
சவைகாண்வ்் நிலவு்்ட்மயகாைர்ள் 
’சமல்வகாரத்�ப’ (வி்ைச்�லில் கபரும்பகுதி) 
கபற்றனர. உழுகுடி்ள் ’கீழவகாரத்�ப’ 
(வி்ைச்�லில் சிறிய பகுதி) கபற்றனர. 
‘அடி்ம’ மறறும் ‘பணிக�ய மக்்ள்’ என்சபகார 
�மு�காயததின் கீழநி்லயில் இருந்�னர. 
�மூ்ததின் இ்்ட மட்்டததில் சபகார 
க�யசவகாரும் வணி்ர்ளும் இ்டம் கபற்றனர.

நீரப்போ�னம்
ச�காழர்ள் நீரபபகா�னததிறகு முக்கியததுவம் 
வழஙகினர. ்ங்் க்காண்்ட ச�காழபுரததில் 
மு�லகாம் ரகாசஜந்திர ச�காழனகால் 
உருவகாக்்பபட்்ட பதினகாறு ்மல் நீைம் 
க்காண்்ட ஏரிக்்்ரத �டுபப்ை மி்ச் 
சி்றந்� எடுததுக்்காட்்டகாகும். ்காவிரியின் 
்ழிமு்ப பகுதியில் குறுக்கும் கநடுக்குமகா் 
மரபு�காரந்� மு்்றயில் நீரி்னத 
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தி்�மகாறறிவிடுவ�ற்கான ’வடி-
வகாயக்்கால்்ள்’ அ்மக்்பபட்டிருந்�ன.  
ச�்வபபடும் நீ்ரக் க்காண்டுவருவது 
’வகாயக்்கால்’. ச�்வக்கு அதி்மகான நீ்ர 
கவளிசயறறுவது ’வடி்கால்’. கபகாதுமக்்ள்  
அ்னவருக்கும் க�காந்�மகான வகாயக்்கால் 
’ஊர வகாயக்்கால்’ என அ்ழக்்பபட்்டது. 
நகாடு எனும் நிரவகா்ப பிரிவின் மட்்டததில் 
பயன்பட்்ட வகாயக்்கால்்ள் ’நகாடு வகாயக்்கால்்ள்’ 
என குறிபபி்டபபட்்டன. நீர விநிசயகா்ததில் 
சுறறுமு்்ற ந்்டமு்்றயில் இருந்�து.

ேெம்
ச�காழர்ள் ்�வததின் மீது மிகுதியகான 
பறறுக் க்காண்்டவரகாவர. சிவகபருமகானின்  
திருவி்ையகா்டல்்ள் ்�வ அடியகார்ைகான 
நகாயன்மகார்ைகால் பகா்டல்்ைகா் 
இயற்றபபட்டுள்ைன. நம்பியகாண்்டகார நம்பியகால் 
க�காகுக்்பபட்்ட அ்வ ’திருமு்்ற்ள்’ என 
அ்ழக்்பபடுகின்்றன.

நகோவில்கள்
ச�காழர்ள் ்காலததில் பிரமகாண்்டமகான 
ச்காவில்்ள் ்ட்்டபபட்்டன. �ஞ�காவூர, 
்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம், �காரகாசுரம் 
ஆகிய இ்டங்ளிலுள்ை ச்காவில்்ள் 
ச�காழர்ளின் ்்ல்ைகான ்ட்்ட்டங்ள், 
சிறபங்ள், க�பபுச்சி்ல்ள் ஓவியங்ள், 
படிமவியல் ஆகியவறறின் ்ைஞசியமகா் 

உள்ைன. ச�காழர்ள் ்காலக் ச்காவில்்ள் 
வழிபகாட்டிற்கான இ்டங்ள் மட்டுமல்லகாமல் 
கபருமைவு நிலங்்ைச் க�காந்�மகா்க் 
க்காண்டிருந்�ன.  அ்வ ்ல்வி்யயும், 
பக்திக் ்்ல்ளின் வடிவங்ைகான ந்டனம், 
இ்�, நகா்ட்ம் ஆகியவற்்றயும் வைரத�ன. 
ந்டனமகா�ர, இ்�க்்்லஞர்ள், பகா்ட்ர்ள், 
இ்�க்்ருவி்்ை மீட்டுசவகார, அரச்�்ர்ள் 
ஆகிசயகார ச்காவில் பணியகாைர்ள் ஆவர.

ந�ோழரகளின் கல்விப் பணி
ச�காழ அர�ர்ள் ்ல்விப பணி்ளுக்குப கபரும் 
ஆ�ரவு நல்கினர. மு�லகாம் ரகாசஜந்திரன் 
எண்ைகாயிரம் (�றசபகா்�ய விழுபபுரம் 
மகாவட்்டததில் உள்ை) எனும் கிரகாமததில் 
சவ�க் ்ல்லூரி ஒன்்்ற நிறுவினகார. 
அக்்ல்லூரியில் 14 ஆசிரியர்ளின் 
வழி்காட்டு�லில் 340 மகாைவர்ள் 
சவ�ங்ள், இலக்்ைம், உபநி்ட�ங்ள் 
ஆகியவற்்றக் ்ற்றனர. அவருக்குப பின்வந்� 
ஆட்சியகாைர்ள் அவரு்்டய அபபணி்ய 
முன்உ�காரைமகா்க் க்காண்டு பின்பறறினர. 
அ�ன் வி்ைவகா்  இன்்்றய புதுச்ச�ரிக்கு 
அருச்யுள்ை திருபுவ்ன எனும் ஊரிலும், 
இன்்்றய க�ங்ல்பட்டு மகாவட்்டததிலுள்ை 
திருமுக்கூ்டலிலும் மு்்றசய 1048, 1067 
ஆகிய ஆண்டு்ளில் இச� சபகான்்ற ் ல்லூரி்ள் 
நிறுவபபட்்டன.

�ஞ்� கபரியச்காவில் ்ங்்க்காண்்ட ச�காழபுரம் ச்காவில்
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உன்ன�மகான இலக்கியங்ைகான 
’கபரியபுரகாைமும் ்ம்பரகாமகாயைமும்’ 
இக்்காலப பகுதி்யச் ச�ரந்�்வயகாகும். 

்ணிகம்
ச�காழர்ளின் ்காலததில் வணி்ம் 
�்ழதச�காஙகியது. ’அஞசு – வண்ைத�கார’, 
’மணி – கிரகாமத�கார’ எனபபடும் வணி்க் குழு 
அ்மபபு்்ைச் (கில்டு) ச�ரந்� வணி்ர்ள் 
வணி் ந்டவடிக்்்்்ை சமறக்காண்்டனர. 
அஞசு - வண்ைத�கார குழுவகானது 
சமறகு ஆசியர்ள்,  அரகாபியர்ள், யூ�ர்ள், 
கிறித�வர்ள், இஸலகாமியர்ள் ஆகிசயகா்ர 
உள்ை்டக்கிய�காகும்.  அவர்ள் ்்டல் ்்டந்து 
வணி்ம் க�யச�கார  ஆவர. அவர்ள் சமறகு 
்்டற்்ரசயகாரத து்்றமு் ந்ரங்ளில் 
குடியிருந்�னர. மணி - கிரகாமத�கார வணி்க் 
குழு அ்மப்பச் ச�ரந்� வணி்ர்ள் 
உள்நகாட்டு வணி்ததில் தீவிரமகா் 
ஈடுபட்டிருந்�னர எனச் க�கால்லபபடுகி்றது. 
்காலபசபகாக்கில் அவ்விரு அ்மபபு்ளும் 
’ஐநூறறுவர’, ’தி்� -  ஆயிரதது ஐநூறறுவர’ 
எனும் கபயர்ளில் ஒருஙகி்ைந்�ன. அ்வ 
்ரநகா்ட் மகாநிலம் ஐச்காலில் இருந்� �்ல்ம 
அ்மபபின் வழி்காட்டு�லில் க�யல்பட்்டன.  
இந்� ஐநூறறுவர அ்மபபு க�ன்கிழக்்காசிய 
நகாடு்்ை உள்ை்டக்கிய ்்டல் ்்டந்� வணி் 
ந்டவடிக்்்்்ைச் க�யல்படுததியது. 
க�ன்கிழக்கு ஆசிய நகாடு்சைகாடு 
சமறக்காள்ைபபட்்ட ்்டல் ்்டந்� வணி்ததின் 
மூலம் யகா்னத �ந்�ங்ள், பவழம், 
�ஙகு்ள், ஒளிபுகும் - பு்கா ்ண்ைகாடி்ள், 
பகாக்கு, ஏலம், வரைப பட்டு நூல்்சைகாடு 
கநயயபபட்்ட பருததி இ்ழததுணி்ள் ஆகியன 
இ்றக்குமதி க�யயபபட்்டன. �ந்�னக்்ட்்்ட, 
்ருங்காலிக்்ட்்்ட, சு்வயூட்டும் கபகாருட்்ள், 
வி்லயுயரந்� ஆபரைக் ்ற்ள், மிைகு, 
எண்கைய, கநல், �கானியங்ள், உபபு 
ஆகிய்வ ஏறறுமதி க�யயபபட்்டன.

2. பிறகோலப் போண்டியரகள்
அறிமுகம்
கி.மு.(கபகா.ஆ.மு) நகான்்காம் 
நூற்றகாண்டிலிருந்து க�ன்னிந்தியகா்வக் 
குறிபபிட்்ட இ்்டகவளி்சைகாடு  
ஆட்சி க�ய� மூன்று ப்ழ்மயகான 
அர�வம்�ங்ளுள் பகாண்டியர்ள் அ்டஙகுவர. 
முததுக்குளித�சலகாடு க�கா்டரபு்்டய 
க்காற்், க�கா்டக்்க்்காலததில் அவர்ளின் 
து்்றமு்மகா்வும் �்லந்ரமகா்வும் 
இருந்��கா்க் ்ரு�பபடுகி்றது. 
பகாண்டியர்ளின் பல ப்ழ்மயகான 
�மிழக் ்ல்கவட்டு்ள் மது்ரயிலும் அ�ன் 
சுறறுபபு்றங்ளிலும் ்ண்்டறியபபட்டுள்ை�கால் 
அவர்ள் பிற்காலததில் மது்ரக்கு இ்டம் 
கபயரந்திருக்்லகாம் எனக் ்ரு�லகாம். 
�ங்்காலப பகாண்டியர்ளின் கீழ மது்ர ந்ர 
மகாகபரும் பண்பகாட்டு்மயமகா்த தி்ழந்�து. 
�மிழப புலவர்ளும் எழுத�காைர்ளும் 
அஙகு ஒன்றுகூடித �மிழச் க�வ்வியல் 
இலக்கியங்ளுக்குச் சி்றந்� பங்ளிப்பச் 
க�யதுள்ைனர.கி.பி. (கபகா.ஆ) 6ஆம் 
நூற்றகாண்டில் ் ைபபிரர்்ை கவறறிக்காண்டு 
பகாண்டியர்ள் க�ன்�மிழ்ததில் �ங்்ை 
மீண்டும் வலுவகா் நிறுவிக் க்காண்்டனர. 
ஆனகால் 9ஆம் நூற்றகாண்டு மு�ல் 13ஆம் 
நூற்றகாண்டு வ்ர க�ன்னிந்தியகா்வ 
ஆண்்ட பிற்காலச் ச�காழர்ளின் எழுச்சி்யப 
பகாண்டியர்ைகால் எதிரக்காள்ை இயலவில்்ல. 
பின்னர ச�காழர்ளின் வீழச்சி்யச் �கா�்மகா்ப  
பயன்படுததிப  பிற்காலப பகாண்டியர மீண்டும் 
�ங்ள் அதி்காரத்� நிறுவினர. அவர்ளின் 
ஆட்சி 16ஆம் நூற்றகாண்டு வ்ர க�கா்டரந்�து. 

போண்டிய அரசு மீண்தைழுெல் (கி.பி. 
(தபோ.ஆ) 600 - 920)
்டுஙச்கான் எனும் பகாண்டிய அர�ன் 
6ஆம் நூற்றகாண்டின் இறுதியில் 
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்ைபபிரர்ளி்டமிருந்து பகாண்டியர்ளின் 
பகுதி்்ை மீட்்டகார. அவ்ரத க�கா்டரந்து 
சவறு இருவர அர� ப�வி ஏற்றனர.  
அரிச்�ரி மகா்றவரமன் எனும்  வலி்ம 
மிக்் மு�ல் பகாண்டிய அர�ர கி.பி. (கபகா.ஆ) 
642இல் அரிய்ை ஏறினகார. அவர பல்லவ 
அர�ர்ள் மு�லகாம் மச்ந்திரவரமன், 
மு�லகாம் நரசிம்மவரமன் ஆகிசயகாரின் 
�ம்காலத�வரகாவகார. ்ல்கவட்டு்ளும் 
க�பபுபபட்்டயங்ளும் �னது எதிரி்ைகான 
ச�ரர, ச�காழர, பல்லவர, சிங்ைர ஆகிசயகா்ர 
அவர கவறறிக்காண்்ட்�ப பு்ழபகாடுகின்்றன. 
அரிச்�ரி மகா்றவரமன் �மைர்்ைத 
துன்புறுததிய கூன் பகாண்டியசன என 
அ்்டயகாைபபடுத�பபடுகி்றகார.

்�வத து்றவியகான திருஞகான�ம்பந்�ர 
அரிச்�ரி்யச் �மை ம�ததிலிருந்து 
்�வததிறகு மகாறறினகார. ம�ம் மகாறிய 
பின்னர அரிச்�ரி சுமகார 8000 
�மைர்்ைக் ்ழுசவறறிய�கா்க் 
கூ்றபபடுகி்றது. எண்ணிக்்் 
மி்்பபடுததிக் கூ்றபபட்டிருபபினும், 
்�வததிறகு மகாறிய பின்னர 
அரிச்�ரியின் �மை எதிரபபுப சபகாக்கு 
�ந்ச�்ததிறகு இ்டமில்லகா�து.

அரிச்�ரிக்குப பின்னர பகாண்டியர 
அர�வம்�ததின் ம்த�கான மன்னகான 
ஜடிலபரகாந்�் கநடுஞ�்்டயன் (மு�லகாம் 
வரகுைன்) (756 - 815) ஆட்சிப 
கபகாறுபசபற்றகார. அவசர சவள்விக்குடிச் 
க�பசபடு்ளின் க்கா்்டயகாளி ஆவகார. 
கநடுஞ�்்டயன் �ஞ�காவூர, திருச்சிரகாபபள்ளி, 
ச�லம், ச்காயமுததூர ஆகிய பகுதி்்ை 
உள்ை்டக்கிய�கா்ப பகாண்டிய அர்� 
விரிவுபடுததினகார. கநடுஞ�்்டயனுக்குப 
பின்னர ஆட்சிப கபகாறுபசபற்ற ஸ்ரீமகா்ற 

ஸ்ரீவல்லபன், இரண்்டகாம் வரகுைன் ஆகிசயகார 
பல்லவர்ைகால் ச�காற்டிக்்பபட்்டனர. பின்னர 
மு�லகாம் பரகாந்�்னின் கீழ எழுச்சி கபற்ற 
ச�காழவம்�த்�   அவர்ைகால் எதிரக்காள்ை 
இயலவில்்ல. மு�லகாம் பரகாந்�்னி்டம் 
ச�கால்விய்்டந்� பகாண்டிய அர�ன் 
இரண்்டகாம் ரகாஜசிம்மன் 920இல் நகாட்்்டவிட்டு 
கவளிசயறினகார. இவ்வகாறு ்டுஙச்கானகால் 
மீள்எழுச்சி கபற்ற பகாண்டியர ஆட்சி முடிவுற்றது.

பிறகோலப் போண்டியரகளின் எழுச்சி 
(1190  –  1310)
அதிரகாசஜந்திரனின் (விஜயகாலயனின் 
வழிவந்� ்்்டசி அர�ர) ம்்றவுக்குப பின்னர 
பகாண்டிய நகாட்டில் ச�காழ மண்்டலகாதிபதி்ளின் 
ஆட்சி பலவீனம்்டந்�து. அ�ன் வி்ைவகா்ப 
பதிமூன்்றகாம் நூற்றகாண்டில் பகாண்டியர மட்டுசம 
எழுச்சி கபற்ற �மிழ அர� வம்�மகா் விைஙகினர. 
மது்ர அவர்ளின் �்லந்ரகா்த க�கா்டரந்�து. 
அவ்வமயம் ்காயல் அவர்ளின் முக்கியத 
து்்றமு்மகாயிறறு. கவனிஸ நகாட்்்டச் ச�ரந்� 
பு்ழ கபற்ற பயணியகான மகாரக்ச்காசபகாசலகா 
இரண்டு மு்்ற (1288, 1293) ்காயலுக்கு 
வரு்்�ந்�கார. இதது்்றமு் ந்ர அரகாபிய, 
சீனக் ்பபல்்ைகால் நிரம்பியிருந்�து என்றும் 
விறுவிறுபபகான வணி் ந்டவடிக்்்்்ைக் 
க்காண்டிருந்��கா்வும் அவர நம்மி்டம் 
கூறுகி்றகார.

பகாண்டிய அரசு “க�ல்வச் க�ழிபபு 
மிக்், உலகிசலசய மி் அறபு�மகான 
பகுதியகாகும்” என மகாரக்ச்கா சபகாலகா 
பு்ழகாரம் சூட்டுகி்றகார. இலங்்சயகாடு 
ச�ரந்து உல்ததில் ்காைபபடும் 
கபரும்பகாலகான மகாணிக்்க்்ற்்ையும் 
முததுக்்்ையும் உறபததி க�யகி்றது 
என சமலும் கூறுகி்றகார. �ன்னு்்டய 
பயைக் குறிபபு்ளில் ’�தி’ (உ்டன்்ட்்்ட 
ஏறு�ல்) நி்ழவு்்ையும் அர�ர்ளின் 
பல�கார மைத்�யும் பதிவு க�யதுள்ைகார.
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�றைய்ரேன் சுந்ெரபோண்டியன்
இரண்்டகாம் பகாண்டியப சபரரசின் பு்ழகபற்ற 
அர�ர �்்டய வரமன் (ஜ்டகா வரமன்) 
சுந்�ரபகாண்டியன் (1251 - 1268) ஆவகார. 
ஒட்டுகமகாத�த �மிழ்த்�யும் �னது 
்ட்டுபபகாட்டின் கீழக் க்காண்டுவந்� அவரு்்டய 
ஆட்சி ஆந்திர மகாநிலம் கநல்லூர வ்ர 
பரவியிருந்�து. அவர க�காய�காைர்்ைக் 
்ட்டுக்குள் ்வததிருந்�கார. ம்லநகாட்டுத 
�்லவனகான ச�ர அர�ர சுந்�ர பகாண்டியனின் 
சமலகாதிக்்த்� ஏறறுக்க்காண்டு அவருக்குக் 
்பபம் ்ட்்டச் �ம்மதித�கார. ச�காழ அரசின் 
வீழச்சியகால் ஊக்்ம் கபற்ற மகாைவப பகுதியின் 
அர�ர வீர ச�காசமஸவரர சுந்�ர பகாண்டிய்னப 
சபகாருக்கு அ்ழத�கார. ்ண்ைனூர என்்ற 
இ்டததில் ந்்டகபற்ற சபகாரில் சுந்�ரபகாண்டியன் 
வீர ச�காசமஸவர்ரத ச�காற்டித�கார. 
வ்ட�மிழ்ததில் ்்டலூர, ்காஞசிபுரம், சமறகுத 
�மிழ்ததில் ஆரக்்காடு, ச�லம் ஆகிய 
பகுதி்்ைச் ச�ரந்� குறுநிலத �்லவர்ளின் 
சமல் �னது அதி்காரத்� நிறுவினகார.

பகாண்டிய அரசின் நகாையம்

சுந்�ர பகாண்டியனின் ஆட்சியின்சபகாது 
அவரு்டன் இரண்டு  சபர கூட்டு அர�ர்ைகா் 
ஆட்சிக�ய�னர. அவர்ள் விக்கிரம 

பகாண்டியன், வீரபகாண்டியன் ஆகிசயகார 
ஆவர. சுந்�ர பகாண்டியனுக்குப பின்னர 
மகா்றவரமன் குலச�்ரன் கவறறி்ரமகா் 
நகாறபது ஆண்டு்ள் ஆட்சிபுரிந்து நகாட்டிறகு 
அ்மதி்யயும் க�ழிப்பயும் நல்கினகார. 
அவருக்கு வீரபகாண்டியன், சுந்�ர பகாண்டியன் 
என இரண்டு ம்ன்்ள் இருந்�னர. 
அர�ர வீரபகாண்டிய்னக் கூட்டுஅர�ரகா் 
நியமித�கார. அ�னகால் �ந்்� மீது கவறுபபுற்ற 
சுந்�ர பகாண்டியன் �ந்்�யகார மகா்றவரமன் 
குலச�்ர்னக் க்கான்்றகார. க�கா்டரந்து ஏறபட்்ட 
உள்நகாட்டுப சபகாரில் வீரபகாண்டியன் கவறறி 
கபறறுத �ன்்ன வலுவகா் நிறுவிக்க்காண்்டகார. 
ச�கால்வியுற்ற  சுந்�ர பகாண்டியன் க்டல்லிக்கு 
வி்ரந்து அலகாவுதீன் கில்ஜியின் பகாது்காபபில் 
அ்்டக்்லமகானகார.  இதுசவ மகாலிக்்பூரின் 
ப்்டகயடுபபுக்்கான வகாயப்ப வழஙகியது. 

மகாலிக்்பூரின் ப்்டகயடுபபுக்குப பின்னர 
ஆட்சி க�யது க்காண்டிருந்�  அர� குடும்பத்�ச் 
ச�ரந்� பல அர�ர்ைகால் பகாண்டிய நகாடு 
பிரிததுக்க்காள்ைபபட்்டது. மது்ரயில் க்டல்லி 
சுல்�கானுக்குக் ்ட்டுபபட்்ட ஒரு முஸலீம் அரசு 
உருவகாக்்பபட்்டது.

ஆட்சிஅறேப்பும் �மூகமும்
அரசு
பகாண்டிய அர�ர்ள் �்லந்்ரப 
கபகாருத�மட்டிலும் மது்ரக்ச் முன்னுரி்ம 
க்காடுத�னர. மது்ர கபகாதுமக்்ைகால் ‘கூ்டல்’ 
என்ச்ற சபகாற்றபபட்டு வந்�து. பகாண்டிய 
மன்னர்ள் பகாரம்பரியமகா்க் ‘கூ்டல்ச்கான்’,  
‘கூ்டல் ்காவலன்’ என மதிக்்பபட்்டனர. 
ரகாணுவரீதியகா் அண்்்டநகாடு்்ைக் 
்காட்டிலும் பகாண்டியர்ளின் ஆதிக்்ம் 
ஓஙகியிருந்�து.  இ�ன் ்காரைம் அவர்ளி்டம் 
இருந்� குதி்ரப ப்்ட்ைகாகும். அரகாபிய 
வணி், பண்பகாட்டு உலகில் அவர்ளுக்கு 
இருந்� க�கா்டரபின் மூலம் அவர்ள் அந்�க் 
குதி்ர்்ை இ்றக்குமதிக�ய�னர.
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அர�ர, ’மனு �காஸதிரததின்படி’ �கான் 
ஆட்சி க�யவ�கா்க் கூறினகார. இக்ச்காட்பகாடு 
�மூ்ததிலிருந்� ஏற்றத �காழவு நி்ல்்ை 
நியகாயபபடுததியது. அர�ர்ளும் உள்ளூர 
�்லவர்ளும் ’மங்லம்’ அல்லது 
’�துரசவதிமங்லம்’ எனும் பிரகாமைர 
குடியிருபபு்்ை உருவகாக்கினர. 
இ்வ நீரபபகா�ன வ�தி்சைகாடு 
உருவகாக்்பபட்டிருந்�ன. நிலததின் 
உண்்மயகான உ்்ட்மயகாைர்ள் ’பூமி 
புததிரர’ அல்லது ’சவைகாைர’ என விவரிக்்ப 
பட்டுள்ைனர. வரலகாறறு ரீதியகா் அவர்ள் 
அபபகுதி்யச் ச�ரந்� மக்்ைகா்்யகால் 
அவர்ள் ’நகாட்டுமக்்ள்’ எனவும் 
குறிபபி்டபபட்டுள்ைனர. இச்�மூ் மக்்ள் 
ஒன்றி்ைந்� மன்்றம் ’சிததிர – சமழி- 
கபரிய நகாட்்டகார’ என அ்ழக்்பபட்்டது.

அரசு அதிகோரிகள்
அதி்காரி்ளின் குழுகவகான்று அர�ரின் 
ஆ்ை்்ை ந்்டமு்்றபபடுததியது. பிர�ம 
மந்திரி ‘உத�ர மந்திரி’ என அ்ழக்்பபட்்டகார. 
முக்கிய வரலகாறறு ஆளு்ம்ைகான 
மகாணிக்்வகா�்ர, குலச்சி்்றயகார, மகாரன்்காரி 
ஆகிசயகார அ்மச்�ர்ைகா்ப பணியகாறறினர. 
அரசுச் க�யல்ம் ‘எழுதது மண்்டபம்’ என 
அ்ழக்்பபட்்டது. மி்வும் மதிக்்பபட்்ட 
அதி்காரி்ள் ’மகா்றன்-எயினன்’, ’�காத�ன்-
்ைபதி’,  ’ஏனகாதி-�காத�ன்’, ’தி்ற-
தி்றன்’, ’மூரததி-எயினன்’, ஆகிசயகாரும் 
மற்றவருமகாவர. ’பள்ளி-சவலன்’, ’பரகாந்�்ன்-
பள்ளி-சவலன்’, ’மகா்றன்-ஆதித�ன்’, 
’க�ன்னவன்-�மிழசவள்’ ஆகிய்வ ப்்டத 
�ைபதி்ளின் பட்்டங்ைகாகும்.

நிர்ோகப் பிரிவுகள்
ச�காழநகாட்டில் இருந்�்�பசபகாலசவ 
’பகாண்டியநகாடு’ பல மண்்டலங்ைகா்ப 
பிரிக்்பபட்டிருந்�ன. மண்்டலங்ள் 

’வைநகாடு்ள்’ என அ்ழக்்பபட்்டன. 
வைநகாடு்ள் பல ’நகாடு்ைகா்வும்’, 
’கூற்றங்ைகா்வும்’ பிரிக்்பபட்்டன. நகாடு்்ை 
நிரவகித�வர்ள் ‘நகாட்்டகார’ ஆவர. நகாடு்ளும் 
கூற்றங்ளும் மங்லம், ந்ரம், ஊர, குடி 
எனும் குடியிருபபுக்்்ைக் க்காண்டிருந்�ன. 
அவறறில் பல்வ்்பபட்்ட �மூ்க் குழுக்்்ைச் 
ச�ரந்� மக்்ள் வசித�னர.

கிரோே நிர்ோகம்
திருகநல்சவலி மகாவட்்டம் மகானூர 
என்னும் ஊரில் உள்ை கி.பி. (கபகா.ஆ) 
800ஆம் ஆண்்்டச் ச�ரந்� ்ல்கவட்டு 
கிரகாமநிரவகா்ம் க�கா்டரபகான க�யதி்்ைக் 
க்காண்டுள்ைது. கிரகாம மன்்றங்்ையும், 
பல்சவறு குழுக்்்ையும் க்காண்டிருந்� 
ச�காழர்ளின் உள்ைகாட்சித து்்ற சபகாலசவ 
நிரவகா்ம் ்காைபபடுகி்றது. சிவில் ரகாணுவ 
அதி்காரங்ள் ஆகிய இரண்டும் ஒசர நபரி்டம் 
வழங்பபட்டிருந்�ன.

நீரப்போ�னம்
பகாண்டிய  மன்னர்ள்  அதி் 
எண்ணிக்்்யில் நீர ஆ�காரங்்ை  
உருவகாக்கினர. ்வ்், �காமிரபரணி 
ஆகிய ஆறு்ளின் இரு ்்ர்ளிலும் 
நீரநி்ல்ளுக்கு நீர க்காண்டுக�ல்லும் 
்கால்வகாய்ள் கவட்்டபபட்்டன. க�ன்�மிழ்ததில் 
ச�காழர்்ைப சபகாலசவ பகாண்டியர்ளும் 
புதிய நீரபபகா�னத க�காழில்நுட்பங்்ை 
அறிமு்ம் க�ய�னர. நீரபகா�னப பணி்ள் 
உள்ைகாட்சிஅ்மபபு்ைகாலும், அதி்காரி்ள் 
மறறும் உள்ளூரத �்லவர்ைகாலும் 
சமறக்காள்ைபபட்்டன. பழுதுநீக்கும் பணி்ள் 
கபரும்பகாலும் உள்ைகாட்சி அ்மபபு்ைகால் 
சமறக்காள்ைபபட்்டன. சில�மயங்ளில் 
நீரபபகா�ன ஏரி்்ை வணி்ர்ள் 
கவட்டிக்க்காடுததுள்ைனர.
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ேெம்
பகாண்டிய அர�ர்ள் சவ� ந்்டமு்்ற்ளுக்கு 
ஆ�ரவு நல்கினர. சவள்விக்குடிச் க�பசபடு்ளும் 
ஏ்னய கபகாறிபபியல் �கான்று்ளும் சி்றந்� 
பகாண்டிய அர�ர்ள் ஒவ்கவகாருவரும் க�ய� 
அஸவசம�யகா்ம், ஹிரண்ய ் ரபபம், வகாஜசபய 
சவள்வி சபகான்்றவற்்றக் குறிபபிடுகின்்றன. 
பகாண்டிய மன்னர்ள் ்�வம், ்வைவம் 
ஆகிய இரண்்்டயும் �மமகா்சவ ்ருதினர 
என்ப்�ப கபகாறிபபுச் �கான்று்ளின் க�கா்டக்்ப 
பகுதி்ள் உைரததுகின்்றன. இரு பிரி்வச் 
ச�ரந்� ச்காவில்்ளும் பகாண்டிய மன்னர்ளின் 
ஆ�ர்வப கபறறிருந்�ன. இக்ச்காவில்்ளுக்கு 
நிலங்ள் க்கா்்டயகா் வழங்பபட்்டன. 
வரிவிலக்கும் அளிக்்பபட்்டது. அ்வ 
புனர்மக்்பபட்டுப புதிய ச்காபுரங்ளும் 
வி�காலமகான மண்்டபங்ளும் ்ட்்டபபட்்டன. 

பு்ழ கபற்ற ்�வ, ்வைவ அடியகார்ள் 
(நகாயன்மகார்ள், ஆழவகார்ள்) �மிழ இலக்கிய 
வைரச்சிக்கும், ஆன்மி் அறிவு சமம்பகாட்டிறகும் 
கபரும் பங்ளிப்பச் க�ய�னர. 
அக்்காலபபகுதியில் தீவிர ம�சமகா�ல்்ள் 
இருந்��கா் குறிபபி்டபபடுகி்றது. அக்்கால்ட்்டப 
பக்தி இயக்்ம் பு்ற�மயத�கா்ர வகா�ததிறகுத 
தூண்டின. அபபடிபபட்்ட விவகா�ப சபகாட்டி்ளில் 
பலமு்்ற கபௌத�ர்ளும் �மைர்ளும் 
ச�காற்டிக்்பபட்்ட�கா்ப பக்தி இலக்கியங்ள் 
குறிபபிடுகின்்றன. அக்்காலப பகாண்டிய அர�ர்ள் 
�மிழ, �மஸகிரு�ம் ஆகியவற்்ற ஆ�ரிதது 
வைரத�னர.

நகோவில்கள்
இ்்டக்்காலப பகாண்டியர்ளும் பிற்காலப 

பகாண்டியர்ளும் புதிய ச்காவில்்ள் எ்�யும் 
நிரமகாணிக்்வில்்ல. ஏறக்னசவ இருந்� 
ச்காவில்்்ைப பரகாமரித�னர, புதிய 
ச்காபுரங்்ையும் மண்்டபங்்ையும் ்ட்டிப 
கபரி�காக்கினர. கபரிய வடிவிலகான அலங்கார 

சவ்லபபகாடு்ளு்டன் கூடிய ஒற்்றக்்ல் 
தூண்்ள் இ்்டக்்காலப பகாண்டியர்ளின் 
�னித�ன்்ம வகாயந்� பகாணியகாகும். 
சிவன், விஷ்ணு, க்காற்ற்வ, ்சை�ர, 
சுபரமணியர ஆகிய க�யவங்ளின் சிறபங்ள் 
இக்ச்காவில்்ளில் ்காைபபடும் சி்றந்� ்்ல 
வடிவங்ைகாகும்.

மது்ர மீனகாட்சி அம்மன் ச்காவில்

வரலகாறறுச் சி்றபபுமிக்் மது்ர மீனகாட்சி 
அம்மன் ச்காவிலுக்குப பகாண்டியர சபரகா�ரவு 
நல்கினர. புதிய ச்காபுரங்்ையும் 
மண்்டபங்்ையும் ்ட்டிக் ச்காவி்லத 
க�கா்டரந்து வி�காலபபடுததினர.

்ணிகம்
ஏழகாம் நூற்றகாண்டு மு�ல் க�ன்னிந்தியகாவின் 
சமறகுக் ்்டற்்ரயில் உருவகாகியிருந்� 
அரகாபிய வணி்ர்ளின் குடியிருபபு்ள் 
அவர்ளின் வணி் உ்றவு்ள் கிழக்குக் 
்்டற்்ரக்கு விரிவ்்டய வழிவகுத�ன. 
கிழக்குக் ்்டற்்ரயில் இருந்� அரசு்ள் 
அயல்நகாட்டு வணி்ர்்ைப கபகாறுத�மட்டில் 
மி் �காரகாைமகான, அறிவுபூரவமகான 
க்காள்்்்யப பின்பறறின. அவறறின் பட்்டயச் 
�ட்்டங்ள் வணி்ர்ளுக்குப பல து்்றமு் 
வரி்ளிலிருந்தும், சுங் வரி்ளிலிருந்தும் 
விலக்கு அளித�ன. ்காயல் து்்றமு்ததில் 
மகாலிக் உல் இஸலகாம் ஜகாமலுதீன் எனும் 
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அரகாபிய வணி்ரின் வணி் நிறுவனம் 
க�யல்பட்்டது. பகாண்டிய அர�ர்ளுக்குக் 
குதி்ர்ள் எளி�கா்க் கி்்டபப�ற்கான 
வ�தி்்ை இந்நிறுவனம் க�யதுக்காடுத�து.

13, 14ஆம் நூற்றகாண்டு்ளில் குதி்ர 
வணி்ம் சமலும் அதி்ரித�து. �ம்பிர�காய 
விழகாக்்ளுக்கும், சபகாரபுரிவ�றகும் குதி்ர்ள் 
ச�்வபபட்்ட�கால் அர�ர்ள் குதி்ர்ளுக்்கா் 
மு�லீடு க�ய�னர என்று மகாரக்ச்காசபகாசலகாவும், 
வகா�பபும் குறிபபிட்டுள்ைனர. குதி்ர 
வணி்ததில ஈடுபட்்டவர்ள் ’குதி்ரச் 
க�ட்டி்ள்’ என அ்ழக்்பபட்்டனர. அவர்ள் 
்்டல்�கார வணி்ததில் தீவிரமகா் ஈடுபட்்டனர. 
பகாண்டியர்ளின் து்்றமு்ங்ளில் மி்வும் 
விறுவிறுபபகா் வணி்ம் ந்்டகபற்ற 
து்்றமு்ம் கிழக்குக் ்்டற்்ரயிலிருந்� 
்காயல்பட்டினம் ஆகும். இது இன்்்றய 
தூததுக்குடி மகாவட்்டததில் உள்ைது. வணி்ப 
பரிமகாற்றங்ள் �ங் நகாையங்ள் மூலம் 
ந்்டகபற்ற�கால் நகாையங்ள் அதி் அைவில் 
புழக்்ததில் இருந்�ன. அ்வ ்காசு, ்ழஞசு, 
கபகான் எனப பலவகாறு அ்ழக்்பபட்்டன.

விரிவகான அைவில் இக்்காலததில் 
ந்்டகபற்ற குதி்ர வணி்ம் 
குறிதது வகா�ப என்பவர பதிவு 
க�யதுள்ைகார…“10,000 க்கும் சமறபட்்ட 
குதி்ர்ள் ்காயலிலும் ஏ்னய 
இந்தியத து்்றமு்ங்ளிலும் 
இ்றக்குமதியகாயின. அவறறில் 1400 
குதி்ர்ள் ஜமகாலுதீன் கபகாறுபபில் 
இனபகபருக்்ம் க�யது வைரததுவந்� 
குதி்ர்ைகாகும். ஒவ்கவகாரு 
குதி்ரயின் �ரகா�ரிவி்ல க�காக்்த 
�ங்ததினகாலகான 200 தினகார்ைகாகும்” 
என அவர எழுதுகி்றகார.

சுருககம்
�	ச�காழர்ளும் பகாண்டியர்ளும் 

நன்்றியபபட்்ட �மிழ முடியகாட்சி மன்னர்ள் 
ஆவர.

�	விஜயகாலயன், ச�காழர்ள் வம்�காவழி்ய 
மீண்க்டழச் க�ய�கார

�	மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன், மு�லகாம் ரகாசஜந்திரன் 
ஆகிசயகார சி்றபபு வகாயந்� ச�காழ 
அர�ர்ைகாவர.

�	உததிரசமரூர கபகாறிபபு்ள் கிரகாம நிரவகா்ம் 
குறித� விவரங்்ை வழஙகுகின்்றன.

�	்டுஙச்கான் பகாண்டிய நகாட்டுப பகுதி்்ைக் 
்ைபபிரரி்டமிருந்து மீட்்டகார. அரிச்�ரி 
மகா்றவரமன், பரகாந்�் கநடுஞ�்்டசயகான் 
ஆகிசயகார அக்்காலததின் மி்ச் சி்றந்� 
பகாண்டிய அர�ர்ள் ஆவர. 

�	பிற்காலப பகாண்டிய அரசின் �்லசி்றந்� 
அர�ர்ள் �்்டயவரமன் சுந்�ர பகாண்டியன், 
மகா்றவரமன் குலச�்ரன் ஆகிசயகார ஆவர.

�	பகாண்டியர ்காலததுக் ்்டல்�கார வணி்ம் 
மகாரக்ச்காசபகாசலகா, வகா�ப ஆகிசயகாரகால் 
பு்ழபபட்டுள்ைது.
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I. �ரியோன விறைறயத நெரவு த�ய்க:
1. பிற்கால ச�காழ 

வம்�த்� மீட்க்டழச் 
க�ய�வர யகார?

 அ. விஜயகாலயன்  
 ஆ. மு�லகாம் ரகாஜரகாஜன்
 இ. மு�லகாம் ரகாசஜந்திரன்
 ஈ.  அதிரகாசஜந்திரன்

2. கீழக்்காணும் பகாண்டிய அர�ர்ளுள், 
்ைபபிரர ஆட்சி்ய முடிதது்வத�வர 
என அறியபபடுபவர யகார? 

 அ. ்டுஙச்கான்
 ஆ. வீரபகாண்டியன்
 இ. கூன்பகாண்டியன்
 ஈ. வரகுைன்

3.  கீழக்்காண்பனவறறுள் ச�காழர்ளின் 
நிரவகா்ததில் மி்ச் சிறிய அலகு எது?

 அ. மண்்டலம் ஆ. நகாடு
 இ. கூற்றம் ஈ. ஊர

4.  விஜயகாலயன் வழி வந்� ச�காழ வம்�ததின் 
்்்டசி அர�ர யகார?

 அ. வீர ரகாசஜந்திரன்
 ஆ. ரகாஜகாதிரகாஜகா
 இ. அதி ரகாசஜந்திரன்
 ஈ. இரண்்டகாம் ரகாஜகாதிரகாஜகா

5.  ச�காழர்ளின் ்ட்்ட்டக்்்லக்்கான 
எடுததுக்்காட்்்ட எஙகுக் ்காைலகாம்?

 அ. ்ண்ைகாயிரம்  ஆ. உ்்றயூர
 இ. ்காஞசிபுரம்  ஈ. �ஞ�காவூர

6. கீழக்்காண்பனவறறுள் எந்� இந்தியப 
பகுதிக்கு மகாரக்ச்காசபகாசலகா 13ஆம் 
நூற்றகாண்டின் இறுதிப பகுதியில் 
க�ன்்றகார?

 அ. ச�காழமண்்டலம் 
 ஆ. பகாண்டிய நகாடு
 இ. க்காஙகுபபகுதி
 ஈ. ம்லநகாடு

த�ோறக்ஞ்சியம்
1. திருமை உ்றவு்ள் மூலம் 

அரசியல் கூட்டு
M a t r i m o n i a l 
alliances

political alliances through marriages

2. �டுபப்ை Embankment a wall or stone structure built to prevent 
a river flooding an area as well as to 
store its water

3. தீவிரமகான Ardent passionate

4. அர�ருக்குக் ்ட்டுபபட்்ட  குறுநில 
மன்னர

Feudatory a subordinate to another sovereign/
ruler

5. பு்லி்டம் Refuge shelter

6. ்ருவூலம் Repository place in which things are stored

  பயிறசி
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II. நகோடிட்ை இைஙகற் நிரப்புக:
1. _________ �ஞ�காவூரிலுள்ை பு்ழகபற்ற 

பிர்தீஸவரர ச்காவி்ல நிரமகாணித�கார.

2.  __________சவ�க் ்ல்லூரி ஒன்்்ற 
எண்ைகாயிரததில் நிறுவினகார.

3.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ச வ ள் வி க் கு டி 
க�பசபடு்ளின் க்கா்்டயகாளி ஆவகார.

4.  பகாண்டியப சபரரசின் அரசுச் க�யல்ம் 
____________என அறியபபட்்டது.

III. தபோருததுக:

அ ஆ
1. மது்ர உள்நகாட்டு 

வணி்ர

2. ் ங ் ் க ் கா ண் ்ட 
ச�காழபுரம்

்்டல்�கார வணி்ர

3. அஞசு - 
வண்ைத�கார

ச�காழர்ளின் 
�்லந்ர

4. மணி - கிரகாமத�கார பகாண்டியர்ளின் 
�்லந்ர

IV. �ரியோ? ெ்்றோ?
1. க்டல்லி சுல்�கானுக்குக் ்ட்டுபபட்்ட ஒரு 

முஸலீம் அரசு மது்ரயில் உருவகானது.

2. ’கூ்டல் ந்ர ்காவலன்’ என்பது பகாண்டிய 
அர�ரின் பட்்டமகாகும்.

 3. ச�காழ அரசு ்வ்்யின் 
்ழிமு்பபகுதியில் அ்மக்்பபட்டிருந்�து.

4. மு�லகாம் குசலகாததுங்ன் �காளுக்கிய – 
ச�காழ அர� வம்�த்�ச் ச�ரந்�வர.

5. ச�காழ அர�ரின் மூத� ம்ன் யுவரகாஜன் 
என அ்ழக்்பபட்்டகார.

V. கீழககோணும் கூறறுகற் ஆய்க:
 தபோருதெேோன விறைறய (√ ) டிக இட்டுக 

கோட்ைவும் 
1. பிற்காலச் ச�காழர்ள் பறறிய கீழக்்காணும் 

கூறறு்ளில் எ்வ �ரியகான்வ?
1. அவர்ள் ஓர உள்ைகாட்சித து்்றத 

� ன் ன கா ட் சி அ ் ம ப ் ப க்                      
க்காண்டிருந்�னர.

2. அவர்ள் வலுவகான ்பபறப்்ட்யக் 
க்காண்டிருந்�னர.

3. அவர்ள் கபௌத�த்�ப பின்பறறினர.
4. அவர்ள் கபரிய ச்காவில்்்ைக் ்ட்டினர.

 அ. 1, 2 மறறும் 3
 ஆ. 2, 3 மறறும் 4
 இ. 1, 2 மறறும் 4
  ஈ. 1, 3 மறறும் 4

2. ரகாசஜந்திர ச�காழ்னப பறறிய 
கீழக்்காணும் கூறறு்ளில் எ்வ  
�ரியகான்வ?

1. அவர ்ங்்க்காண்்ட ச�காழன் எனும் 
பட்்டத்�ச்  சூட்டிக்க்காண்்டகார.  

2. அவர க�றகு சுமதரகா்வக் ் ்பபறறினகார.
3. அவர ச�காழர்ளின் அதி்காரத்� 

நி்லநிறுததினகார எனப 
சபகாற்றபபடுகி்றகார.

4. அவர ஸ்ரீவிஜயத்�க் ்்பபற்ற 
அவரு்்டய ்பபறப்்ட    உ�வியது.

 அ. 1 மறறும் 2
 ஆ. 3 மறறும் 4
 இ. 1, 2 மறறும் 4
  ஈ. இ்வ அ்னததும்

3. கூறறு : யுவரகாஜகாக்்ள் மகாநிலங்ளின் 
ஆளுநர்ைகா்ப   பணியமரத�பபட்்டனர.
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 கோரணம்: நிரவகா்ததில் பயிறசி 
கபறுவ�ற்கா் இந்ந்டவடிக்்் 
சமறக்காள்ைபபட்்டது.

 அ. ்காரைம் கூறறுக்்கான �ரியகான 
 விைக்்சம.

 ஆ. ் காரைம் கூறறுக்்கான �ரியகான 
 விைக்்மல்ல.

 இ. கூறறு �வறு, ்காரைம் �ரி.
 ஈ. கூறறும் ்காரைமும் �வறு.

4. கீழக்்காணும் நிரவகா்ப பிரிவு்்ை 
இ்றஙகுவரி்�யில் வரி்�பபடுத�வும்.

 1. நகாடு 2. மண்்டலம் 
 3.ஊர 4. கூற்றம்

5. கீழக்்காணும் நி்ழவு்்ைக் ்கால 
வரி்�பபடி எழு�வும்.

1. மகா்றவரமன், வீரபகாண்டிய்னக் கூட்டு 
அர�ரகா்ப பணியமரததினகார.

2. உள்நகாட்டுபசபகார க�கா்டஙகியது.
3. மது்ரயில் ஓர இஸலகாமிய அரசு 

உருவகாக்்பபட்்டது.
4. மகா்றவரமன் குலச�்ரனுக்கு இரண்டு, 

ம்ன்்ள். ஒருவர வீரபகாண்டியன்   
மறக்றகாருவர சுந்�ரபகாண்டியன்.

5. சுந்�ரபகாண்டியன் அலகாவுதீன் கில்ஜியின் 
உ�வி்ய நகாடினகார.

6. மகாலிக்்பூர மது்ரயின் மீது 
ப்்டகயடுத�கார.

6. கண்டுபிடிககவும்:

பிரம்மச�யம்

ச�வ�கானம்

பள்ளிச்�ந்�ம்

சவைகாண்வ்்

VI. ஓரிரு ்ோககியஙகளில் 
விறையளிககவும்:

1. ச�காழர்ள் ்காலததில் ஏறறுமதி 
க�யயபபட்்ட கபகாருட்்ள் யகா்வ?

2. ’�துரசவதி மங்லம்’ என எது 
அ்ழக்்பபட்்டது?

3. ‘்காணிக்்்டன்’ பறறி எழுது்.

VII. விறையளிககவும்:
 ச�காழர்ளின் ஆட்சிததி்றம் பறறிய ஐந்து 

முக்கிய அம்�ங்்ை விவரிதது எழு�வும்.

VIII. உயர சிந்ெறன வினோ:
 ’ச�காழ அர�ர்ள் கபரும் ் ல்விபபுரவலர்ள்’ 

-  இக்கூற்்ற உறுதிக�ய்.

IX. ேோண்ர த�யல்போடு:
�ோன் யோர?

1. மகாலிக்்பூரின் க�ன்னிந்தியப 
ப்்டகயடுபபிறகு நகாசன கபகாறுபபு.

2. நகான் பதினகாறு ்மல் நீைமுள்ை 
�டுபபுஅ்ை்யக் ்ங்்க்காண்்ட   
ச�காழபுரததில் ்ட்டிசனன்.

3. நகான் நீரவிநிசயகா்ம் க�யவ�ற்கா்க் 
்ட்்டபபட்்டவன்.

4. நகான் திருமு்்ற்யத க�காகுதச�ன்.

5. நகான் ஒரு சி்றபபு வகாயந்� து்்றமு்ம். 
மகாரக்ச்காசபகாசலகா என்்ன இருமு்்ற 
்காைவந்�கார.
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X. கட்ைக வினோககள்

1. ச�காழர்கால இலக்கியங்ள் இரண்டின் 
கபயர்்ைக் எழுது்.

வி்்ட:

2. முததுக்குளித�சலகாடு க�கா்டரபு்்டய து்்றமு்ம் 
எது?

வி்்ட: 

3. ்காசு, ்ைஞசு, கபகான் என்ப்வ எ்�க் 
குறிக்கின்்றன?

வி்்ட:

4. ்காயல்பட்டினம் எந்� மகாவட்்டததில் உள்ைது?

வி்்ட:

5. மு�லகாம் பரகாந்�்னகால் ச�காற்டிக்்பபட்்ட 
பகாண்டிய அர�ன் யகார?

வி்்ட:

6.பு்ழகபற்ற மீனகாட்சி அம்மன் ச்காவில் 
எஙகுள்ைது?

வி்்ட:

X.I க்ப்பயணம்
ச�காழர்ள் அல்லது பகாண்டியர்ைகால் ்ட்்டபபட்்ட ஏச�னும் ஒரு ச்காவிலுக்குச் க�ன்று அ�ன் 
உன்ன�த்�ப பகாரக்்வும்.

மூலகா�கார நூல்்ள்

1. K.A Nilakanda Sastri, A History of South India,  New Delhi: Oxford University Press, 2002.

2. Y. Subbarayalu, South India under The Cholas, New Delhi: Oxford University Press, 2012.

3. R Champakalakshmi, Trade, Ideology and Urbanization South India- 300 BC to AD 1300, New 
Delhi: Oxford University Press, 1996.

4. Satish Chandra, History of Medieval India, New Delhi: Orient Blackswan, 2010.

யகார அவர? அவர ஏன் முக்கியமகானவர?

பகாண்டிய நகாட்்்டப பறறி 
அவரு்்டய அவ�கானிபபு்ள் 
யகா்வ?

அவரு்்டய அவ�கானிபபு்ள் 
முக்கியமகான்வ என ஏன் நீ 
்ருதுகி்றகாய?

மகாரக்ச்காசபகாசலகா
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	டெல்லியைத் தயைநகராகக் டகாண்டு இந்திைாயை ஆட்சிடெயத 
பல்்ைறு ைமொைளிகயைச் ்ெரந்த துருக்கிைச் சுல்தானகள் 

�	அைரகளின ராணுைப் பயெடைடுப்புகள் மற்றும இயைைாண்யம 
விரிைாக்கம பற்றி டதரிந்து டகாள்ளுதல்

�	டெல்லி சுல்தானிைத்தின நிரைாகம பற்றி அறிதல்
�	அக்காைப் பகுதியின கயை மற்றும கட்ெெக்கயை பற்றி டதரிந்து டகாள்ளுதல்

பி்ராஷ் ஷா டகாத்தைம

அலகு - IV

டெல்லி சுல்்ோனியம்

அறிமுகம்

பதிட�ானைாம நூற்ைாண்டில் 
ைெஇந்திைாயைக் டகாள்யைைடித்த 
துருக்கிைக் குதியரப்பயெ வீரரகள் அடுத்த 
நூற்ைாண்டில் கஙயகச் ெமடைளியைத் 
தஙகள் அரசிைல் ஆதிக்கத்தின கீழ்க் 
டகாண்டுைருைதில் டைற்றி டபற்ை�ர. 
அைரகளின துணிச்ெலும மூரக்கக்குணமு்ம  
டைற்றிக்குக் காரணஙகைாகச் 
டொல்ைப்பட்ொலும, தஙகயையும தஙகள் 
நாட்யெயும காத்துக்டகாள்ைத் தைறிை 
இந்திை அரெரகளின இைைாயம்ை 
அைரகளின டைற்றிக்கா� உண்யமக் 
காரணஙகைாகும. இந்திைரகள் தஙகளியெ்ை 
ஒருைர்மடைாருைர அைநமபிக்யக 
டகாண்டிருந்த�ர. இஸைாமின டதாெக்கக் 
காை டைற்றிகயையும அது பரவிைருையதயும 

கை�த்தில் டகாள்ைத் தைறி�ர. முஸலீம 
வீரரகளின ்மமபட்ெ ்பார டெயயும 
ஆற்ைல் அைரகளின டைற்றிக்கு மற்டைாரு 
காரணமாகும. இப்பாெத்தில் துருக்கிைப் 
்பாரவீரரகள் எவைாறு இந்திைாவில் 
இஸைாமிை ஆட்சியை நிறுவி�ர, பாபரின 
ைருயக ையர அவைாட்சியை எவைாறு 
நியைடகாள்ைச் டெயத�ர எனப� குறித்து 
நாம விைாதிப்்பாம. 

அடிமை வம்்சம் (1206 – 1290) 

இந்திைாவில் முஸலீமகளின ஆட்சி முகமது 
்காரிைால் கி.பி. (டபா.ஆ) 12 ஆம நூற்ைாண்டில் 
நிறுைப்பட்ெது. அைருக்கு மகனகள் இல்ைாத 
காரணத்தால் பனெகன (இராணுைப் 
பணிக்காக வியைக்கு ைாஙகப்பட்ெ 
அடியமகயைக் குறிக்கும பாரசீகச் டொல்) 
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எனும தனிையக அடியமகயைப் ்பணி�ார. 
அைரகள் மாகாண அைவில் ஆளுநரகைாகப் 
பதவியில் அமரத்தப்பட்டுப் பின�ர சுல்தான 
எனும நியைக்கு உைரத்தப்பட்ெ�ர. 1206இல் 
்காரியின இைப்பிற்குப் பின�ர, அைரின  
அடியமைா� குத்புதீன ஐபக் இந்திைாவிலிருந்த 
துருக்கிைப் பகுதிகளுக்கு அரெராக தனய� 
அறிவித்துக்டகாண்ொர. அடியம ைமெத்தின  
ஆட்சிக்கா� அடிக்கல்யை அைர நாட்டி�ார. 
இவைரெ மரபு “மமலுக்” அரெ மரடபனறும 
அயைக்கப்பட்ெது. மமலுக் எனும அராபிை 
ைாரத்யதக்கு ‘அடியம’ எனறு டபாருள். 
குத்புதீன ஐபக், ெமசுதீன இல்துமிஷ், கிைாசுதீன 
பால்பன ஆகிை மூைரும இவைமெத்யதச் 
்ெரந்த மூனறு மாடபரும சுல்தானகள் ஆைர. 
அடியம ைமெத்தி�ர இத்துயணக்கண்ெத்யத 
எண்பத்து நானகு ஆண்டுகள் ஆட்சி டெயத�ர. 

குத்புதீன் ஐபக (1206 – 1210) 
குத்புதீன ைாகூயரத் தயைநகராகக் டகாண்டு 
த�து ஆட்சியைத் டதாெஙகி�ார. பின�ர 
த�து தயைநகயர டெல்லிக்கு மாற்றி�ார. 
டெல்லியில் ஆட்சிபுரிந்தையர டெைல்திைன 
மிக்கைராகச் டெைல்பட்டுப் பை புதிை 
பகுதிகயைக் யகப்பற்றி�ார. கைகஙகயை 
ஒடுக்கி�ார. மத்திை மற்றும ்மற்கு சிந்து 
- கஙயகச் ெமடைளிப் பகுதிகளுக்குத் 
(ைெஇந்திைா) தா்� தயையம்ைற்றுப் 
பயெநெத்திச்டெனறு பைபகுதிகயைக் 
யகப்பற்றி�ார. கீயை கஙயகச் ெமடைளியைக் 
(பீகார, ைஙகாைம) யகப்பற்றும டபாறுப்யபப் 
பக்திைார கல்ஜி எனபாரிெம ஒப்பயெத்தார. 
ஐபக் டெல்லியில் குவைத்-உல்- இஸைாம 
மஸஜித் எனும மசூதியைக் கட்டி�ார. அது்ை 
இந்திைாவிலுள்ை மிகப் பையமைா� மசூதி 
எ�க் கருதப்படுகிைது. குதுப்மி�ாருக்கு 
அை்ர அடிக்கல் நாட்டி�ார. ஆ�ால் அைரால் 
அப்பணிகயை முடிக்க இைைாமல் ்பாயிற்று. 
அைருயெை மருமகனும அைருக்குப் பின 

ஆட்சிப் டபாறுப்்பற்ைைருமா� இல்துமிஷ் 
குதுப்மி�ாயரக்கட்டி முடித்தார. ்பா்ைா 
வியைைாட்டின்பாது குதியரயிலிருந்து தைறி 
விழுந்ததில் படுகாைமயெந்த ஐபக்  1210இல் 
இைற்யக எயதி�ார.

குவைத்-உல்-இஸைாம மசூதி

இல்துமிஷ் ( 1210 – 1236)
ஐபக்கின மகன ஆரம ஷா திையமைற்ைைராக 
இருந்தார. எ�்ை துருக்கிைப் பிரபுக்கள் 
ஐபக்கின பயெத்தைபதியும மருமகனுமா� 
இல்துமியஷச் சுல்தா�ாகத் ்தரவு டெயத�ர. 
இல்துமிஷ் கைகக்காரரகயை ஒடுக்கி 
ஆட்சிப்பகுதிகளின மீதா� த�து கட்டுப்பாட்யெ 
உறுதிைாக நிறுவி�ார. இைருயெை 
ஆட்சியின்பாதுதான மங்காலிைரகள் 
டெஙகிஸகானின தயையமயில் 
இந்திைாவின எல்யைப்பகுதிகயை 
அச்சுறுத்தி�ர. ஏற்டக�்ை டெஙகிஸகா�ால் 
்தாற்கடிக்கப்பட்டு விரட்ெப்பட்டிருந்த  
குைாரிஜம ஷா ஜைாலூதீன எனபார 
இல்துமிஷிெம அயெக்கைமும பாதுகாப்பும 
்கட்டிருந்தார. அைருயெை ்ைண்டு்காயை 
ஏற்க மறுத்ததன மூைம இல்துமிஷ் மங்காலிை 
ஆபத்யதத் தவிரத்தார. மங்காலிைரகள் 
தாக்குதல் ்மற்டகாண்ொல் அயத 
எதிரடகாள்ைதற்காகத் துருக்கிைப் பிரபுக்கள் 
நாற்பது்பயரக் டகாண்ெ ஒரு குழுயை 
உருைாக்கி�ார. அக்குழு  “ெகல்கானி” 
அல்ைது நாற்பதினமர எ� அறிைப்பட்ெது. 
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இல்துமிஷ் த�து பயெகளில் 
பணிைாற்றி்ைாரக்கு ’இக்தாக்கயை’ 
(நிைஙகள்) ைைஙகி�ார. “இக்தா” எனபது 
ராணுைஅதிகாரிகளுக்கு ைைஙகப்பெ 
்ைண்டிை ஊதிைத்திற்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ 
நிைமாகும. நிைத்யதப் டபற்ைைர இக்தாதார 
அல்ைது முக்தி எனையைக்கப்பட்ொர. 
இைர ்பாரக்காைஙகளில் சுல்தானுக்கு 
ராணுை உதவிகள் டெயை ்ைண்டும. 
த�து பயெகயையும குதியரகயையும 
பராமரிப்பதற்காக இக்தாதார த�க்கு 
ைைஙகப்பட்ெ நிைஙகளிலிருந்து ைரிைசூல் 
டெயதுடகாள்ைார.

குதுப்மி�ார

ஐபக்கால் டதாெஙகப்பட்ெ குதுப்மி�ாரின 
கட்டுமா�ப் பணிகயை இல்துமிஷ் 
நியைவுடெயதார. இருபத்தாறு ஆண்டுகள் 

ஆட்சிபுரிந்த இல்துமிஷ்  1236 ஏப்ரல் மாதம 
இைற்யக எயதி�ார. 

ரஸ்ஸியோ (1236 – 1240)

இல்துமிஷ்ஷின திையம ைாயந்த மகன 
ருக்குதீன பி்ராஷ் மரணமுற்ைதால், 
இல்துமிஷ் த�து மகைா� ரஸஸிைா 
சுல்தா�ாயைத் த�க்குப் பின�ர டெல்லியின 
அரிையணக்கா� ைாரிொக அறிவித்தார. 
ரஸஸிைா திையமயுள்ைைரும ம�ைலியம 
டகாண்ெ வீராஙகய�யுமாைார. அைர 
துருக்கிை இ�த்யதச் ொராத பிரபுக்களுக்கு 
ஆதரைாக இருந்ததால் துருக்கிைப் பிரபுக்களின 
டைறுப்யபச் ெமபாதித்தார. அ்த ்நரத்தில் 
பஞொபின மீதா� மூரக்கம நியைந்த 
மங்காலிைரின தாக்குதயையும அைர 
எதிரடகாள்ை ்நரந்தது. 

ரஸஸிைா, ஜைாலுதீன ைாகுத் எனும 
எத்தி்ைாப்பிை அடியமயைத் த�து தனி 
உதவிைாைராக நிைமித்து அையரப் டபரிதும 
நமபத் டதாெஙகி�ார. அப்்பாக்கு துருக்கிை 
பிரபுக்கள் கைகம டெயைக் காரணமாயிற்று. 
அைருக்கு எதிராகத்  துருக்கிை பிரபுக்கள் டெயத 
ெதிைால் 1240இல் ரஸஸிைா டகாயையுண்ொர. 

கியோசுதீன் போல்பன் ( 1266 – 1287) 

ரஸஸிைாவிற்குப் பின�ர ைலியம குனறிை 
மூனறு சுல்தானகள் ஆட்சிபுரிந்த�ர. 
அைரகளுக்குப் பின�ர கிைாசுதீன பால்பன 
அரொளும டபாறுப்்பற்ைார. “நாற்பதினமர” 
எனைறிைப்பட்ெ துருக்கிைப் பிரபுக்கள் 
குழு அை்ராடு பயகயம பாராட்டிைதால் 
அவையமப்யபப் பால்பன ஒழித்தார. த�து 
ஆட்சிக்கு எதிராகச் ெதி டெய்ைாயரயும, 
இயெயூைாய இருப்்பாயரயும கண்ெறிை 
ஒற்ைர துயைடைானயை நிறுவி�ார. 
அரசு அதிகாரத்திற்குக் கீழ்ப்படிைாயம, 
எதிரத்தல் ்பானைைற்யைக் கடுயமைாகக் 
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யகைாண்ொர. பால்பனுக்கு எதிராகக் 
கைகம டெயததால் ைஙகாை மாகாண 
ஆளுநராக இருந்த துக்ரில்கான யகது 
டெயைப்பட்டுக் டகால்ைப்பட்ொர. த�து 
எதிரிகைா� மீைாட்யெச் ்ெரந்த மி்ைாக்கள் 
(ைெ்மற்கு இந்திைாயைச் ்ெரந்த ராஜபுத்திர 
முஸலீம இ�த்தி�ர) ்பான்ைாரிெம 
கருயணயில்ைாமல் நெந்துடகாண்ொர. 
இருந்த்பாதிலும மங்காலிைரகளுென 
இணக்கமா� உையைப் பராமரிப்பதில் 
கை�த்துென டெைல்பட்ொர. டெஙகிஸகானின 
்பரனும, ஈரானின மங்காலிை 
யைஸராயுமா� குைகுகான எனபாரிெமிருந்து 
“மங்காலிைரகள் ெட்ைஜ் நதியைக் கெந்து 
பயெடைடுத்து ைரமாட்ொரகள்” எனும 
உறுதிடமாழியைப் பால்பன டபற்ைார. 

பால்பன கல்ையை

மங்காலிைரின தாக்குதல்களிலிருந்து 
நாட்யெப் பாதுகாப்பதற்காகப் பால்பன பை 
்காட்யெகயைக் கட்டி�ார. பாரசீகத்யதச் 
்ெரந்த புகழ்டபற்ை கவிஞரா� அமிரகுஸரு 
எனபாயரப் பால்பன ஆதரித்தார. பால்பன 
1287இல் மரணமுற்ைார. பால்பனின 
மக�ா� யககுபாத் திையமைற்ைைராக 
இருந்தார. 1290இல் பயெத்தைபதிைாயப் 
பணிைாற்றிை மாலிக் ஜைாலுதீன கில்ஜி 
அரெப்பிரதிநிதிைாகப் (நாயிப்) டபாறுப்்பற்ைார. 
சுல்தான யககுபாத்தின டபைரால் அைர 
நாட்யெைாண்ொர. பின�ர ஒரு நாளில் 
ஜைாலுதீ�ால் அனுப்பப்பட்ெ அதிகாரி 

ஒருைரால் யககுபாத் டகால்ைப்பட்ொர. அதன 
பின�ர ஜைாலுதீன முயைைாக அரிையண 
ஏறி�ார. அைரிலிருந்து கில்ஜி ைமெத்தின ஆட்சி 
டதாெஙகிற்று. 

கில்ஜி அர்ச வம்்சம் (1290 – 1320)

ஜலோலுதீன் கில்ஜி (1296 - 1316)

ஜைாலுதீனின ஆட்சியின்பாது பை 
பயெடைடுப்புகள் ்மற்டகாள்ைப்பட்ெ�. 
அைற்றில் டபருமபாைா� பயெடைடுப்புகயைத் 
திட்ெமிட்டுத் தயையம்ைற்று நெத்திைது 
காராவின ஆளுநரா� அைாவுதீன கில்ஜி 
ஆைார. அைர ஜைாலுதீனின உென 
பிைந்்தாரின மக�ாைார. அைரின முக்கிைப் 
பயெடைடுப்பு தக்காண அரொ� ்தைகிரிக்கு 
எதிராக ்மற்டகாண்ெதாகும. அைாவுதீன 
்தைகிரி ைாதை அரெர ராமச்ெந்திரய�த் 
்தாற்கடித்த பின�ர அந்நகயரக் 
டகாள்யைைடித்துப்                    டபருஞடெல்ைத்்தாடு 
திருமபி�ார. அச்டெல்ைத்யத முக்கிைமா� 
பிரபுக்களுக்கும பயெத்தைபதிகளுக்கும 
யகயூட்ொகக் டகாடுத்து அைரகயைத் 
தனபக்கம ஈரத்தார. பின�ர ஜைாலுதீய� 
ைஞெகமாகக் டகானைார. அதய�த் டதாெரந்து 
1296இல் தனய� டெல்லியின சுல்தா�ாக 
அறிவித்துக்டகாண்ொர. 

அலோவுதீன் கில்ஜி (1296 – 1316)

அைாவுதீன டெல்லி சுல்தானிைத்யத 
ஒருஙகியணத்து உறுதிப்படுத்தி�ார. 
பஞொபில் மங்காலிைரகளுக்கு எதிராக, 
ராஜஸதா�த்திற்கும குஜராத்திற்கும 
எதிராக எ� அைருயெை பயெடைடுப்புகள் 
பாராட்டுக்குரிை�ைாகும. த�து 
ைெ எல்யைகளின பாதுகாப்யப 
உறுதிடெயதுடகாண்ெ பின�ர த�து 
தயையமத் தைபதி மாலிக் கபூயர  1310 
இல் டதனபுைத்தின டைகுடதாயைவிலுள்ை 
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மதுயர ையர பயெடைடுக்கப் பணித்தார. 
தக்காண அரசுகைா� ்தைகிரி ைாதைரகள், 
துைாரெமுத்திரத்தின           ட�ாயொைரகள், 
ைாராஙகல் காகதிைரகள், மதுயரப் 
பாண்டிைரகள் ஆகிை அய�ைரும 
அைாவுதீனின ்மைாதிக்கத்யத 
ஏற்றுக்டகாண்ெ�ர. 

சித்தூர் சூம்றயோெல் (1303)

  சித்தூரில் ராஜபுத்திரப் பயெகயை 
அைாவுதீனின பயெகள் திணைடித்த 
நியையில் ்தால்விையெந்துவிடு்ைாம 
எனை சூைலில் ்காட்யெக்குள் இருந்த 
ஆெைரும டபண்டிரும தஙகைது 
பண்யெை மரபினபடி ”ஜவ�ர” 
எ�ப்படும ெெஙயக நெத்தி�ர, இதனபடி  
ஆெைர ்காட்யெயை 
விட்டு டைளி்ைறிப் 
் ப ா ர க் க ை த் தி ல் 
மாள்ைர. டபண்கள் 
தீப்புகுந்து தஙகயை 
மாயத்துக் டகாள்ைர.

சித்தூர  ்காட்யெ

அைாவுதீனின பயெடைடுப்புகயைப் 
்பாை்ை அைருயெை அரசிைல் நிரைாகச் 
சீரதிருத்தஙகளும பாராட்டுக்குரிை�ைாகும. 
டெல்லியைச் சுற்றியுள்ை ்ைைாண் 
நிைஙகயை அைைாயவு டெயத அைர ஒரு 
குறிப்பிட்ெ அைவிைா� நிரந்தர ைரியை 
விதித்தார. ைரிகயை ைசூல் டெயயும பணியை 
ராணுை அதிகாரிகளிெம ஒப்பயெத்தார. 
இந்த நிரைாக மாற்ைத்தால் உள்ளூர 

தயைைரகளும குறுநிை மன�ரகளும 
காைகாைமாகத் தாஙகள் அனுபவித்துைந்த 
உரியமயை இைந்த�ர. டெல்லியிலும ஏய�ை 
இெஙகளிலும முகாமிட்டிருந்த த�து பயெப் 
பிரிவுகளுக்காகக் கட்ொை உணவு தானிைக் 
டகாள்முதல் முயையை அறிமுகம டெயதார. 
டகாள்முதல் வியை சுல்தா�ால் நிரணைம 
டெயைப்பட்ெது. ைரிைாக ைசூலிக்கப்பட்ெ 
தானிைம அரொஙகப் பண்ெகொயைகளில் 
்ெகரித்துயைக்கப்பட்ெது. த�து புதிை 
ெட்ெதிட்ெஙகள் நயெமுயைப்படுத்தப்படுையத 
உறுதி டெயதுடகாள்ை ஒற்ைரகயை நிைமித்தார. 
அவடைாற்ைரகள் ்நரடிைாக சுல்தானிெம 
நியையமகயைத் டதரிைப்படுத்தி�ர. 

அைாவுதீன 1316இல் இைற்யக 
எயதி�ார. அைருயெை ைழித்்தானைல்கள் 
அதிகாரத்யதத் தக்கயைத்துக்டகாள்ைதில் 
்தால்வியுற்ைதால் கிைாசுதீன துக்ைக் எனபைர 
அதிகாரத்யதக் யகப்பற்றி துக்ைக் அரெைமெ 
ஆட்சிக்கு அடிக்கல் நாட்டி�ார. 

துக்ளக அர்சவம்்சம் (1320 – 1324)

அைாவுதீன கில்ஜியின இைப்யபத் டதாெரந்து 
ஏற்பட்ெ அரசிைல் குைப்பத்தின காரணமாக 
டெல்லி சுல்தானிைம பை பகுதிகயை இைக்க 
்நரிட்ெது. அைற்யை மீட்ப்த கிைாசுதீனுக்குப் 
டபருமபணிைாக அயமந்தது. கிைாசுதீன துக்ைக் 
த�து மகன ஜா�ாகாய� ைாராஙகல்லுக்கு 
எதிராகப் ்பாரிெ அனுப்பியைத்தார. 
ஜா�ாகான ைாராஙகல் அரெர பிரதாப 
ருத்ரய� டைற்றி டகாண்டு டகாள்யைைடித்த 
டபருஞடெல்ைத்்தாடு ஊர திருமபி�ார. 
இச்டெல்ைத்யதக் டகாண்்ெ கிைாசுதீன 
துக்ைக் டெல்லிக்கு அரு்க துக்ைகாபாத் எனும 
புதிை நகயர நிரமாணம டெயை அடிக்கல் 
நாட்டி�ார. இருந்த்பாதிலும அைாவுதீன த�து 
மாம�ாயர ைஞெமாகக் டகானைது ்பாை்ை 
ஜா�ாகானும த�து தந்யதயைக் டகானறு 
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ஆட்சியைக் யகப்பற்றிைதாகச் டொல்ைப்படுகிைது. ஜா�ாகான முகமதுபின துக்ைக் எனும டபை்ராடு 
1325இல் அரிையண ஏறி�ார. 

முகைது பின் துக்ளக (1325 – 1351) 

முகமது பின துக்ைக் மிகவும கற்ைறிந்த மனிதர. ஆ�ாலும அைர குரூரம நியைந்தைராைார. அைாவுதீன 
நாடுகயைக் யகப்பற்றி�ார, டகாள்யைைடித்தார. அவைரெ குடுமபஙகள் தனய�ச் ொரந்திருக்குமாறு 
டெயதார. அதற்கு ்நரமாைாக முகமது பின துக்ைக் இத்துயணக்கண்ெம முழுையதயும த�து நாொக 
மாற்ைக் க�வு கண்ொர. த�து இயைைாண்யமயை விரிவு டெயைதற்கு ைெதிைாக த�து தயைநகயர 
டெல்லியிலிருந்து நாட்டின யமைப்பகுதியிலிருந்த ் தைகிரிக்கு மாற்றி�ார. ் தைகிரியின டபையரயும 
டதௌைதாபாத் எ� மாற்றி�ார. த�து திட்ெம தைைா�து எ� முகமது பின துக்ைக் உணரந்ததால் 
மீண்டும டெல்லிக்்க திருமபுமாறு அய�ைருக்கும ஆயணயிட்ொர. சுல்தானுென டெல்லி திருமபிை 
டமாராக்்கா நாட்டுப் பைணிைா� இபன பதூதா டெல்லியை அயெந்த்பாது அது, “காலிைாக, 
யகவிெப்பட்ெதாக ஆ�ால் குயைந்தைவு மக்களுென இருந்தது” எ�க் குறிப்பிட்டுள்ைார.

டெல்லியிலிருந்து டதௌைதாபாத் டெல்ை நாற்பது நாட்கள் நெந்்த டெல்ை ்ைண்டும. 
டபருமபாைா� மக்கள் டதௌைதாபாத் புைப்பட்டுச் டெனை�ர. சிைர ஒளிந்து டகாண்ெ�ர. 
அைரகள் கண்டுபிடிக்கப்படுயகயில் அைரகளில் ஒருைர பாரயைைற்ைைராக இருந்த்பாதும 
மற்டைாருைர பக்கைாத ்நாைாளிைாக இருந்த்பாதும டகாடூரமா� தண்ெய�க்கு 
உள்ைாக்கப்பட்ெ�ர. எட்டு அல்ைது பத்து யமல் அைவு பரவியிருந்த அந்நகயரப் பற்றி ஒரு 
ைரைாற்ைறிஞர “அய�த்தும அழிக்கப்பட்ெ�. நகரத்தின அரண்மய�களில், கட்ெெஙகளில், 
புைநகர பகுதிகளில் எ� எஙகும ஒரு நா்ைா, பூய�்ைா கூெ விட்டுயைக்கப்பெவில்யை 
எனும அைவுக்கு முழுயமைாகப் பாைா�து” எ�க் குறிப்பிட்டுள்ைார. 

 

அைாவுதீன நிைைரியைத் தானிைமாக 
ைசூல் டெயயும முயையைப் பினபற்றி�ார. 
துக்ைக் நிைைரியை உைரத்திை்தாடு 
அதுமுதல் நிைைரி பணமாக ைசூலிக்கப்பெ 
்ைண்டுடம� ஆயண பிைப்பித்தார. அது 
பஞெகாைஙகளில் டபரும இெரப்பாடுகயை 
ஏற்படுத்திைது. ்பாதுமா� அைவுக்கு 
நாணைஙக்ைா,  புதிை நாணைஙகயை 
டைளியிடும அைவுக்கு டைள்ளி்ைா யகைெம 
இல்யை எனபயத அறிந்துடகாண்ெ 
துக்ைக் டெப்பு நாணைஙகயை அயெைாைப் 
பணமாக டைளியிட்ொர. டைகுவியரவில் 
கள்ை நாணைஙகள் டபருகுைது அனைாெ 
நிகழ்ச்சிைா�து. இதன வியைைாக ஒட்டு 
டமாத்த ைருைாய நிரைாகமுயை சீரகுயைந்தது. 

டைளிநாட்டு ைணிகரகள் விைாபாரத்யத 
நிறுத்திைதால் ைணிகம பாதிப்புக்குள்ைா�து. 
சுல்தான அயெைாைப் பணத்யத திருமபப் 
டபற்றுக்டகாண்டு அதற்கு மாற்ைாகத் தஙக, 
டைள்ளி நாணைஙகயை ைைஙக ்ைண்டிை 
நியை ஏற்பட்ெது. அத�ால் அரசு திைாைா�து. 
்தாஆப் பகுதியில், முகமது, நிைைரியை 
உைரத்திைதன வியைைாக விைொயிகளின 
கிைரச்சிகள் டைடித்த�. அயை டகாடூரமா� 
முயைகளில் அெக்கப்பட்ெதால் விைொயிகள் 
்ைைாண்யமயைக் யகவிட்ெ�ர. அதன 
வியைைாக அடிக்கடிப் பஞெஙகள் ஏற்பட்ெ�. 

முகமது பின துக்ைக் சுல்தா�ாக இருபத்யதந்து 
ஆண்டுகள் ஆட்சிபுரிந்தார. 
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முகமது பின துக்ைக் – நாணைஙகள்

இந்த நீண்ெ ஆட்சிக்காைத்தில் பை மாகாண 
ஆளுநரகளின கிைரச்சிகயை அைர 
எதிரடகாள்ை ்நரந்தது. அவுத், முல்தான, 
சிந்து ஆகிை மாகாணஙகளின ஆளுநரகள் 
சுல்தானுக்கு எதிராகக் கிைரச்சி டெயது 
தஙகயைச் சுதந்திர அரெரகைாகப் பிரகெ�ம 
டெயது டகாண்ெ�ர. டதனஇந்திைாவில் பை 
புதிை அரசுகள் எழுச்சி டபற்ை�. துக்ைக்கிெம 
முன�ர பயெவீரராகப் பணிைாற்றிை பாமினி 
எனபார டதௌைதாபாத்யதயும அயதச் சுற்றிக் 
யகப்பற்ைப்பட்ெ பகுதிகயையும சுதந்திர 
அரொக அறிவித்தார. அைரது டபைரி்ை்ை அது 
பாமினி சுல்தானிைம எ� அயைக்கப்பட்ெது. 
கி.பி.1334இல் மதுயர தனி சுல்தானிைமாக 
உருைா�து. 1346இல் ைஙகாைம சுதந்திர 
அரொ�து. துக்ைக் 1351  மாரச் 23இல் 
மரணமயெந்தார. 

பிநரோஷ் ஷோ துக்ளக (1351 – 1388)

பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் கல்ையை

முகமது பின துக்ைக்யகத் டதாெரந்து 
கிைாசுதீனின இயைை ெ்காதரரின மக�ா� 

பி்ராஷ் அரிையண ஏறி�ார. அைரால் 
கிைரச்சிகயை அெக்கவும இைைவில்யை; 
பிரிந்துடெனை மாகாணஙகயை மீட்கவும 
முடிைவில்யை. டதனபகுதி மாகாணஙகயை 
மீண்டும யகப்பற்றுைதிலும அைர ஆரைம 
காட்ெவில்யை. தக்காணப் பிரச்ெய�களில்  
தயையிெ ்ைண்டும எ�க் ்கட்டுப் 
பாமினி இைைரெர விடுத்த அயைப்யபயும 
(ஏைத்தாை  1365) அைர ஏற்க மறுத்துவிட்ொர. 
சூபி ஞானிகளுக்கும ஏய�ை மதத் 
தயைைரகளுக்கும பி்ராஷ் தாராைம�துென 
பரிசுகள் ைைஙகி டகௌரவித்து அைரகளின 
அறிவுயரகளுக்குச் டெவிமடுத்தார. 
ஏயை முஸலீமகளுக்கு உதவுைதற்கா� 
அைக்கட்யைகயை நிறுவி�ார. 
கல்லூரிகள், மருத்துைமய�கள், மசூதிகள் 
ஆகிைைற்யைக் கட்டி�ார. பை மனிதாபிமா� 
நெைடிக்யககயையும அைர ்மற்டகாண்ொர. 
மனிதாபிமா�மற்ை, டகாடூரமா� 
தண்ெய�கயை ஒழித்தார. இஸைாமிைச் 
ெட்ெஙகைால் அஙகீகரிக்கப்பொத ைரிகயை 
ரத்து டெயதார. 

விைொயிகளின கெனகயை ரத்து டெயதும 
பை நீரப்பாெ�க் கால்ைாயகயை டைட்டியும 
்ைைாண்யமயை ் மமபடுத்தி�ார. 1200 புதிை 
்தாட்ெஙகயை உருைாக்கிை அைர அைாவுதீன 
கில்ஜியின காைத்யதச் ்ெரந்த 30 பயைை 
்தாட்ெஙகயைப் பு�ரயமத்தார. பி்ராஷாபாத், 
ஜானபூர, ஹிொர, பி்ராஷ்பூர ஆகிை புதிை 
நகரஙகயையும அைர நிரமாணித்தார. 

சுல்தானிைத்யதக் கட்டிக்காக்க 
அயமதிைா� முயையில் பை முைற்சிகயை 
அைர ்மற்டகாண்ொர. இருந்த்பாதிலும 
பி்ராஷா துக்ைக்கின இறுதி நாட்கள் மகிழ்ச்சி 
நியைந்தயைைாக இல்யை. அைருயெை மகன 
முகமதுகான தந்யதக்கு எதிராகக் கிைரச்சி 
டெயதார. 1388இல் த�து 83 ஆைது ைைதில் 
பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் இைற்யக எயதி�ார. 
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ம்மூரின் பமெடயடுப்பு (1398)
பி்ராஷ் ஷா துக்ைக் மரணமுற்று பத்தாண்டுகள் கழிந்த நியையில் “தாமரயைன” எனையைக்கப்பட்ெ 
யதமூர டெல்லியைத் தாக்கிச் சூயைைாடி மாடபரும மனிதப் படுடகாயையை அரங்கற்றி�ார. 
மத்திை ஆசிைாவில் ொமரகண்ட் மற்றும அயதச் சுற்றியுள்ை பகுதிகயை ஆட்சி டெயத யதமூர 
ைெஇந்திைாவிற்கு ்மற்கில் சிை இெஙகயைக் யகப்பற்றி�ார. இந்திைாவின ைலியமயினயமயைச் 
ொதகமாக்கிக்டகாண்டு இந்திைாவிற்குள் பயெடைடுத்து நுயைந்து 1398 டிெமபர மாதத்தில் டெல்லியைக் 
டகாள்யைைடித்தார. யதமூரின பயெடைடுப்பால் டெல்லிக்கு அடுத்ததாக அதிகம பாதிப்புக்கு உள்ைா� 
பகுதி பஞொப் ஆகும. தஙகம, டைள்ளி, நயககள் எ�ப் டபரும டெல்ைத்யதக் டகாள்யைைடித்து 
எடுத்துச்டெனைார. ்மலும யதமூர டெல்லும்பாது ொமரகண்டில் நிய�வுச்சின�ஙகயைக் 
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கட்டுைதற்காகத் தச்சு்ையை டெய்ைார, 
கட்ெெக் கயைஞரகள் ்பானை இந்திைக் 
யகவிய�ஞரகயையும உென அயைத்துச் 
டெனைார. 

ம்சயது அர்ச வம்்சம்  (1414 – 1451)

டெல்லி சுல்தானிைம பை சுதந்திர 
அரசுகைாகச்  சிதறுண்டு்பா�ாலும 
முகைாைர பயெடைடுப்புையர 114 ஆண்டுகள் 
தாக்குப்பிடித்து நினைது. டெல்லியை விட்டுச் 
டெல்ைதற்கு முனபாகத் யதமூர தான 
யகப்பற்றிை பகுதிகளுக்கு (டெல்லி, மீரட், 
பஞொப்) கிசிரகான எனை த�து பிரதிநிதியை 
ஆளுநராக நிைமித்துச்டெனைார. அைர  1414இல் 
யெைது அரெ ைமெத்யதத் ்தானறுவித்தார. 
அவைரெ ைமெம  1451 ையர நீடித்தது. 
அவைமெத்தின கயெசி சுல்தான அைாவுதீன 
ஆைம ஷா  1451இல் அரெ பதவியைத் துைந்தார. 
இது சிரஹிந்த் (பஞொப்) பகுதியின ஆளுநராக 
இருந்த பகலூல் ்ைாடிக்கு டெல்லியின 
சுல்தா�ாகும ைாயப்பிய� ைைஙகிைது. அை்ர 
்ைாடி ைமெ ஆட்சியைத் ்தாற்றுவித்தார. 

நலோடி அர்ச வம்்சம் (1451 – 1526)

1489இல் பகலூல் ்ைாடியைத் டதாெரந்து 
அைரது மகன சிக்கந்தர ்ைாடி சுல்தா�ாகப் 
டபாறுப்்பற்ைார. அைர கயைகயையும 
கல்வியையும ஆதரித்தார. ஆக்ரா நகயர 
நிரமாணித்த அைர அந்நகயரத் தயைநகர 
ஆக்கி�ார. அைர 1517இல் மரணமுற்ையதத் 
டதாெரந்து அைருயெை மகன இப்ராகிம 
்ைாடி அரெப் பதவி்ைற்ைார. இப்ராகிம ்ைாடி 
பாபரால் 1526இல் பானிபட் ்பாரக்கைத்தில் 
்தாற்கடிக்கப்பட்ொர. இவைாறு ்ைாடி அரெ 
ைமெத்திற்கும டெல்லி சுல்தானிைத்திற்கும 
முற்றுப்புள்ளி யைத்த பாபர முகைாைப் ் பரரயெ 
நிறுவி�ார. 

இஸ்லோமியக கமல, கடெெககமல 

அடைய தரைாொ

உைரைகுப்யபச் ்ெரந்த முஸலீம பிரபுக்கள், 
அதிகாரிகள், வீரரகள் ஆகி்ைார தஙகள் 
குடியிருப்புக் கட்ெெஙகயை முதலில் 
நகரஙகளிலும புைநகரப் பகுதிகளிலும 
கட்டிக் டகாண்ெ�ர. அைற்யைச் சுற்றிப் 
்பரரசு பாணியிைா� அைகு மிக்க 
மசூதிகயை டெல்லி முஸலீம ஆட்சிைாைரகள் 
கட்டி�ர. மசூதிகளும மதரொக்களும 
(கல்வி நியைைஙகள்) கட்ெெ ைடிைத்தில் 
்ைறுபட்டிருந்த�. குரானிலுள்ை ைரிகயைச் 
டெதுக்கி ்நரத்திைாகவும நளி�மாகவும 
அைஙகரிக்கப்பட்ெ கதவுகளும, சுைரகளும 
அக்கட்ெஙகளுக்குத் தனித்தனயமைா� 
்தாற்ைத்யத ைைஙகி�. அக்கட்ெெஙகளின 
ைடிைஙகள் பாரசீகப் பாணியிலும அைஙகார 
்ையைப்பாடுகள் இந்திைப் பாணியிலும 
அயமந்திருந்த�. எ�்ை அப்பாணி 
இந்்தா – ொராொனிக் கயைைடிைம எ� 
அயைக்கப்பட்ெது. குதுப்மி�ார. அடைய 
தரைாொ, குவைத் உல் இஸைாம மசூதி, 
்மாத்தி மசூதி, இல்துமிஷ், பால்பன 
ஆகி்ைாரின கல்ையைகள், டதௌைதாபாத், 
பி்ராஷ் ஷா பாத் ஆகிை இெஙகளிலுள்ை 
்காட்யெகள் எ� அய�த்தும அப்பாணியில் 
அயமக்கப்பட்ெ�ைாகும. 

டதௌைதாபாத் ்காட்யெ
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சுருககம்

�	இந்திைாவில் முஸலீம ஆட்சி முகமது ்காரிைால் நிறுைப்பட்ெது .
�	குத்புதீன ஐபக் அடியம ைமெ ஆட்சியை நிறுவி�ார. அைருயெை மருமகன இல்துமிஷ் அதய� 

ஒருஙகியணத்து ைலியமப்படுத்தி�ார.
�	இல்துமிஷின மகைா� ரஸஸிைா  யதரிைமிக்க ்பாராளியும மிகச்சிைந்த நிரைாகியும ஆைார.
�	பால்பனின ஒற்ைறியும முயையும, நாற்பதினமர அயமப்யப அைர அழித்ததும துருக்கிைப் 

பிரபுக்களின அதிகாரத்யத மட்டுப்படுத்திைது.
�	கில்ஜி அரெ ைமெத்யத நிறுவிை அைாவுதீன கில்ஜி, - அைரது பயெடைடுப்புகள் மற்றும நிரைாகச் 

சீரதிருத்த நெைடிக்யககள். 
�	பி்ராஷ் ஷா துக்ைக், மக்களின நல்ைாழ்க்யகயில் அக்கயை டகாண்ெ  இரக்கமுள்ை அரெர.
�	யதமூரால்  டெல்லி   டகாள்யைைடிக்கப்படுதல்
�	யெைது அரெைமெத்யதக் கிசிரகான ்தாற்றுவித்தல். ெரகிந்தின ஆளுநரா�  பகலூல்்ைாடி  

டெல்லியில் ்ைாடி ைமெத்யத நிறுவிைது.
�	முதைாம பானிபட் ் பார கி.பி. (டபா.ஆ) 1526இல் பாபர முகைாை அரயெ நிறுவுைதற்கு ைழிைகுத்தது 

ட்சோறக்ளஞ்சியம்
1. எக்கணமும நயெடபை இருக்கிை / 

அச்சுறுத்தும நியையில் இருக்கிை
impending about to happen

2. மூரக்கமா�/ அச்ெம தருகிை 
ையகயில்

ferocious cruel, violent

3. ெதிகாரரகள் conspirator someone who conspires secretly  
with other people to do something  

unlawful or harmful

4. புரைைர patron supporter, promoter

5. டகாள்யைைடி plunder to steal goods forcibly from a place 
especially during a war

6. டகாள்முதல் procurement the process of getting supplies

7. ்பரழிவு disastrous causing great damage

8. துண்டு துண்ொக fragment break into pieces

9. ்பாலிைா� counterfeit fake

10. விைக்கு அளி waiving exempting
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I. ்சரியோன விமெமயத் 
ந்ர்வு ட்சயயவும்:

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
மமலுக் அரெ ைமெத்திற்கா� அடிக்கல்யை 
நாட்டி�ார.

 அ. முகமது்காரி ஆ. ஜைாலுதீன 
 இ. குத்புதீன ஐபக் ஈ. இல்துமிஷ்
2. குத்புதீன த�து தயைநகயர 

______________ லிருந்து டெல்லிக்கு 
மாற்றி�ார.

 அ. ைாகூர ஆ. பு்�
 இ. டதௌைதாபாத் ஈ. ஆக்ரா
3. ______________ குதுப்மி�ாரின 

கட்டுமா�ப் பணிகயை நியைவு டெயதார.
 அ. ரஸஸிைா ஆ. குத்புதீன ஐபக்
 இ. இல்துமிஷ் ஈ. பால்பன
4. டெல்லிக்கு அரு்க துக்ைகாபாத் 

நகருக்கா� அடிக்கல்யை நாட்டிைைர 
______________  ஆைார.

 அ. முகமதுபின துக்ைக்
 ஆ. பி்ராஷ் ஷா துக்ைக்
 இ. ஜைாலுதீன
 ஈ. கிைாசுதீன
II. நகோடிடெ இெஙகம்ள நிரப்புக:
1. துக்ைக் அரெைமெத்யதத் ்தாற்றுவித்தைர 

___________ ஆைார.

2. முகமது பின துக்ைக் த�து தயைநகயர 
டெல்லியிலிருந்து ___________ க்கு 
மாற்றி�ார.

3. புகழ்டபற்ை பாரசீகக் கவிஞர அமிர 
குஸருயை ___________ ஆதரித்தார.

4. டெல்லியிலுள்ை குவைத் உல் இஸைாம 
மசூதியை ___________ கட்டி�ார.

5. இந்திைாவிற்கு டெஙகிஸகான 
தயையமயிைா� மங்காலிைரின 
அச்சுறுத்தல் ___________ ஆட்சியின 
்பாது ஏற்பட்ெது.

III. டபோருத்துக:
அ ஆ

1. துக்ரில்கான காராவின ஆளுநர
2. அைாவுதீன ஜைாலுதீன ைாகுத்
3. பகலூல் ்ைாடி ைஙகாை ஆளுநர
4. ரஸஸிைா சிரகந்தின ஆளுநர

 IV. ்சரியோ? ்வ்றோ ?
1. குத்புதீன இ�ஙகாண முடிைாத 

காயச்ெைால் மரணமயெந்தார.

2. ரஸஸிைா திையம மிக்க,  ம�ைலியம 
டகாண்ெ ்பாரவீரர.

3. ஐபக்கின மயைவுக்குப் பின�ர 
அைருயெை மகன  இல்துமியஷத் 
துருக்கிைப் பிரபுக்கள் சுல்தா�ாகத் ்தரவு 
டெயத�ர.

4. தக்காண விெைஙகளில் தயையிெக்்காரி 
பாமினி இைைரெர விடுத்த அயைப்யப 
ஏற்றுக்டகாள்ை பி்ராஷ் ஷா 
மறுத்துவிட்ொர.

V. அ. கூறம்றக  கோரணத்ந்ோடு 
ஒப்பிடுக.

்சரியோன விமெமய()  டிக ட்சயயவும் .
கூறறு: மங்காலிைருென பால்பன சுமூகமா� 
உையை ்மற்டகாண்ொர.

கோரணம்: டெஙகிஸகானின ்பர�ா� 
மங்காலிை அரென,  ெட்ைஜ் நதியைக் கெந்து 

  பயிறசி
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மங்காலிைர பயெடைடுத்து ைரமாட்ொரகள்,  
எ� உறுதி கூறியிருந்தார.

அ.  காரணம கூற்றிற்கா� ெரிைா� 
விைக்க்ம.

ஆ.  காரணம கூற்றிற்கா� ெரிைா� 
விைக்கமல்ை.

இ.  காரணமும கூற்றும தைைா�யை.

ஈ. கூற்று தைறு; காரணம ெரி.
ஆ. ்சரியோன இமணமயத் ந்ர்வு ட்சயக:

1. ட�ாயொைர – ்தைகிரி
2. ைாதைர – துைாரெமுத்திரம
3. காகதிைர – ைாராஙகல்
4. பல்ைைர – மதுயர

இ) ்வ்றோன கூறறிமன / கூறறுகம்ளக 
கணெறியவும்

1. 1206இல் ்காரி முகமதுவின 
மரணத்திற்குப் பின�ர, அைருயெை 
அடியமைா� குத்புதீன ஐபக், 
இந்திைாவிலிருந்த துருக்கிைப் 
பகுதிகளுக்குத் தனய� அரெ�ாக 
அறிவித்துக்டகாண்ொர

2. ரஸஸிைா, த�து ஆட்சிக்கு எதிராகச் 
ெதி டெய்ைாயரப் பற்றியும இயெயூறு 
ஏற்படுத்து்ைார பற்றியும டெயதிகள் 
்ெகரிக்க ஒற்ைரகள் துயைடைானயை 
நிறுவி�ார

3. மங்காலிைரின தாக்குதலிலிருந்து 
த�து நாட்யெப் பாதுகாக்கப்  பால்பன 
்காட்யெகயைக் கட்டி�ார

4. இப்ராகிம ்ைாடி 1526இல் பாபரால் 
்தாற்கடிக்கப்பட்ொர.

VI. கீழககோணபனவறறிறகு ஓரிரு 
வோககியஙகளில் விமெயளிககவும் 

1. முயைைா� ஊதிைத்திற்கு மாற்ைாக 

ராணுை அதிகாரிகளுக்கு ைைஙகப்பட்ெ 
நிைத்தின டபைடரன�?

2. ஆக்ரா நகயர நிரமாணித்தைர ைார?

3. கி.பி.(டபா.ஆ)12ஆம நூற்ைாண்டில் 
இந்திைாவில் முஸலீம ஆட்சியை நிறுவிைர 
ைார?

4. ‘ெகல்கானி’ குறித்து சிறுகுறிப்பு ையரக.

5. அைாவுதீன கில்ஜி எவைாறு டெல்லி 
சுல்தானிைத்யத ஒருஙகியணத்தார?

6. பி்ராஷ் ஷா துக்ைக்கின ொதய�கயைப் 
பட்டிைலிடுக.

VII. கீழககோணும் வினோவுககு 
விமெயளிககவும்

1. 1398ஆம ஆண்டில் நயெடபற்ை யதமூரின 
பயெடைடுப்யப விைரி.

VIII. உயர் சிந்மன வினோ
1. முகமதுபின துக்ைக்யக டெல்லியின 

சுல்தா�ாக நீ எவைாறு மதிப்பீடு டெயைாய?

IX.  வமரபெ வினோ
 இந்திை ஆறுகள் ையரபெத்தில் துக்ைக் 

ைமெத்தின ஆட்சி எல்யையையும 
கீழ்க்காணும பகுதிகயையும குறிப்பிடுக.

1. டெல்லி 2. ்தைகிரி 3. ைாகூர 4. மதுயர

X. ைோணவர் ட்சயல்போடு
1. டபாருத்துக

தந்யத மகன
1. குத்புதீன ஐபக் ருக்குதீன  பி்ராஷ்
2. இல்துமிஷ் யககுபாத்
3. பால்பன அைாவுதீன
4. கிைாசுதீன சிக்கந்தர ்ைாடி
5. பகலூல் ்ைாடி ஆரம ஷா
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2. டெல்லி சுல்தானிைத்தின இஸைாமிை கயை, கட்ெெக் கயை டதாெரபா� பெஙகயைக் டகாண்டு 
டெரு்கடு (ஆல்பம) ஒனயைத் தைார டெயைவும.

மூலோ்ோர நூல்கள்
1. Abraham Eraly, The Age of Wrath, New Delhi:Penguin, 2014.

2. R.C Majumdar, H.C. Ray Chaudhuri and Kalikinkar Datta, An Advanced History of India, New 
Delhi:Trinity, 2018.

3. Burton Stein, A History of India, New Delhi: Oxford University Press, 2004 (Reprint).

4. S.K. Singh, History of Medieval India, New Delhi: Axis Books, 2013.
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டெல்லி சுல்்ோனியர்கள் (கி.பி. (டபோ.ஆ) 1206-1526)

இச்ட்சயல்போடடின் மூலம் இமெககோல 
டெல்லியின் வரலோறறுக கோல 

வரிம்சயிமன அறியலோம்.

டெல்லி சுல்்ோனியர்கள் (

இச்ட்சயல்போடடின் மூலம் இமெககோல 

இமணயச்ட்சயல்போடு

படிநிமலகள்:
படி 1:  கீழ்காணும உரலி / வியரவுக் குறியீட்யெப் பைனபடுத்தி இச்டெைல்பாட்டிற்கா� 

இயணை பக்கத்திற்குச் டெல்ைவும.

படி 2:  சுட்டியைப் பைனபடுத்தி “ TIMELINE“ டெல்க

படி 3:  குறிப்பிட்ெ ைருெத்யத டொடுக்கி அது டதாெரபா� விைக்கத்திய� அறிைைாம.

டெல்லி சுல்்ோனியர்கள் (கி.பி. (டபோ.ஆ) 1206-1526) உரலி:

https://delhi-timeline.in/

** பெஙகள் அயெைாைத்திற்கு மட்டு்ம.

* ்தயைடைனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும.

படி 1

படி 2 படி 3
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

	புவியின் உள்ளமைபமபைப பைற்றி வி்ளக்கைா்க அறிதல்

	புவிததட்டுக்களின் பைங்கிமை புரிந்து க்காளளுதல்

	நிலநடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல்களின் கெயல்பைாடு்கம்ளப பைற்றி அறிதல்.

புவியின் 
உள்ளமைப்பு

அலகு - I

அறிமுகம்
நாம் வாழும் இபபுவியாைது பைல்்வறு 

இயக்கங்்களுககு உட்பைட்்டது. புவிபபைரபபின் 
்ைற்பைகுதியில், வாை்ளாவிய ைமல்கள, 
உயர் பீ்டபூமி்கள, அ்கன்்ற ெைநிலங்்கள, 
ஆழபைள்ளததாககு்கள ைற்றும் பைல 
நிலத்தாற்்றங்்கள அமைந்துள்ளை. புவியின் 
உள்்ளயும் கவளி்யயும் பைல்்வறு கெயல்்கள 
நி்கழந்து க்காண்்ட இருககின்்றை. புவியின் 
உள்ளமைபபு எவவா்றா்க இருககும் என்று 
எபகபைாழுதாவது ஆசெரியபபைட்்டது உண்டா? 
இமதப பைற்றி விரிவா்கக ்காண்பைாம்.

புவியின் உள்ளமைப்பு
புவியின் உள்ளமைபபிமை ஓர் ஆபபிள 

பைழத்தாடு ஒபபி்டலாம்.  புவியின் குறுககு 
கவட்டுத ்தாற்்றதமத கீ்ழ க்காடுக்கபபைட்டுள்ள 
பை்டததின் மூலம் ்காணலாம். புவி அதிர்வு 
அமல்கள பைற்றிய ஆய்வின் அடிபபைம்டயில், 

புவிக்்கா்ளம் மூன்று கெறிந்த அடுககு்க்ளா்க 
்காணபபைடுகின்்றை, அமவ

1. புவி ்ை்லாடு
2. ்கவெம்
3. புவிக்கரு

1. புவி மைமலோடு (Crust)
புவியின் கவளிபபு்ற அடுககு ்ை்லாடு 

ஆகும். இதன் ெராெரி அ்டர்ததி 5 முதல் 
30 கி்லா மீட்்டர்்க்ளா்க உள்ளது. இதன் 
அ்டர்வு ்கண்டபபைகுதி்களில் 35 கி்லா 
மீட்்டர்்க்ளா்கவும், ்க்டற்த்ளங்்களில் 5 கி்லா 
மீட்்டர்்க்ளா்கவும் உள்ளது. ்கண்டததின் 
்ை்லாடு அதி்க பைருைைா்க இருந்த்பைாதிலும், 
்கண்டபபைகுதி்களின் அ்டர்வு ்க்டல் ்ை்லாட்டின் 
அ்டர்மவவி்ட கும்றந்்த ்காணபபைடுகி்றது. 
ஏகைனில் ்க்டல் ்ை்லாடு்கள இலகுவாை 
ைற்றும் அ்டர்ந்த பைாம்ற்களின் ்கலமவயாகும். 
கபைரும்பைாலும் ்க்டல் ்ைற்பைரபபைாைது பைொல்ட் 
்பைான்்ற அ்டர்பைாம்ற்க்ளால் ஆைது.  
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பூமி ஒரு நீல நி்றக 
்்காள. 71% பூமியின்  பைரபபு 
நீரால் சூழபபைட்டுள்ளது.

புவி்ை்லாடு இரணடு பிரத்ய்க  
பிரிவு்கம்ளக க்காண்டது. ்கண்டங்்களின் 
்ைற்பைகுதி ்கருங்்கற்பைாம்ற்க்ளால் ஆைது. 
இபபைகுதி முககிய ்கனிைக கூறு்க்ளாை 
சிலிக்கா ைற்றும் அலுைனியம் தாதுக்க்ளால் 
ஆைது. இதமை்ய சியால் என்று இமணதது 
அமழககின்்்றாம். இதன் ெராெரி அ்டர்ததி 2.7 
கி/கெ.மீ3.

்ை்லாட்டின் கீழபபைகுதி அ்டர்ந்த 
பைொல்ட்  பைாம்ற்க்ளாலாை ஓர் கதா்டர்சசியாை 
பிர்தெைாகும். ்க்டல் தமர்க்ளாலாை 
இபபைகுதி சிலிக்கா ைற்றும் ைகனீசியதமத 
மூலககூறு்க்ளா்க க்காணடு அமைந்ததாகும். 
எை்வ இபபைகுதிமய சிைா என்று 
அமழககி்்றாம். இதன் ெராெரி அ்டர்ததி 3.0 
கி/கெ.மீ3. சியாலும் சீைாவும் ்ெர்ந்து புவியின் 
்ை்லாட்டின் ்கருபகபைாரு்ளா்க அமைகின்்றது. 
சியால் அ்டர்ததி சிைா அ்டர்ததிமயவி்டக 
கும்றவாைதால் சியால் ்கண்டங்்கள 
மிதககின்்றை.

2. கவசம் (Mantle)
புவி  ்ை்லாட்டின் அடுதத அடுககு 

்கவெம் எை அமழக்கபபைடுகி்றது. இது 
புவி ்ை்லாட்ம்டயும் ்கவெதமதயும் 
்ைா்�ா்ராவிசிக என்்ற எல்மல மூலம்  
பிரிக்கபபைடுகி்றது. ்கவெைாைது சுைார்  
2900 கி.மீ தடிைைா்க ்காணபபைடுகி்றது. 
்கவெதமத இரண்டா்க பிரிக்கலாம். (i) ்ைல் 
்கவெம் 3.4 முதல் 4.4 கி/கெ.மீ3 அ்டர்ததியில், 
700 கி்லா மீட்்டர் பைரபபில் உள்ளது.  (ii) 
கீழக்கவெம் 4.4 முதல் 5.5 கி/கெ.மீ3 அ்டர்வில், 
700 முதல் 2900 கி்லா மீட்்டர் பைரபபில் 
உள்ளது.

புவியின் உட்பைகுதி ஏன் மிகுந்த 
கவபபைைா்க ்காணபபைடுகி்றது?

3. புவிககரு (Core)
புவியின் மையபபைகுதிமய புவிக்கரு 

எை குறிபபிடுகின்்றைர். இது ்பைரிஸ்பியர் 
(Barysphere) என்றும் அமழக்கபபைடுகி்றது. 
கவய்ொர்ட் குட்்டன்கபைர்க என்்ற இம்டகவளி 
புவிக்கருவிற்கும் ்கவெததிற்கும் இம்ட்ய 
எல்மலயா்க அமைகின்்றது. புவிக்கரு  
இரணடு அடுககு்கம்ளக க்காண்டதா்க 
உள்ளது. அமவ திரவ நிமலயில், இரும்பு 
குழம்பைாலாை கவளிபபு்ற புவிக்கரு 2900 
முதல் 5,150 கி்லாமீட்்டர் அ்ளவில் பைரந்துள்ளது. 
தி்டநிமலயில் உள்ள நிக்கல் (Ni) ைற்றும் 
இரும்பைால் (Fe) ஆை மநஃப (Nife) என்்ற உட்பு்ற 
புவிக்கரு 5,150 முதல் 6,370 கி்லா மீட்்டர் 
அ்ளவில் பைரந்துள்ளது. இதன் அ்டர்ததி 13.0  
கிராம்/கெ.மீ3 ஆகும்.

பு வி யி ன் 
க்காள்ள்ளவில் புவி 
்ை்லாடு 1%, ்கவெம் 
84%, மீதமுள்ள 15% 
பு வி க ்க ரு ம வ யு ம் 

க்காணடுள்ளது. புவியின் சுற்்ற்ளவு 6371 
கி.மீ ஆகும்.

7th Social Science Geography Term_1_Tamil_Unit 1.indd   183 03-04-2019   11.26.35 AM



184

புவியின் நகர்வுகள
்கற்்்காள உம்டபபைால் ஏற்பைடும் தட்டு்கம்ள 

்கற்்்கா்ள தட்டு்கள என்று அமழககி்்றாம். 
ஒவகவாரு தட்டு்களும் ்கண்டததட்டு்க்ளா்க்வா 
அல்லது ்க்டற்தட்டு்க்ளா்க்வா தன்னிசமெயா்க 
புவி்ை்லாட்டின் கீழ உள்ள கைன் அடுககின் 
(Asthenosphere) ்ைல் மிதககின்்றை. ்கற்்்கா்ள 
தட்டு்களின் ந்கர்வு்க்்ள ்கண்டததட்டு 
ந்கர்வு்க்ளாகும். புவியின் உட்பு்றததிலிருந்து 
கவளிபபைடும் கவபபைைாைது இததட்டு்களின் 
இயக்கெகதியா்க கெயல்பைடுகி்றது. இததட்டு்கள 
கவவ்வறு திமெ்களில் கவவ்வறு ் வ்கததில் 
ந்கர்கின்்றை.

இததம்கய தட்டு்கள ஒன்றிலிருந்து 
ைற்க்றான்று விலகிச கெல்லும்்பைாது 
அ்கன்்ற பி்ளவு்கம்ள புவியின் ்ைற்பைரபபில் 
உருவாககுகின்்றது. அ்தெையம் சிற்சில 
பைகுதி்களில் ஒன்று ைற்க்றான்றின் 
அரு்காமையில் கநருங்கி வரும்்பைாது ்ைாதிக 
க்காளகின்்றை. ஓர் ்க்டற்தட்டு ்கண்டததட்டின் 
்ைல் ்ைாதும்்பைாது தடிைைாை ்க்டற்தட்டு 
்கண்டததட்டின் கீ்ழ கென்றுவிடுகி்றது. 
அவவாறு கெல்லும்்பைாது ஏற்பைடும் 
அழுததததிைால் ்ைற்பைரபபு கவபபைைம்டந்து 
உரு்கதகதா்டங்கி ்கண்டததட்டு்களின் விளிம்பு 
பைகுதியில் எரிைமல்க்ளா்க உருகவடுககின்்றது. 
அ்த்பைான்று அ்டர்ததி ்வறுபைடுவதால் 
இரணடு தட்டு்கள ்ைாதிக க்காளளும்்பைாது 
்க்டல் அ்கழி்கள உருவாகின்்றை.

சிற்சில ெையங்்களில் தட்டு்கள ஒன்றின் 
்ைல் ைற்க்றான்று ்ைாதும் ்பைாது வம்ளந்து 
ைடிபபு்கம்ள உருவாககுகின்்றை. இையைமலச 
சி்கரங்்கள உருவாைதும் இவவம்கயில்தான். 
்கண்டததட்டு ந்கர்வு்கள புவியின் ்ைற்பைரபபில் 
பைல்்வறு ைாற்்றங்்கம்ள உருவாககுகின்்றை. 
புவியின் ந்கர்வு்கம்ள அதன் ஆக்க ெகதி்களின் 
அடிபபைம்டயில் இரண்டா்கப பிரிக்கலாம். 
புவியின் உளளிருந்து கவளிபபைடும் ஆற்்றலாைது 
அ்க உந்து ெகதி்கள எைவும், புவியின் 
கவளிபபு்றததில் இருந்து இயங்கும் ெகதி்கள பு்ற 
உந்து ெகதி்கள எைவும் அமழக்கபபைடுகின்்றை.

அ்க உந்து ெகதி்கள எதிர்பைாராத 
ந்கர்வு்கம்ளயும், பு்ற உந்து ெகதி்கள 
கைதுவாை ்வ்கம் கும்றந்த ந்கர்வு்கம்ளயும் 
ஏற்பைடுததுகின்்றை. எதிர்பைாராத ந்கர்வு்க்ளாை 
அ்கஉந்து ெகதி்கள நிலநடுக்கம்  ைற்றும் 
எரிைமல கவடிபபு, அ்ளவற்்ற ்பைரழிவு்கம்ள 
புவியின் ்ைற்பைரபபில் ஏற்பைடுததுகின்்றை.

மைன் போமைக மகோ்ளம்
புவி ்ை்லாட்டிற்கும் 

்கவெ ்ைலடுககிற்கும் 
இம்ட்ய உள்ள பைகுதி்ய 

கைன் பைாம்றக ்்கா்ளம் ஆகும்

நிலநடுககம்
புவியின் ்ை்லாட்டின், ஒரு பைகுதியில் 

ஏற்பைடும் எதிர்பைாராத ந்கர்வாைது, நிலதமத 
அதிரமவககும் அமெமவயும், நடுக்கதமதயும், 
ஏற்பைடுததுவ்த நிலநடுக்கம் என்கி்்றாம். 
எந்த ஒரு இ்டததில் நிலநடுக்கதமத 
ஏற்பைடுததுகின்்றை்வா அதமை நிலநடுக்க  
மையம் (Focus) என்கி்்றாம். மையததிற்கு ் ைல் 
உள்ள புவி்யாட்டு பைகுதியில் அமைந்திருககும் 
புளளிமய நிலநடுக்க ்ைல் மையபபுளளி  
(Epicentre) எை அமழக்கபபைடுகி்றது. நிலநடுக்க 
மையததிலிருந்து அதிர்வு்கள பைல்்வறு 
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திமெ்களுககு பையணிககின்்றை. புவி அதிர்வு 
அமல்கம்ள பைதிவு கெய்யும் ்கருவிமய 
நில அதிர்வு ைானி (Seismograph) எை 
குறிபபிடுகின்்றைர். இதன் ஆற்்றல் கெறிவின் 
அ்ளவிமை ரிக்டர் என்பைவர் ்கணடுபிடிதத 
அ்ளமவமயக க்காணடு ்கணககிடுககின்்றைர். 
ரிக்டர் அ்ளமவ (Richter scale) 0 கதா்டங்கி 9 
வமர நீடிககின்்றது.

நிலநடுக்கம்

�ள� �வ� 

ைமய���� 

�ல ந��க ைமய� �ல அ
	�
அைலக�

ெச����� ச�� �ள� 

�ள��தள�

2.0 அ்ளமவ 
அல்லது அதற்கு 
கும்றவாை ஆற்்றல் 
க ெ றி வி ம ை 

உணர்வது அரிது. 5.0 ்ைல் அதிர்வு 
அமல்கள ஏற்பைடும் ்பைாதுதான் நிலம் 
பி்ளந்து வீழவது ஏற்பைடுகின்்றது. 6.0 
அல்லது அதற்கு ்ைற்பைட்்ட அ்ளவு அதி்க 
வலிமையாைது எைவும், 7.0 ககு ்ைல் 
அதிர்வு அமல்கள ஏற்பைடும்்பைாது கபைரும் 
்ெதம் விம்ளவிககும் நிலநடுக்கம்  
ஏற்பைடுகின்்றது.

நிலநடுககத்தின் தோககஙகள
புவியின் ்ை்லாட்டில் பி்ளவு ைற்றும் 

விரிெல்்கள க்காண்ட ஓர் பைகுதி பி்ளந்து, 
கீழ இ்றங்குவ்த நிலநடுக்கததால் ஏற்பைடும் 
முககிய விம்ளவாகும். இ்ளகிய ்கற்குழம்பு, 
புவி்யாட்டின் கீ்ழ திடீகரை ்வ்கைா்க ந்கரும் 
்பைாது ் ைற்பைகுதி கநாறுங்கி பைாம்ற்கம்ள ந்கரச 

கெய்கின்்றை. நிலபபைகுதியில் ஏற்பைடும் திடீர் 
ந்கர்வு ்ை்லாட்டில் க்காந்தளிபமபை ஏற்பைடுததி 
நடுக்க அமல்கம்ள புவியின் ்ைற்பைகுதியில் 
பைரவச கெய்கின்்றது. இதைால் புவியின் 
்ை்லாட்டில் பி்ளவு ஏற்பைடுகி்றது. 

புவி அதிர்வின் ைற்்்றார் தாக்க்ை 
எரிைமல கவடிபபைாகும். சீற்்றம் மிகுந்த எரிைமல 
கவடிபபைாைது நிலதமத குலுங்்கச கெய்கி்றது. 
கபைரும்பைாலும் நிலநடுக்கங்்கள  எரிைமல 
கவடிபபு பைகுதி்களி்ல்ய ஏற்பைடுகின்்றை.

நில நடுககத்தின் விம்ளவுகள
நிலநடுக்கம் புவி பைரபபில் பைல்்வறு 

ைாற்்றங்்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றது. 
நிலநடுக்கங்்கள, ைமலபபிர்தெங்்களில் நிலச 
ெரிவு்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றை. ்கட்டி்டங்்கள 
இடிந்து விழுவது நிலநடுக்கததின் முககிய 
விம்ளவாகும். ைணணாலும், கெங்்கற்்க்ளாலும்  
்கட்்டபபைட்்ட வீடு்கள இடிந்து கநாறுங்கி 
ைரணககுழி்க்ளா்க ைாறுகின்்றை. தீபபைற்றுதல் 
ைற்்்றார் முககிய ஆபைததாகும். நிலததடிநீர் 
அமைபபும் நிலநடுக்கததால் கபைரிதும் 
பைாதிபபைம்டகி்றது.

மூன்று வமகயோன நில 
அமலகள

1. P அமல்கள (அல்லது) 
அழுதத அமல்கள 

2. S அமல்கள (அல்லது) முறிவு 
அமல்கள

3. L அமல்கள (அல்லது) ்ைற்பைரபபு 
அமல்கள

்க்டலுககு அடியில் அல்லது ்க்டற்்கமர 
ஓரங்்களில் ஏற்பைடும் நிலநடுக்கைாைது ்க்டல்நீரில் 
கபைருதத ் ெதங்்கம்ள ஏற்பைடுததுகின்்றை. கபைரிய 
அமல்களும் அதைால் ஏற்பைடும் கவள்ளமும் 
ைக்களின் அன்்றா்ட வாழகம்கயில் மி்கபகபைருதத 
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்ெததமத உண்டாககுகின்்றை. சுைாமி என்்ற ஜபபைானிய கொற்க்றா்டர் நிலநடுக்கததால் ்க்டலில் 
ஏற்பைடும் கபைரிய அமல்கம்ள குறிபபிடுகின்்றது. ஜபபைானிய ்க்ட்லாரப பைகுதி்களிலும், பைசிபிக ்க்ட்லார 
பைகுதி்களிலும் சுைாமியின் உருவாக்கம் கபைாதுவா்க ்காணபபைடுகி்றது.

இந்தியப கபைருங்்க்டலில் 26 டிெம்பைர் 2004 அன்று ஏற்பைட்்ட சுைாமி, 
இந்்தா்ைஷியா, இந்தியா, இலங்ம்க, தாய்லாந்து ஆகிய நாடு்களின் 
்க்ட்லாரப பைகுதி்கம்ள அழிதது ்க்டலுககுள க்காணடு கென்்றது. இது ைனித 
உயிருககும் உ்டமை்களுககும் மி்கப கபைருதத ்ெததமத உண்டாககியது .

நிலநடுககத்தின் பரவல் (Distribution of Earthquake)
நிலநடுக்கப பிர்தெங்்கள கபைரும்பைாலும் எரிைமலப பைகுதி்கம்ள ஒட்டி்ய ஏற்பைடுகின்்றை. பைசிபிக 

வம்ளய பைகுதியில் ஏற்பைடும் நிலநடுக்கங்்கள, பைசிபிக கபைருங்்க்டலில் கபைரும்பைாலும் ்காணபபைடுகின்்றை. 
உலகில் 68% நிலநடுக்கங்்கள இபபைகுதி்களில்தான் ஏற்பைடுகின்்றை. மீதமுள்ள 31% நிலநடுக்கங்்கள 
ஆசியா ்கண்டததில் உள்ள இையைமலப பைகுதியிலும், வ்ட்ைற்கு சீைாவிலிருந்து ைததிய தமரக்க்டல் 
பைகுதிவமரயிலும் ஏற்பைடுகின்்றை. மீதமுள்ள 1% வ்ட ஆபபிரிக்காவிலும், கெங்்க்டல் ைற்றும் ொக்க்டல் 
பைகுதி்களின் பி்ளவு பைள்ளததாககுப பைகுதி்களில் நிலநடுக்கங்்கள ஏற்பைடுகின்்றை.

இந்தியாவின் இையைமலப பைகுதி்கள, ்கங்ம்க பிரம்ைபுததிரா ெைகவளி்கள, நிலநடுக்க பைகுதி்க்ளா்க 
்கண்டறியபபைட்டுள்ளை. அதி்க எணணிகம்கயிலுள்ள நிலநடுக்கங்்கள இபபைகுதி்களில் ஏற்பைட்டுள்ளை. 
்ைாெைாை ைற்றும் மி்க ் ைாெைாை அழிவு்கம்ள ஏற்பைடுததிய நிலநடுக்கங்்கள இபபைகுதியில் ஏற்பைட்்டதா்க 
உணரபபைட்டுள்ளது. 1991-ல் உததிர்காசியிலும், 1999-ல் ொ்ைாலியிலும் ஏற்பைட்்ட நிலநடுக்கங்்கம்ள 
இதற்கு எடுததுக்காட்்டா்க கூ்றலாம். நிலநடுக்க பைாதிபபு்கள அற்்ற பைகுதி்க்ளா்க கொல்லபபைட்்ட தக்காண 
பீ்டபூமியி்ல்ய இரணடு மி்க ்ைாெைாை நிலநடுக்கங்்கள ஏற்பைட்டுள்ளை. 1967-ல் க்கய்ைாவிலும், 
1993-ல் லாததூரில் ஏற்பைட்்ட இரணடு நில நடுக்கங்்கள இபபைகுதியில் ஏற்பைட்்டமவயாகும்.
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நிலநடுக்கததின் பைரவல் (Distribution of Earthquake)
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எரிைமலகள
புவியின் ்ைற்பைரபபில் 

உள்ள பி்ளவு அல்லது 
தும்ள வழி்ய கவபபைம் 
மிகுந்த ைாகைா என்னும் 
பைாம்றககுழம்பு கவளி்யறுவமத்ய எரிைமல 
என்கி்்றாம். இந்த எரிைமல கவடிபபில் 
நீ்ளைாை பி்ளவு மூலம் நீராவியு்டன் கூடிய 
எரிைமல தாதுக்களும் கவளி்யறும் புவியின் 
ஆழபைகுதியிலுள்ள வாயுக்கள ்கலந்த  திரவ 
நிமலயிலாை பைாம்றககுழம்மபை ைாகைா 
(magma) என்கி்்றாம். இந்த பைாம்றககுழம்பு 
புவி ்ைற்பைரபபிற்கு வரும்கபைாழுது லாவா 
(Lava)எை அமழக்கபபைடுகி்றது. எரிைமலயின் 
தி்றபபு அல்லது வாய்பபைகுதி தும்ள (Vent) எை 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

சா�ப� �ைக
ம�டல� 

�ைள 
ப�க��ைள 

சா�ப� வத�

எ
மைல	
ப�ள�

லாவா
வத�

பாைற
அ�����

��ேமேலா� பாைற��ழ��
ேத�க�

்காலப்பைாககில் தும்ள வழி்ய 
கவளி்யறும் லாவாவும் இதர கபைாருட்்களும் 
தும்ளப பைகுதிமய சுற்றி பைடிந்து ஓர் கூம்பு வடிவ 
குன்று அல்லது ைமலமய உருவாககுகின்்றது. 
கூம்பு வடிவ குன்றின் உசசி பைகுதியில் ் தான்றும் 
பைள்ளதமத்ய எரிைமலப பைள்ளம் (crater) 
என்கின்்றைர். எரிைமலப பைள்ளம் கவடிபபின் 
்பைாது கபைாருட்்கள வாய்ப பைகுதியில் பைடிந்து 
வழிமய அம்டததுக க்காளளும்.  அப்பைாது 
எரிைமல மீணடும் பையங்்கரைா்க கவடிதது கூம்பு 

வட்்டக குன்றின் உசசியில் கபைரிய பைள்ளதமத 
்தாற்றுவிககும். இதமை வட்்ட எரிைமல வாய் 
(Caldera) என்கி்்றாம்.

எரிைமல மவடிப்பின் விம்ளவுகள 
புவியின் உளஆழம் அதி்கரிக்க 

அதி்கரிக்க கவபபைைாைது 35 மீட்்டருககு  
100 கெ ஆ்க உயர்ந்து க்காண்்ட வருகி்றது. 
கவபபைதது்டன் அழுததமும் அதி்கரிககின்்றது. 
15 கி்லாமீட்்டர் ஆழததில் அழுததைாைது 
ெதுர கெ.மீககு 5 ்டன்்கள என்்ற அ்ளவில் 
உயருகின்்றது. இததம்கய நிமலயில் 
புவியின் உள்்ள பைாம்றக குழம்பு மிதைாை 
இ்ளகிய நிமலயில் உள்ளது. இதமை்ய 
ைாகைா என்கின்்றைர். மிகுதியாை அழுதத 
நிமலயில் ைாகைாவாைது எளிதில் பைற்்றக 
கூடிய வாயுக்கம்ள ஈர்ததுக க்காளளும் 
தி்றன் க்காண்டதா்க ்காணபபைடுகி்றது. 
இததி்றன் ்காரணைா்க்வ ஆற்்றலற்்ற புவிப 
பைகுதி்களில் ைாகைா பைாம்றககுழம்பு கவடிதது 
கவளி்யறுகி்றது. 

தகவல் குறிப்பு
எரிைமல்கள பைற்றிய 

அறிவியல் பூர்வைாை ஆய்வு்கம்ள 
எரிைமல ஆய்வியல் (Volcanology) 
எை அமழககின்்றைர்.  ஆய்வு 
்ைற்க்காளளும் வல்லுநர்்கள எரிைமல 
ஆய்வியலா்ளர்்கள (Volcanologist) எை 
அமழக்கபபைடுகின்்றைர். 

எரிைமல மவடிப்புகளின் தன்மைகள
சில ெையங்்களில் எரிைமலக குழம்பின் 

கவளி்யற்்றம் நிதாைைா்க பைரந்து பைரவுகின்்றது.  
இதமை்ய எரிைமல கவளி்யற்்றம் 
என்கின்்றைர். சில ெைநிலங்்களும் 
பீ்டபூமி்களும் இம்மும்றயில் அமைந்துள்ளை.  
எடுததுக்காட்்டா்க, இந்தியாவின் தக்காண 
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பீ்டபூமி, வ்டஅகைரிக்காவின் க்காலம்பியா 
பீ்டபூமி. புவியினுள்்ளயிருந்து ைாகைா 
திடீகரை ்வ்கைா்க கவளி்யறிைால் 
அது வளிைண்டலதமத ்நாககி தூககி 
எறியபபைடுகி்றது.  அந்த ெையததில் லாவா, 
ொம்பைல், நீராவி ைற்றும் வாயுக்க்்ளாடு ்கற்்களும் 
தூககி எறியபபைடுகின்்றை. இதமை்ய 
எரிைமல கவடிபபு கவளி்யற்்றம் என்கி்்றாம்.  
இந்்தா்ைஷியாவில், ்கரக்காட்்டா்வா 
தீவிலுள்ள எரிைமல, 27 ஆ்கஸ்ட்  
1883-ம் ஆணடு இவவாறு கவடிதது ைாகைாமவ 
கவளி்யற்றியது.

லாவாக்களின் ஓட்்டம் அதன் பிசுபிசுபபு 
அல்லது ஒட்டும் தன்மைமய கபைாருததது.  
உதாரணைா்க ்தன் பிசுபிசுபபு தன்மை 
அதி்கைா்க உம்டயமவ.  அதைால் கைதுவா்கப 
பைரவுகி்றது.  ்ைலும் நீர் பிசுபிசுபபு தன்மை 
கும்றவா்க உள்ளதால் எளிதா்கப பைரவ 
முடிகி்றது.  லாவா திரவததின் ஓட்்டம் அதிலுள்ள 
சிலி்கா ைற்றும் நீரின் அ்ளமவ கபைாறுதததாகும்.  
சிலி்கா அதி்கமுள்ள அமில லாவா கைதுவா்கவும், 
சிலி்கா கும்றவா்க உள்ள ்கார லாவா 
்வ்கைா்கவும் கவகு தூரததிற்குச கென்று 
கைன்மையா்க பைடிகின்்றது.

அ ந் த ை ா னி லு ள ்ள 
்பைகரன்தீவு (Barren Island) 
அதன் தமலந்கரிலிருந்து 
135கி.மீட்்டர் கிழக்்க 

அமைந்துள்ளது.  சுைதராவிலிருந்து 
மியான்ைர் வமர உள்ள கநருபபு 
வம்ளயததினுள இருககும் ஒரு 
கெயல்பைடும் எரிைமல இது்வ 
ஆகும்.  ்கம்டசியா்க 2017ம் ஆணடில் 
இது எரிைமல குழம்மபை கவடிதது 
கவளி்யற்றியது.

எரிைமலகளின் வமககள (Types of 
Volcanoes)

லாவாக்களின் தன்மை ைற்றும் அது 
கவளி்யறும் விதம் ஆகியவற்ம்ற கபைாருத்த 
எரிைமல்களின் வடிவம் அமையப கபைறுகி்றது. 
எரிைமல்களின் வடிவதமத க்காணடு 
அவற்ம்ற மூன்று வம்கயா்க பிரிக்கலாம்.

1. ்்க்டய எரிைமல (Shield Volcano)

2.  தழல் கூம்பு எரிைமல (Cinder cone 
Volcano)

3.  பைல்சிட்்டக கூம்பு எரிைமல (Composite 
core Volcano)

1. மகடய எரிைமல : சிலி்காவின் அ்ளவு 
கும்றந்து மி்க கைதுவா்க எரிைமல குழம்பு 
கவளி்யறும்்பைாது ்்க்டய எரிைமல 
உருவாகின்்றது. இமவ அ்கன்று 
கைன்மையாை ெரிவு்கம்ளக க்காண்ட 
கூம்பு வடிவததில் ்காணபபைடும். �வாய் 
தீவு்களிலுள்ள எரிைமலக குன்று்கள 
இவவம்கமய ொர்ந்தமவயாகும்.
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2. தழல் கூம்பு எரிைமல : மிகுந்த சிலி்கா 
க்காண்ட ைாகைாமவ உளளிருககும் வாயுக்கள 
தடுககும்்பைாது ஏற்பைடும் அதி்க அழுததததிைால் 
வாயுக்களும், ொம்பைல் து்கள ்ெர்ந்த ஓர் 
்கலமவ மிகுந்த ெதததது்டன் வளிைண்டததில், 
பைலநூறு கி்லா மீட்்டர் உயரததிற்கு கவடிதது 
சிதறும்்பைாது, தழல் கூம்பு எரிைமல்கள 
உருவாகின்்றை. இவவம்க எரிைமல்கள தழல் 
கூம்பு வடிவதமத கபைறுகின்்றை. கைகஸி்்கா 
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ைற்றும் ைததிய அகைரிக்கா எரிைமல்கள 
இவவம்கமய ொர்ந்தமவயாகும்.
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3. பல்சிடடக கூம்பு எரிைமல : லாவா, பைல்சிட்்டம், 
எரிைமல ொம்பைல் ஆகியமவ ைாறி ைாறி 
அடுககு்க்ளா்க பைடியும்்பைாது பைல்சிட்்டக கூம்பு 
எரிைமல்கள உருகவடுககின்்றை. இவவம்க 
எரிைமல்கம்ள அடுககு எரிைமல்கள எைவும் 
அமழக்கலாம். அகைரிக்காவிலுள்ள சியாட்்டல் 
ந்கரததின் அரு்்க உள்ள கெயின்ட் க�லன் 
எரிைமல பைல்சிட்்டக கூம்பு எரிைமலககு 
எடுததுக்காட்்டாகும்.
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எரிைமல்கள அதன் எரிைமல குழம்பு 
கவளி்யறும் ்கால அ்ளவிமை க்காணடு 
கெயல்பைடும் எரிைமல, கெயல்பை்டாத எரிைமல 
ைற்றும் கெயலிழந்த எரிைமல எை மூன்று 
வம்கயா்க பிரிக்கலாம். இபபிரிவு்கள அதன் 
வம்க்கம்ளவி்ட அமவ கெயல்பைடும் விததமத 
க்காணடு பிரிக்கபபைடுகின்்றை

கெயல்பைடும் எரிைமல (Active Volcano) 
அடிக்கடி கவடிதது கவளி்யற்றும் 
எரிைமல்கள கெயல்பைடும் எரிைமல்கள 
என்்றமழக்கபபைடுகின்்றை. பைசிபிக 
்க்டற்்கமர்யாரைா்க கபைரும்பைாலாை 
எரிைமல்கள அமைந்திருபபைதால் இபபைகுதி 
பைசுபிக கநருபபு வம்ளயம் எைபபைடுகி்றது. 
ெராெரியா்க உலக்கங்கும் 600 கெயல்பைடும் 

எரிைமல்கள உள்ளை. ைததிய தமரக்க்டல் 
பைகுதியிலுள்ள ஸ்ட்ராம்்பைாலி, அகைரிக்க 
ஐககிய நாடு்களிலுள்ள கெயிணட் க�லன், 
பிலிபமபைன்ஸ் தீவிலுள்ள பிைாடு்பைா, 
ைவுைா்லா (3,255 மீட்்டர்) உலகின் மி்கப 
கபைரிய கெயல்பைடும் எரிைமலயாகும்.

 
ஸ்ட்ராம்்பைாலி எரிைமல 

ைததியதமரக ்க்டலின் 
்கலங்்கமர வி்ளக்கம் எை 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

 

கெயல்பை்டாத எரிைமல (Dormant Volcano) பைல 
வரு்டங்்க்ளா்க எரிைமலக குழம்மபை 
கவளி்யற்றுவதற்்காை எந்த ஒரு அறிகுறியும் 
கவளிபபைடுததாைல், எப்பைாது ்வணடுைாைாலும் 
கெயல்பை்டககூடிய எரிைமல்கள கெயல்பை்டாத 
எரிைமல்கள எை அமழக்கபபைடுகி்றது. இமத 
உ்றங்கும் எரிைமல என்றும் அமழபபைர். 
இததாலியில், கவசுவியஸ், ஜபபைானில் பியூஜியாைா, 
இந்்தா்ைஷியாவில் சிர்்காட்்டா ஆகியமவ 
இவவம்கககு பிரசிததி கபைற்்ற எடுததுக 
்காட்டு்க்ளாகும்.
கெயலிழந்த எரிைமல (Extinct Volcano) 
கபைரும்பைாலாை அழிந்த எரிைமல்களின் உசசிப  
பைகுதி்கள அரிக்கபபைட்டுவிட்்டை. கவடிபபு 
ஆற்்றல் முழுவமதயும் இழந்து, கவடிபபைமத 
நிறுததிவிட்்ட எரிைமல, கெயலிழந்த எரிைமல 
எை அமழக்கபபைடுகி்றது. மியான்ைரின் 
்பைாபபைா, ஆபபிரிக்காவின் கிளிைாஞெ்ரா 
ைற்றும் க்கன்யா எரிைமல்கள இதற்்காை 
உதாரணங்்க்ளாகும்.

உலக எரிைமல பரவல் (World 
Distribution of Volcano)

எரிைமல்களின் அமைவி்டம் கபைாதுவா்க்வ 
ஓர் கதளிவாை வமரயறுக்கபபைட்்ட 
மும்றயி்ல்ய ்காணபபைடுகி்றது. அதி்கைா்க 
வம்ளந்த அல்லது பி்ளவுபைட்்ட பைகுதி்களில்தான் 
எரிைமல கவடிபபு ஏற்பைடுகின்்றது. 
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சுைார் 600 கெயல்பைடும் எரிைமல்களும், 
ஆயிரக்கணககிலாை கெயல்பை்டாத 
எரிைமல்களும், அழிந்த எரிைமல்களும் 
உள்ளை. இமவ கபைரும்பைாலும் ்க்ட்லார, 
ைமலபபிர்தெங்்களிலும், ்க்டற்்கமர்யார 
தீவு்களிலும், ்க்டலுககு ைததியிலும் 
அமைந்துள்ளை. ஒரு சில எரிைமல்கள ைட்டு்ை 
உள்கண்ட பிர்தெங்்களில் ்காணபபைடுகின்்றை. 
உலகின் எரிைமல பிர்தெங்்க்்ள முககிய நில 
அதிர்வு பைகுதி்க்ளா்க வி்ளங்குகின்்றை. உலகில் 
மூன்று முககிய எரிைமல நி்கழவு பைகுதி்கள 
உள்ளை. அமவ  

1.  பைசிபிக வம்ளயப பைகுதி (The Cirum – 
Pacific belt)

2.  ைததிய ்கண்டப பைகுதி (The Mid 
Continental belt)

3.  ைததிய அட்லாணடிக பைகுதி (The Mid 
Atlantic belt )

1. பசிபிக வம்ளயப் பகுதி
இந்த எரிைமலப பைகுதியாைது குவிய 

்க்டல்தட்டின் எல்மல பைகுதியில் அமையப 
கபைற்றுள்ளது. பைசிபிக கபைருங்்க்டலின் கிழககு 
ைற்றும் ்ைற்கு ்க்ட்லாரப பைகுதி்களில் 
அமைந்துள்ளது. மூன்றில் இரணடு பைங்கு 

எரிைமல்கள இபபைகுதியில் அமைந்திருபபைதால் 
இதமை பைசிபிக கநருபபு வம்ளயம் (Pacific 
Ring of Fire) என்று அமழககின்்றைர்.
2. ைத்திய கணடப் பகுதி

்கண்டததட்டு்கள குவியும் எல்மலப 
பைகுதியிலுள்ள இந்த எரிைமலப பைகுதியில் 
அல்மபைன் ைமலத கதா்டர், ைததியத 
தமரக்க்டல் பைகுதி ைற்றும் வ்ட ஆபபிரிக்க பி்ளவுப 
பைகுதி ஆகியமவ அமையப கபைற்றுள்ளை. 
முககிய எரிைமல்க்ளாை கவசுவியஸ், 
ஸ்ட்்ராம்்பைாலி, எட்ைா, கிளிைஞொ்ரா ைற்றும் 
க்கன்யா எரிைமல பைகுதியில்தான் உள்ளது. 
ஆசசிரியபபைடும் வம்கயில் இையைமலப 
பைகுதியில் எந்த ஒரு கெயல்பைடும் எரிைமலயும் 
இ்டம் கபை்றவில்மல.
3. ைத்திய அடலோணடிக பகுதி

விலகிச கெல்லுகின்்ற தட்டு்களின் 
எல்மலப பைகுதியாை ைததிய அட்லாணடிக 
பைகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த எரிைமலப 
பைகுதி, குழாய் வடிவ எரிைமல கவளி்யற்றும் 
வம்கமயச ொர்ந்ததாகும். ைததிய அட்லாணடிக 
குன்று பைகுதியில் அமைந்துள்ள ஐஸ்லாந்தில் 
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கெயல்பைடும் எரிைமல்கள அமைந்துள்ளை. கெயிணட் க�லிைா ைற்றும் அ்ொர்ஸ் தீவு்கள 
இபபைகுதிக்காை எடுததுக்காட்டு்க்ளாகும். 

சுருககம்
	புவியின் உட்பைகுதி ஆபபிள பைழத்தாடு ஒபபி்டபபைட்டுள்ளது
	புவியின் கவளிபபு்ற அடுககு ்ை்லாடு எைபபைடுகி்றது
	புவியின் ்ை்லாடு சியால் ஆகும்
	புவியின் ்ை்லாட்டின் கீழபபைகுதி சிைாவாகும்
	்கவெைாைது சுைார் 2900 கி.மீ. அ்டர்ததியாைது 
	பைாம்றக்்கா்ள  உம்டபபைால் ஏற்பைடும் தட்டுக்கம்ள பைாம்றக்்கா்ளத தட்டு்கள என்கி்்றாம்
	புவி அதிர்வு அமல்கம்ள பைதிவு கெய்யும் ்கருவிமய புவி அதிர்வு வமரைானி
	்க்டலுககு அடியில் ஏற்பை்டககூடிய நிலநடுக்கைாைது சுைாமி எைபபைடும்
	புவியின் ்ைற்பைரபபில் உள்ள பி்ளவு அல்லது தும்ள வழி்ய கவபபைம் மிகுந்த ைாகைா என்னும் 

பைாம்றககுழம்பு கவளி்யறுவமத எரிைமல என்கி்்றாம்
	லாவாக்களின் தன்மை ைற்றும் அது கவளி்யறும் விதம் ஆகியவற்ம்ற கபைாருத்த எரிைமல்களின் 

வடிவம் அமையப கபைறுகி்றது
	உலகில் மூன்று முககிய எரிைமல நி்கழவு பைகுதி்கள உள்ளை 

கமலசமசோறகள
1. ்கரு புவியின் மையபபைகுதி்ய ்கருவாகும் Core

2. ்கவெம் புவி ்ை்லாட்டின் அடுதத பைகுதி Mantle

3. ்ைா்�ா்ராவிசிக 
எல்மல

எல்மல கீழ்ை்லாட்ம்டயும் ்ைல் 
்கவெதமதயும் பிரிககி்றது

Mohorovicic 
discontinuity

4. நிலசெரிவு ைமலசெரிவில் சிமதந்த பைாம்ற்கள கீழ்நாககி 
ெரிதல்

Land slide

5.  சீஸ்்ைாகிராப புவி அதிர்வு அமல்கம்ள பைதிவு கெய்யும் ்கருவி  Seismograph

6.  ஆழிப்பைரமல ்க்டலுககு அடியில் (அ) ்க்டற்்கமர ஓரங்்களில் 
ஏற்பைடும் நில நடுக்கததால் ்தான்றும் கபைரிய 
அமல்கள

Tsunami

7.  எரிைமலததும்ள எரிைமலயின் தி்றபபு (அல்லது) வாய்பபைகுதி 
தும்ள

Vent

8. பைாம்றககுழம்பு திரவ நிமலயில் உள்ள பைாம்றக குழம்பு Magma

9.  எரிைமலககுழம்பு பைாம்றககுழம்பு புவி ்ைற்பைரபபிற்கு வந்து பைடிதல் Lava

10. பைாகுததன்மை லாவாவின் ஓட்்டம் அதன் பிசுபிசுபபு 
தன்மைமயப கபைாறுததது

Viscosity
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I. சரியோன விமடமய 
மதர்்நமதடுகக

1. மநஃப _______________ ஆல் 
உருவாக்கபபைட்்டது.

 அ) நிக்கல் ைற்றும் ஃகபைர்ரஸ்
 ஆ) சிலிக்கா ைற்றும் அலுமினியம் 
 இ) சிலிக்கா ைற்றும் கைகனீசியம்
 ஈ) இரும்பு ைற்றும் கைகனீசியம்
2. நில நடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல 

க வ டி ப பு _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
நுனியின் அருகில் ஏற்பைடுகின்்றது.

 அ) ைமல  ஆ) ெைகவளி்கள 
 இ) தட்டு்கள ஈ) பீ்டபூமி்கள

3. நில நடுக்கததின் ஆற்்றல் கெறிவின் 
அ்ளவிமை _______________ மூலம் 
அ்ளக்கலாம்.

 அ) சீஸ்்ைாகிராஃப
 ஆ) ரிக்டர் அ்ளவு ்்கால் 
 இ) அம்மீட்்டர்
 ஈ) ்ராட்்்டா மீட்்டர்

4. பைாம்றக குழம்பு கவளி்யறும் குறு்கலாை 
குழாமய  _______________ என்று 
அமழககி்்றாம்.

 அ) எரிைமலததும்ள
 ஆ) எரிைமலப பைள்ளம்
 இ) நிலநடுக்க மையம்
 ஈ) எரிைமல வாய்

5. எரிைமலக குழம்பு கூம்பு்கள 
_______________ ஆகும்.

 அ) ைமல்களின் குவியல்
 ஆ) ைமல்களின் உருககுமலவு 

 இ) எஞசியைமல்கள
 ஈ) ைடிபபு ைமல்கள

6. எரிைமலக குழம்பு ைமல்களின் கூம்பில் 
உள்ள அழுததததிற்கு ____________ 
என்று கபையர். 

 அ) எரிைமலப பைள்ளம்
 ஆ) ்லாப்பைாலித 
 இ) எரிைமலக க்காபபைமர
 ஈ) சில்

7. _______________ பைகுதி கநருபபு 
வம்ளயம் என்று அமழக்கபபைடுகி்றது.

 அ) பைசிபிக  ஆ) அட்லாணடிக
 இ) ஆர்கடிக ஈ) அண்டார்ட்டிக

II. மகோடிடட இடஙகம்ள நிரப்புக.
1. புவிக்கருவிற்கும் ்கவெததிற்கும் 

இம்ட்ய அமையும் எல்மலக்்காடு   
_______________ என்று 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

2. நில நடுக்க அமல்கம்ளப பைதிவு கெய்யும் 
்கருவியின் கபையர் __________ ஆகும்.

3. பைாம்றக குழம்பு கவளி்யறி 
அது பைரவிககி்டககும் பைகுதி 
_______________ என்று 
அமழக்கபபைடுகி்றது.

4. கெயல்பைடும் எரிைமலககு உதாரணம் 
_______________ ஆகும்.

5. எரிைமல்களின் அறிவியல் பூர்வைாை 
ஆய்வு்கம்ள _______________ எை 
அமழககின்்றைர்.

III. மபோரு்நதோதமத வடடமிடுக.
1. ்ை்லாடு, ைாகைா, புவிக்கரு, ்கவெம்

2. நில நடுக்க மையம், நில நடுக்க ்ைல் 
மையபபுளளி, எரிைமலவாய், சிஸ்மிக 
அமல்கள 

  ைதிப்பீடு
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3. உததர்காசி, ொ்ைாலி, க்கய்ைா, 
்கரக்கட்்டா்வா

4. லாவா, எரிைமலவாய், சிலிக்கா, எரிைமல 
பைள்ளம்

5. ஸ்ட்ராம்்பைாலி, க�கலன், �வாய், 
பூயூஜியாைா  

IV. மபோருத்துக

1. நில நடுக்கம் ஜபபைானிய கொல்
2. சிைா ஆபபிரிக்கா
3. பைசிபிக கநருபபு 

வம்ளயம்
திடீர் அதிர்வு

4. சுைாமி சிலி்கா ைற்றும் 
ைகனீசியம்

5. க்கன்யா  ைமல உல்க எரிைமல்கள

V. கீமழ மகோடுககப்படடுள்ள 
வோககியத்மத கருத்தில் மகோணடு 
சரியோனமத ( P ) மசயயவும்

 I. கூறறு: பூமியின் உருவதமத ஒரு 
ஆபபி்்ளாடு கூ்ட ஒபபி்டலாம் 

 கோரணம்: புவியின் உட்பைகுதி ்ை்லாடு 
கைல்லிய பு்றத்தால், புவிக்கரு 
ஆகியவற்ம்றக க்காண்டது.

 அ)  கூற்றும் ்காரணமும் ெரி கூற்ம்றக 
்காரணம் ெரியா்க வி்ளககுகி்றது 

 ஆ)  கூற்றும் ்காரணமும் ெரி ஆைால் 
கூற்ம்றக  ்காரணம் ெரியா்க 
வி்ளக்கவில்மல

 இ)  கூற்று ெரி ்காரணம் தவறு
 ஈ) கூற்றும் ்காரணமும் தவ்றாைமவ

2. கூறறு: உலகின் மூன்றில் இரணடு பைங்கு 
எரிைமல்கள பைசிபிக ்க்டலில் உள்ளது. 

 கோரணம்: பைசிபிக்க்டலின் ்ைற்கு ைற்றும் 
கிழககுக ்க்டற்்கமரப பைகுதிமய பைசிபிக 
கநருபபு வம்ளயம் எை அமழககி்்றாம்.

 அ)  கூற்றும் ்காரணமும் ெரி கூற்ம்றக 
்காரணம் ெரியா்க வி்ளககுகி்றது 

 ஆ)  கூற்றும் ்காரணமும் ெரி ஆைால் 
கூற்ம்றக  ்காரணம் ெரியா்க 
வி்ளக்கவில்மல

 இ) கூற்று தவறு ்காரணம் ெரி
 ஈ) கூற்றும் ்காரணமும் தவ்றாைமவ

VI. ஒரு வரியில் விமடயளிககவும்
1. புவியின் ்ை்லாட்டின் கபையமர எழுது்க.
2. சியால் என்்றால் என்ை?
3. புவிப பைாம்றக்்கா்ளத தட்டின் ந்கர்வின் 

கபையர் என்ை?
4. கெயலிழந்த எரிைமலககு உதாரணம் 

க்காடு.

VII. கீழகணடவறறிறகு சுருககைோக 
விமடயளிககவும்

1. கைல்லிய பு்றத்தால் (அ) அடுககு என்்றால் 
என்ை?

2. புவிக்கரு பைற்றி சுருக்கைா்க எழுதவும்
3. நில நடுக்கம் வமரயறு.
4. சீஸ்்ைா கிராஃப என்்றால் என்ை?
5. எரிைமல என்்றால் என்ை?
6. உருவததின் அடிபபைம்டயில் மூன்று 

எரிைமல்களின் கபையர்்கம்ள எழுது்க.

VIII. கோரணம் கூறு
1. புவியின் உட்பு்றததிலிருந்து ஒருவரு்ை 

ைாதிரி எடுக்கவில்மல
2. ்கண்டங்்களின் ்ை்லாடு ்க்டலின் 

்ை்லாட்ம்டவி்ட அ்டர்ததி கும்றவு
IX. மவறுபடுத்துக
1. சியால் ைற்றும் சிைா
2. ்்க்டய எரிைமல  ைற்றும் பைல்சிட்்ட எரிைமல
3. கெயல் எரிைமல ைற்றும் கெயலற்்ற 

எரிைமல

7th Social Science Geography Term_1_Tamil_Unit 1.indd   193 03-04-2019   11.26.38 AM



194

X. பத்திய்ளவில்  விமடயளி
1. நிலநடுக்கததின் விம்ளவு்கள பைற்றி 

எழுது்க.
2. எரிைமல கவடிபபின் அடிபபைம்டயில் அதன் 

வம்க்கம்ள வி்ளககு்க.
3. முககியைாை எரிைமல ைண்டலங்்கம்ள 

எழுதி ஏ்தனும் ஒன்று பைற்றி விவரி

XI. சி்நதமன வினோ (Hots)
1. பூமியின் உட்்கரு மி்கவும் கவபபைைாைது 

ஏன்?
2. எரிைமல்கள அழிவாைதா அல்லது 

ஆக்கபபூர்வைாைதா?
3. எரிைமல எவவாறு ஒரு தீமவ 

உருவாககுகி்றது?

XII. மசயல்போடு
1. உல்க வமரபை்டததில் பைசிபிக கநருபபு 

வம்ளயதமதக குறி
2. எரிைமலயின் பைா்கங்்கம்ளக குறிக்கவும்
3. நில நடுக்கம் ைற்றும் எரிைமல பைற்றிய 

பை்டங்்கம்ள மவதது ஒரு புதத்கம் 
தயாரிக்கவும்

குறுகமகழுத்து
2

7

3

1

4

6

5

குறுககோக 

3. பூமியின் ்ைல் அடுககு
4. பூமியின் ைததிய அடுககு 
5.  ்பைராழி நில நடுக்கததிைால் 

தூண்டபபைடும் அமல்கள
7. நிலததடியில் உள்ள பைாம்றககுழம்பு

கீழோக

1.நில அதிர்வின் மையபபுளளி
2. ஆபபிரிக்காவில் கெயலிழந்த எரிைமல
6. பூமியின் உள அடுககு

உலக வமரபடம்
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எரிைமலயின் பைா்கங்்கம்ளக குறிக்கவும்

Reference

Majid Husain, Physical Geography Anmol Publication Pvt Ltd
A Das Gupta, A.N. Kapoor, Principles of Physical Geography, S. Chand & Company Ltd., New Delhi
Goh Cheng Leong, certifi cate Physical and Human Geography, Oxford University press.
Savindra Singh (2015) physical Geography Pravalika publications Allahabad.

படிநிமலகள:
படி 1:  URL அல்லது QR குறியீட்டிமைப பையன்பைடுததி இசகெயல்பைாட்டிற்்காை 

இமணயபபைக்கததிற்கு கெல்்க.
படி 2:  Click on the Map to start என்பைமத கொடுக்கவும்
படி 3:  முழுததிமர பைக்கைா்க ைாற்்றவும், பின்ைர் ்தான்றும் பூமியின் உட்பைகுதி 

வி்ளக்கபபை்டதமத ஒவகவான்்றா்க ்தர்ந்கதடுதது விம்ளயா்டவும். 

புவியின் உள்ளமைப்புஇமணயசமசயல்போடு

புவியின் உள்ளமைப்பு உரலி:
https://www.mintageworld.com/

** பை்டங்்கள அம்டயா்ளததிற்கு ைட்டு்ை.
* ்தமவகயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுைதிக்கவும்.

இ்நத மசயல் போடடின் மூலம் பூமியின் 
உடபகுதிகள பறறிமதரி்நது மகோள்ள முடியும்

புவியின் உள்ளமைப்பு

இ்நத மசயல் போடடின் மூலம் பூமியின் 
உடபகுதிகள பறறிமதரி்நது மகோள்ள முடியும்
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

	ஆறுகளினால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகள் ்பற்றி 
அறி�ல்

	்பனியாறுகளினால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகளை 
விைககு�ல்

	காற்றின் செயல்்பாடுகைால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகளை வளகப்படுதது�ல்

	கடல் அளலகளின் செயல்்பாடுகைால் உருவாகும் நிலதத�ாற்்றஙகளை கணடறி�ல்

	ஆறு, ்பனியாறு, காற்று மற்றும் கடல் அளலகைால் த�ாற்றுவிககப்படும் நிலதத�ாற்்றஙகளை 
ச�ாகுத�றி�ல்

நிலத்தோற்றங்கள்

அலகு - II

அறிமு்கம்
புவியின் தமற்்பரபபில் காணப்படும் 

நிலத த�ாற்்றஙகள் அளனதது இடஙகளிலும் 
ஒதர மாதிரியாக இருப்பதில்ளல என்று 
முநள�ய வகுபபுகளில் ்படித�றிநத�ாம். 
புவி தமற்்பரப்பானது மளலகள், பீடபூமிகள் 
மற்றும் ்பள்ைத�ாககுகள் த்பான்்ற எணணற்்ற 
வளகயான நிலதத�ாற்்றஙகளுடன் 
காணப்படுகின்்றது. ்பாள்றகதகாைததின் 
சில ்பகுதிகள் கரடு முரடாகவும் மற்றும் சில 
்பகுதிகள் ெமநிலமாகவும் உள்ைன. புவியின் 
அகச் செயல்முள்றகள் மற்றும் பு்றச்செயல் 
முள்றகைால் இவவா்றான நிலதத�ாற்்றஙகள் 
த�ாற்றுவிககப்படுகின்்றன. 

புவியின் தமற்்பரபபில் ்பல இடஙகளில் 
ஏற்்படும் உயர்நிலப ்பகுதிகள் மற்றும் �ாழ்வு 
்பகுதிகள் அகச்செயல்கைால் ஏற்்படுகின்்றன. 
புவிப்பரபபில் ச�ாடர்நது ஏற்்படும் அரித�ல் 
மற்றும் மறுகடடளமத�ல் ஆகியன பு்றச் 
செயல்முள்றகைால் ஏற்்படுகின்்றன. 

உயர்நிலஙகளை அரித�ல் மூலம் 
�ாழ்நிலஙகைாகவும், �ாழ்நிலஙகளை 
்படி�ல் செய�ல் மூலம் உயர்நிலஙகைாகவும் 
மாற்றுவ�ற்கு நிலஙகளை ெமப்படுதது�ல் 
என்று ச்பயர்.

நிலத்தோற்றங்கள்
நிலப்பரப்பானது, ்பாள்றச்சிள�வு மற்றும் 

அரித�ல் ஆகிய இரு செயல்முள்றகள் மூலம் 
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ச�ாடர்நது த�யமானததிற்கு உட்படுத�ப்படுகின்்றன. புவி தமற்்பரபபில் ்பாள்றகள் உளடநது மற்றும் 
சிறுசிறு கற்கைாகவும், துகள்கைாகவும் சி�றுவது ்பாள்றச் சிள�வு எனப்படுகின்்றது. நீர், காற்று, 
்பனி மற்றும் கடல் அளலகள் என ்பல்வளகப்படட காரணிகைால் புவியின் தமற்்பரபபு அடிததுச் 
செல்லப்படுவள� அரித�ல் என்கித்றாம்.அரித�லுககு உட்படட ச்பாருடகள் நீர், காற்று, ்பனி மற்றும் கடல் 
அளலகள் ஆகியவற்்றால் கடத�ப்படடு இறுதியில் ்படிய ளவககப்படுகின்்றன. அரித�ல் மற்றும் ்படி�ல் 
செயல் முள்றகைால் புவியின் தமற்்பரபபில் ்பல �ரப்படட நிலதத�ாற்்றஙகள் த�ாற்றுவிககப்படுகின்்றன. 

ஆறு
ஒரு குறிபபிடட ்பாள�யில் த�ான்றுமிடததிலிருநது முகததுவாரம் வளர ஓடுகின்்ற நீர் ஆறு 

என அளைககப்படுகி்றது.ச்பாதுவாக ஆறுகள், ஒரு மளலயில் இருநத�ா அல்லது குன்றிலிருநத�ா 
உற்்பததியாகின்்றன. 

ஆறு த�ான்றுமிடம் இடம் ஆற்றின் பி்றபபிடம் என்று அளைககப்படும். ஆறு ஒரு ஏரியிதலா, 
கடலிதலா அல்லது ஒரு த்பராழியிதலா கலககும் இடம் ஆற்று முகததுவாரம் எனப்படுகி்றது.

ஆற்று நிலதத�ாற்்றஙகள்

ஆறு
 த�ான்றுமிடம்

நீர் வீழ்ச்சி

துளண ஆறு குதிளர குைம்பு ஏரி

ஆற்று வளைவு

சவள்ைச்ெமசவளி

சடல்டா

ஆற்றின்  
முகததுவாரம்

த்பர
ாழி

ஆற்றில் தவகமாக ஓடும் நீரானது ்பள்ைத�ாகளக 
செஙகுத�ாக அரிதது ஆைமாககும் இந� ்பள்ைத�ாககு குறுகிய 
்படுளக உளடய�ாக வடிகாலாயிடும் நிலப்பரபபின் வழியாக 
செல்லும் த்பாது ்பககவாடடில் அரிபபிளன ஏற்்படுததி வடிவ 
செஙகுதது மளலச்ெரிவுகளை ஆற்றில் தவகமாக ஓடும் 
நீரானது ்பள்ைத�ாகளக செஙகுத�ாக அரிதது  ஆைமாககும். 
இந� ்பள்ைத�ாககு குறுகிய ்படுளக உளடய�ாக ‘V’வடிவில் 
காணப்படும். இள�த�ான் ‘V’வடிவ ்பள்ைத�ாககு  என்கித்றாம்.

துணையோறு - ஒரு மு�ன்ளம ஆற்றுடன் இளணயும் அல்லது ஆற்றினுள் ்பாயும் ஓர் 
நீதராளட அல்லது ஓர் ஆறு.
கிணையோறு - ஒரு மு�ன்ளம ஆற்றிலிருநது பிரிநது மற்றும் விலகிச் செல்லும் ஓர் ஆறு. 

‘V’ வடிவ ்பள்ைத�ாககு

7th Social Science Geography Term_1_Tamil_Unit 2.indd   197 03-04-2019   11.27.25 AM



198

நீரானது ஒரு செஙகுததுப ்பாள்றயின் 
வன்ெரிவின் விளிம்பில் அருவியாக வீழ்வள� 
நீர்வீழ்ச்சி எனலாம். சமன்்பாள்றகள் 
அரிககப்படுவ�ால் நீர்வீழ்ச்சி த�ான்றுகின்்றது. 
(உ�ாரணம்) �மிழ்்ாடடில் சிற்்றாற்றின் 
குறுகதக உள்ை  குற்்றால நீர்வீழ்ச்சி.

������ உ�வா�� �த�

உ�பா� ேத�க�

ெச���தான ��ய ப�ள�தா��க�

���� �ள�ெம�பாைற 
உைடத�

க னபாைற 

ெம�பாைற

ச�ன் அசமரிககாவில் 
உள்ை சவனிசுலா ்ாடடில் 
காணப்படும் ஏஞெல் 
நீர்வீழ்ச்சி உயரமான 

நீர்வீழ்ச்சி ஆகும். வட அசமரிககாவில் 
கனடா மற்றும் அசமரிகக ஐககிய 
்ாடுகளின்  எல்ளலயில் உள்ை 
்யாகரா நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் 
ஆபபிரிககாவில் ஜாம்பியா மற்றும் 
ஜிம்்பாபதவ ்ாடுகளின் எல்ளலயில்  
உள்ை விகதடாரியா நீர்வீழ்ச்சி ஆகியன 
முககிய நீர்வீழ்ச்சிகைாகும்.

நீர்வீழ்ச்சியின் கீழ் ்பகுதியில் குழிவுறு�ல் 
காரணமாக ஏற்்படும் ச்பரும் ்பள்ைதள� 
வீழ்ச்சி உட்பாயத த�ககம் (Plunge pool) 
எனப்படுகின்்றது. ஆறு ஒரு ெமசவளிப 
்பகுதிளயதயா அல்லது மளல அடிவாரப 
்பகுதிளயதயா அளடயும் த்பாது ஏற்்படுததும் 
்படிவுகள் வணடல் விசிறிகள் உட்பாயத த�ககம் 
என்கித்றாம்.

ஆ்றானது ெமசவளிப ்பகுதிளய அளடயும் 
த்பாது அது சுைன்று, ச்பரிய திருப்பஙகளுடன் 
செல்வ�ால் த�ான்றும் ச்பரிய வளைவுகள் 
ஆற்று வளைவுகள் (Meanders) 

எனப்படுகின்்றன. (உ�ாரணம்) �மிழ்்ாடடில் 
கடலூர் மாவடடததில் தெததியாதத�ாபபு 
அருதக சவள்ைாற்று ்பகுதியில் காணப்படும் 

ஆற்று வளைவுகள்

ஆற்று வளைவுகள் (Meanders) 
இரு்பககஙகளிலும் ச�ாடர்நது அரித�ல் மற்றும் 
்படி�ல் ஏற்்படுவ�ால், ஆற்று வளைவின் 
கழுததுப ்பகுதிகள் குள்றநது வருகின்்றன. 
்ாைளடவில், ஆற்று வளைவு ஆற்றிலிருநது 
துணடிககப்படடு ஒரு ஏரியாக 
உருசவடுககின்்றது. இதுதவ குதிளரக குைம்பு 
ஏரி (Oxbow lake) எனப்படுகி்றது.

ப�யைவ�த� ஏ�ப�� இட�க�

அ��
க� ஏ�ப�� இட�க�

ஆ��� அ��
 வைள�கைள 
��க� ெச��ற�

ெவ�ள� ெப� � கால�க�� 
ஆ� ���ய வைள�� ப�� 

வ�யாக ெச��ற�


�ய ேநராக ஆ��� பாைத

��� க�ப�ட ஆ�� வைள� 
அ�ல� ��ைர �ள�
 ஏ�

குதிளரக குைம்பு ஏரி உருவா�ல்
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ஆசியா ளமனர் 
(துருககி) என்்ற இடததில் 
உள்ை மியாணடர் 
ஆற்றின் ச்பயரின் 

அடிப்பளடயில்  ஆற்று வளைவு என்்ற 
சொல் ஏற்்படடது. காரணம், இந� ஆறு 
அதிக திருப்பஙகளுடனும் மற்றும் அதிக 
வளைவுகளுடனும் ஓடுகின்்றது.

சில த்ரஙகளில் ஆறு �ன் களரகளை 
�ாணடி நிரம்பி வழிகின்்றது. இ�னால் ஆற்றின் 
அணளடப ்பகுதிகளில் சவள்ைபச்பருககு 
ஏற்்படுகின்்றது. இவசவள்ைப ச்பருககானது 
சமன்ளமயான மண மற்றும் இ�ர 
ச்பாருடகளையும் அடுககுகைாக ்படிய 
ளவககின்்றன. இளவ வணடல் ்படிவுகள் 
எனப்படுகி்றது. இ�னால் வைமான ெம�ை 
சவள்ைச்ெமசவளி உருவாகின்்றது. 
இவவா்றான உயர்ந� ஆற்்றஙகளரகள் 
சலவீஸ் அல்லது உயர் அளண எனப்படும்.

ஆறு கடளல அளடயும் த்பாது, ஆற்று  
நீரின் தவகம் குள்றநது விடுகின்்றது 
மற்றும் ஆறு ்பல பிரிவுகைாக பிரிநதும் 
செல்கின்்றது. இளவ கிளையாறுகள் என்று 
அளைககப்படுகின்்றன. இஙகு ஆற்றின் தவகம் 
மிகவும் குள்றவ�ால் ஆற்றினால் கடத�ப்படும் 
ச்பாருடகள் ்படியளவககப்படுகின்்றன. 
ஒவசவாரு கிளையாறுகளும் �னிப்படட 
முகததுவாரஙகளை உருவாககுகின்்றன. 
அளனதது முகததுவாரஙகளின் ்படிவுகளும் 
ஒருஙகிளணநது சடல்டா எனப்படும் கழிமுகப 
்பகுதிளய ஏற்்படுததுகின்்றன. கழிமுகப 
்பகுதிகள் அளனததும் மிகச்சி்றந� உற்்பததி 
நிலஙகைாகும். கழிமுகப ்பகுதியில் ொகு்படிககு 
ஏற்்ற கனிமஙகள் நிள்றநதுள்ைன. எ.கா. 
காவேரி டெலொ, கங்க டெலொ மற்றும் 

மிசிசிபி டெலொ.

ஆ��� 
ேபா���  �ைச

ஆ��� வைள�

ெபா�கைள 
ப�யைவ	த�

ஏ� �ைள ஆ�க�

கட�

செயல்ோடு 
நிலவளர்படததின் உ�வியுடன் 

உலகில் உள்ை சடல்டாளவ 
உருவாககும் சில ஆறுகளின் 
ச்பயர்களை கணடுபிடிககவும்.

்னியோறு
்பனியாறு என்்பது மளலச்ெரிவில் ஈர்பபு 

விளெயின் காரணமாக சமல்ல ்கரும் 
்பனிககுவியல் ஆகும். இள� மளலப ்பனியாறு 
அல்லது ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறு என்றும், 
கணடப ்பனியாறுகள் என இருவளககைாகப 
பிரிககப்படுகின்்றது.

்கண்டப் ்னியோறு: கணடப்பகுதியில் 
ச்பரும் ்பரபபில் ்பரவிக காணப்படும் 
அடர்ந� ்பனிப்படலம் கணடப ்பனியாறு  
எனப்படுகின்்றது. எ.கா. அணடார்டிகா மற்றும் 
கிரீன்லாநது.

மணல அலலது ்ள்ைததோக்குப் ்னியோறு: 
மளலயிலிருநது ்பள்ைத�ாகளக த்ாககி 
்கரும் ்பனியாறு ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறு 
எனப்படுகின்்றது. முன்னர் அளமநதுள்ை ஆற்று 
த்பாககுகளை பின்்பற்றி ்பள்ைத�ாககு ்பனியாறு 
செல்கின்்றன. இது செஙகுத�ான ்பககஙகைால் 
சூைப்படடுள்ைது. எ.கா. இமயமளலப ்பகுதி 
மற்றும் ஆல்பஸ் மளலப ்பகுதி.

்பனியாறுகள் நிலதத�ாற்்றதள� அரிதது 
எடுத�ல் மூலம் மண மற்றும் கற்களை 

சடல்டா
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ெமப்படுததி அடியில் அளமநதுள்ை ்பாள்றயிளன 
சவளிப்படுததுகி்றது. மளலச்ெரிவில் ்பனி 
அரிப்பால் ெர்ககுகள் ஏற்்படுகின்்றன. ெர்ககுகள் 
என்்பது ்பனியாறுகைால் ்பாள்றகளின் 
மீது ஏற்்படுததும் ளக ்ாற்காலி த்பான்்ற 
்பள்ைத�ாககு ஆகும். இ�ன் எல்லாப்பககமும் 
செஙகுத�ாகவும், �ளலப்பகுதி செஙகுதது சுவர் 
த்பான்றும் உள்ைது. எ.கா. ஸ்காடலாநதிலுள்ை 
கார்ரி ெர்க மற்றும் சஜர்மனியிலுள்ை கார் ெர்க.

ெர்க உருவா�ல் 
Có£ŒŠ¹ ñ‡ìô‹

º¬ù„²õ˜

ó£‡†½Š† ðQò£ŸÁŠ 
ðœ÷‹

º¬ù„²õ˜ 
Þ¬ìªõOðQŠð£¬ø 

ÜKŠ¹
ñ‡ìô‹

ðQŠð£¬ø 
à¼°‹«ð£¶ 
ãK Ü¬ñ»‹

ðQ‚è†®
MO‹¹ 
ªñ£¬ó¡èœ

ெர்க

்பனி உருகும் த்பாது, ெர்ககானது நீரால் 
நிரப்பப்படடு அைகான ஏரிகைாக 
மளலப்பகுதிகளில் உருவாகின்்றன. இந� 
ஏரிகள் டார்ன் ஏரி என்று அளைககப்படுகி்றது. 
அடுத�டுத� இரணடு ொககுகள் ஒன்ள்ற 
ச்ாககி ஒன்று அரிககப்படும் த்பாது, இ�ற்கு 
முன்னர் அளமந� வடடமான நிலதத�ாற்்றம் 
குறுகிய மற்றும் மளலச்ெரிவான 
்பககஙகளுடன் கூடிய முகடுகைாக மாற்்றம் 
அளடகின்்றன. இம்முகடுகள் அசரடடுகள் 
என்்ற கததிமுளனக குன்றுகைாக 
உருசவடுககின்்றன.

அசரட

‘U’ வடிவ ்பள்ைத�ாககு ்பனியாற்றின் 
்பககவாடடு மற்றும் செஙகுதது அரிபபினால் 
எற்்படும் ஆைப்படுதது�ல் மற்றும் 
அகலப்படு�து�ல் மூலம் உருவாகின்்றன. 
்பனியாற்றினால் கடத�ப்படும் ச்பரிய மற்றும் 
சிறிய மணல் மற்றும் வணடல் ஆகியன ்படிய 
ளவககப்படுகின்்றன. இளவ ்பனியாற்று 
சமாளரன்கள் எனப்படுகின்்றன.

சமாளரன்கள்

்கோறறு 
நீஙகள் எபச்பாழு�ாவது ஒரு 

்பாளலவனததிற்கு சென்றிருககீர்கைா? மணல் 
தமடுகளின் ்படஙகள் சிலவற்ள்ற தெகரிககவும். 
்பாளலவனததில் அரிபபு மற்றும் ்படி�ல் 
செயல்முள்றகளை தவகமாக செயல்்படுததும் 
காரணி காற்று ஆகும். காைான் வடிவ 
்பாள்றகளை ்பாளலவனப ்பகுதிகளில் ்ம்மால் 
காணமுடியும். இளவ காைான் ்பாள்றகள் 
எனப்படுகின்்றன.
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 காைான் ்பாள்ற

்பாள்றயின் தமற்்பகுதிளயவிட 
கீழ்ப்பகுதிளய தவகமாக காற்று அரிககின்்ற 
காரணததினால் அப்பாள்றகளின் தமற்்பகுதி 
அகன்றும் மற்றும் அடிப்பகுதி குறுகலாகவும் 
காணப்படுகி்றது. 

ஒரு �னிதது விடப்படட எஞசிய குன்று 
வடடமான �ளலப்பகுதியுடன் நிற்கும் ஒரு 
தூண த்பான்று காடசி அளிப்பது காற்று 
அரிபபுத �னிககுன்றுகள் (Inselbergs) 
என்று அளைககப்படுகி்றது. (எ.கா.) ச�ன் 
அசமரிககாவில் கலஹாரி ்பாளலவனததில் 
காணப்படும் காற்்றரிபபுத �னிககுன்றுகள்.

காற்று அரிபபுத �னிககுன்று

காற்று வீசும் த்பாது மணளல ஒரு 
்பகுதியிலிருநது மற்ச்றாரு ்பகுதிககு 
கடததுகின்்றது. காற்றின் வீசுவது நிற்கும் த்பாது 
மணலானது உயரம் குள்றவான குன்றுகள் 
த்பான்று ்படியளவககின்்றது. இப்படிவுகள் 
மணல் குன்றுகள் என அளைககப்படுகி்றது. 
பிள்றச்ெநதிர த�ாற்்றமுடன் கூடிய மணல் 

தமடுகள் பிள்றவடிவ மணல் குன்றுகள்  
எனப்படுகின்்றன. 

பிள்றவடிவ மணல் குன்று
மணல் துகள்கள் மிக தலொகவும் மற்றும் எளட 
குள்றவாகவும் இருககும் த்பாது காற்று நீணட 
ச�ாளலவிற்கு கடததி செல்கின்்றது. இவவாறு 
கடத�ப்படட மணல் ஒரு ச்பரும் ்பரபபில் 
்படிவள� காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் (Loess) 
எனப்படுகி்றது. காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் 
சீனாவில் அதிகமாக காணப்படுகின்்றன.

காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள்

வடககு சீனாவில் 
்படிநதுள்ை காற்்றடி 
வணடல் ்படிவுகள் தகாபி 
்பாளலவனததில் இருநது 

கடத�ப்படடளவ ஆகும்.

்க்டல 
நிலப்பகுதிளய அடுதத�ா அல்லது ஒடடிதயா 
காணப்படும் ச்பரும் நீர் ்பரபபு கடற்்பகுதி 
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எனப்படுகி்றது. கடதலார எல்ளல என்்பது 
கடல் நீரும், நிலமும் ெநதிககின்்ற இடம் ஆகும். 
இது கடற்களர என்று அளைககப்படுகி்றது. 
அளலகளின் அரிபபினாலும், ்படி�லாலும் 
கடற்களர மாற்்றததிற்கு உள்ைாகின்்றது. 

கடதலார நிலதத�ாற்்றஙகள்

Gô‚Ã‹¹

èìŸè¬ó
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கடல் அளலகளின் அரிபபினாலும் 
மற்றும் ்படி�லாலும் ்பல வளகப்படட 
கடதலார நிலப்பரபபுககள் உருவாகின்்றன. 
கடற்களரளய அடுததுள்ை நிலம் செஙகுத�ாக 
உயர்நது காணப்படும் ச்பாழுது அளலகளின் 
தமா�லாலும், அரிபபினாலும் கடளல த்ாககி 
காணப்படும் செஙகுததுப ்பாள்ற கடல் ஓஙகல் 
(Sea Cliff) எனப்படும். கடல் அளலகள் ச�ாடர்நது 
�ாககதள� ஏற்்படுததுவ�ால் ்பாள்றயில் 
விரிெல்கள் உருவாகின்்றது. காலபத்பாககில் 
இளவ ச்பரிய மற்றும் ்பரந� விரிெல்கைாக 
மாறுகின்்றன. இ�னால் செஙகுததுப 
்பாள்றயில் குளககள் த்பான்்ற சவற்றிடஙகள் 
த�ான்றுகின்்றன. இளவ கடற்குளககள் (Sea 
Caves) எனப்படுகின்்றன. 

கடல் ஓஙகல்

 கடற்குளக

கடல் குளககளின் உடகுழிவு 
ச்பரி�ாகும் த்பாது குளகயின் தமற்கூளர 
மடடும் எஞசி நின்று கடல் வளைவுகளை 
த�ாற்றுவிககின்்றது. தமலும் கடல் அளலகள் 
தமற்கூளரளய அரிப்ப�ால் ்பககச்சுவர்கள் 
மடடும் எஞசி நிற்கின்்றன. இந� சுவர் த்பான்்ற 
த�ாற்்றஙகள் கடல் தூணகள் (Sea Stacks) 
எனப்படும்.

கடல் வளைவு மற்றும் கடல் தூண

கடல் அளலகைால் மணல் மற்றும் 
ெரளைகள் ்படிநதுள்ை கடதலாரப்பகுதி 
கடற்களர (Beach) எனப்படும். ஏ்றககுள்றய 
கடற்களரககு இளணயாக கடலில் நீள்வடட 
வடிவில் ்படிநதுள்ை மணல் அல்லது தெறு 
மணல் திடடுககள் எனப்படுகின்்றன.

கடற்களர மற்றும் மணற் திடடு
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உலகிதலதய மிக 
நீைமான கடற்களர 
அ ச ம ரி க க ா வி லு ள் ை 
புதைாரிடா மாநிலததில் 

ச�ற்கில் காணப்படும் மியாமி கடற்களர 
ஆகும். இரணடாவது நீணட கடற்களர 
சென்ளனயில் அளமநதுள்ை சமரினா 
கடற்களர ஆகும்.

மியாமி கடற்களர

கடற்களரயிருநது ்பகுதியாகதவா அல்லது 
முற்றிலுமாக பிரிககப்படட ஆைம் குள்றவான 
நீர் த�ககம் காயல்கள் அல்லது உப்பஙகழிகள் 
(Lagoon) எனப்படும். எ.கா. ஒடிொவிலுள்ை 
சிலிககா ஏரி, �மிழ்்ாடடிலுள்ை ்பைதவற்காடு 
ஏரி மற்றும் தகரைாவிலுள்ை தவம்்ப்ாடு ஏரி. 

காயல் அல்லது உப்பஙகழி

சுருக்்கம்
	சிள�வளட�ல் மற்றும் அரித�ல் செயல்கள் 

மூலம் நிலதத�ாற்்றஙகள் ச�ாடர்நது 
மாற்்றததிற்கு உள்ைாகின்்றன.

	ஆறு, ்பனியாறு, காற்று மற்றும் கடல் 
அளலகள் ஆகியன மு�ன்ளம பு்றச் செயல் 
முள்றகைாகும்.

	ஆற்றின் பி்றபபிடததிலிருநது முகததுவாரம் 
வளர ஆ்றானது நிலப்பகுதிளய 
ச�ாடர்நது மறு வடிவளமபபிளன 
தமற்சகாணடு வருவ�ால் ்பல் 
தவறு்படட நிலதத�ாற்்றஙகள் 
உருவாககப்படுகின்்றன.

	ஆறு ்பல நீர் ஓளடகைாக பிரிநது செல்வள� 
கிளையாறுகள் என்று அளைககித்றாம். 

	சடல்டா எனப்படும் கழிமுகப்பகுதி 
கனிமஙகள் நிள்றந� வைமான 
நிலப்பகுதியாகும்.

	ஈர்பபு விளெயால் மளலச்ெரிவுளவ த்ாககி 
சமல்ல ்கரும் ஒரு ச்பரும் ்பனிககுவியல் 
்பனியாறுகள் எனப்படுகின்்றன. 

	்பனியாற்று ்படிவுகள் சமாரன்கள் 
எனப்படுகின்்றன.

	்பாளலவனததில் அரித�ல் மற்றும் ்படி�ளல 
ஏற்்படுததும் மு�ன்ளம காரணி காற்்றாகும். 

	கடல் அளலகைால் மணல் மற்றும் 
ெரளைகள் ்படிநதுள்ை கடதலாரப்பகுதி 
கடற்களர எனப்படும்.

்கணலசசெோற்கள்
1. ெமநிளலப ்படுதது�ல் உயர்ந� நிலஙகள் அரிபபு செயல்கள் மூலம் ெமநிளல 

்படுதது�லும் மற்றும் ்படி�ல் செயல் முள்றயால் 
�ாழ்நிலப ்பகுதிகள் ெமமாவதும் நிலமடடம் ெமமாககல் 
செயல் முள்ற எனப்படுகின்்றது.

Gradation

2 ்பாள்றச் சிள�வு புவி தமற்்பரபபில் ்பாள்றகள் உளடவதும் 
மற்றும் ச்ாறுஙகுவதும் ்பாள்ற சிள�வளட�ல் 
எனப்படுகின்்றது. 

Weathering
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3. ஆற்று முகததுவாரம் ஆறு ஒரு ஏரியிதலா, கடலிதலா அல்லது ஒரு 
த்பராழியிதலா கலககும் இடம் ஆற்று முகததுவாரம் 
எனப்படுகி்றது.

River mouth

4. துளண ஆறு ஒரு மு�ன்ளம ஆற்றுடன் இளணயும் அல்லது 
ஆற்றினுள் ்பாயும் ஒரு நீதராளட அல்லது ஒரு ஆறு 
துளணயாறு எனப்படுகி்றது.

Tributary

5. குழிவு தீவிர அரித�லின் காரணமாக வுpளரவாக ஓடும்; 
நீரில் காணப்படும் நீர் குமிழ்கைால் நிலப்பரபபு ெரிநது 
ஏற்ட்படும் ்பள்ைம்.

Cavitation

6. ஆற்று வளைவு ஆ்றானது ெமசவளிப ்பகுதிளய அளடயும் த்பாது 
அது சுைன்று ச்பரிய திருப்பஙகளுடன் செல்வ�ால் 
த�ான்றும் ச்பரிய வளைவுகள் ஆற்று வளைவுகள் 
(Meander) எனப்படுகின்்றன.

Meander

7. ஆற்றுக கழிமுகம் ஆற்றினால் த�ாற்றுவிககப்படும் ச்பரிய விசிறி வடிவ 
்படிவுகள்.

Delta

8. ்பனி அரி ்பள்ைம் வன்மளலச்ெரிவுவுமிகக சுவர் ்பகுதி மற்றும் 
மளலச்ெரிவுவு மிகக �ளலப்பகுதியுடன் கூடிய   ளக 
்ாற்காலி வடிவ சிறிய ்பள்ைத�ாககு  ெர்க அல்லது 
்பனி அரிபபு ்பள்ைம் எனப்படும்.

Cirque

9. பிள்றவடிவ 
மணற்குன்று

பிள்றச் ெநதிர த�ாற்்றமுடன் கூடிய மணல் தமடுகள் 
பிள்றவடிவ மணல் குன்றுகள்  எனப்படுகின்்றன.

Barchans

10. காயல் கடற்களரயிருநது ஒரு ்பகுதியாகதவா அல்லது 
முற்றிலுமாக பிரிககப்படட ஆைம் குள்றவான நீர் 
த�ககம் லகூன் எனப்படும் காயல்கள் அல்லது 
உப்பஙகழிகள் எனப்படும்.

Lagoon

I. ெரியோன விண்டணய 
்தர்நசதடுக்்க

1. மளல அடிவாரததில் 
ஆறுகைால்  ்படியளவககப்படும்  வணடல் 
்படிவுகள் ------------------------ 
ஆகும்.

 அ. வீழ்ச்சி குைம் ஆ. வணடல் விசிறி
 இ. சவள்ைச் ெமசவளி ஈ சடல்டா

2. குற்்றால நீர்வீழ்ச்சி --------ஆற்றுககு 
குறுககாக அளமநதுள்ைது. 

 அ. காதவரி ஆ. ச்பணணாறு
 இ. சிற்்றாறு ஈ ளவளக
3. ்பனியாற்று்படிவுகைால் த�ாற்றுவிககப்படும் 

நிலதத�ாற்்றம் --------------------- 
ஆகும்.

 அ. ெர்க
 ஆ. அசரடடுகள் 
 இ. சமாளரன்கள்
 ஈ டார்ன் ஏரி 

  மதிப்பீடு
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4. மிகபச்பரிய காற்்றடி வணடல் ்படிவுகள் 
காணப்படும் இடம்.

 அ. அசமரிககா ஆ. இநதியா 
 இ. சீனா   ஈ. பிதரசில்
5.  பின் குறிபபிடடளவயில் கடல் அளல 

அரிபபுடன் ச�ாடர்பில்லா� ஒன்று ------
------------------------------.

 அ.கடல் ஓஙகல் ஆ.கடல் வளைவுகள்
 இ.கடல் தூண ஈ.கடற்களர
II. ்்கோடிட்ட இ்டங்கணை நிரப்பு்க
1. ்பாள்றகள் உளடவள�யும் மற்றும் 

ச்ாறுஙகுவள�யும் ----------------
---------- என்கித்றாம்.

2. ஒரு ஏரி அல்லது ஒரு கடலில் ஆறு 
தெரும் இடம் -------------------- 
எனப்படுகி்றது. 

3. காற்று அரிபபுத �னிககுன்றுகள் ச�ன் 
ஆபபிரிககாவில் ---------------- 
்பாளலவனததில் காணப்படுகி்றது.

4. சஜர்மனியில் காணப்படும் ெர்க -----
------------------------என்று 
அளைககப்படுகி்றது. 

5. உலகின் மிக நீணடகடற்களர ----------
------------ ஆகும்.

III. ச்ோருதது்க:

அ ஆ
1. ்பாள்ற உளட�ல் 

மற்றும் 
ச்ாறுஙகு�ல்

்பனியாறுகள்

2. ளகவிடப்படட 
மியாணடர் 
வளைவுகள்

பிள்ற வடிவ 
மணற்குன்றுகள்

3. ்கரும் ஒரு ச்பரும் 
்பனிககுவியல்

காயல்

4. பிள்ற வடிவ 
மணல் தமடுகள்

்பாள்றச் சிள�வுகள்

5. தவம்்ப்ாடு ஏரி குதிளரக குைம்பு ஏரி

IV. பின்வரும் த்க்வல்கணை ்கருததில 
ச்கோணடு ெரியோன விண்டணய (P) 
குறியிடு்க 

1. கூறறு (அ) முகததுவாரப ்பகுதியில் 
ஆறுகைால் சடல்டாககள் உருவாகின்்றன. 

 ்கோரைம் (க) கடல் ்பகுதிளய ஆறு அளடயும் 
த்பாது ஆற்றின் தவகம் குள்றயும்.

 (அ) மற்றும் (க) இரணடும் ெரி
 (ஆ) ெரி மற்றும் (க) �வறு 
 (இ) �வறு மற்றும் (க) ெரி
 (ஈ) மற்றும் (க) இரணடும் �வறு 

2. கூறறு (அ) கடல் வளைவுகள் இறுதில் கடல் 
தூணகைாகின்்றன

 ்கோரைம் (க) கடல் தூணகள் அளலகளின் 
்படிவுகைால் ஏற்்படுகின்்றன.

 (அ) மற்றும் (க) இரணடும் ெரி
 (ஆ) ெரி மற்றும் (க) �வறு 
 (இ) �வறு மற்றும் (க); ெரி
 (ஈ) மற்றும் (க) இரணடும் �வறு 

V. பின ்வரு்வன்வறறிறகு 
விண்டயளிக்்க.

1. அரித�ல் வளரயறு.
2. வீழ்ச்சி குைம் என்்றால் என்ன?
3. குதிளரக குைம்பு ஏரி எவவாறு 

த�ான்றுகி்றது?
4. ்பனியாற்று அரித�லினால் ஏற்்படும் 

மு�ன்ளம நிலதத�ாற்்றஙகளை 
கூறிபபிடவும்.

5. காைான் ்பாள்றகள் ்பற்றி குறிபபு எழுதுக.
6. காயல்கள் என்்றால் என்ன? ஒரு 

உ�ாரணம் �ருக.

VI. கீழ் குறிப்பிட்டண்வ்கணை 
்்வறு்டுதது்க

1. கிளையாறு மற்றும் துளணயாறு.
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2. ‘V’வடிவ ்பள்ைத�ாககுமற்றும் ‘U’வடிவ 
்பள்ைத�ாககு.

3. கணடப ்பனியாறு மற்றும் மளலப்பனியாறு

VII. ்கோரைம் தரு்க
1. மியான்டர் ஆற்றின் வளைவுகளின் 

முடிவுப்பகுதிகள் ச்ருககமாக வருகின்்றன.
2. சவள்ைச் ெமசவளிகள் மிகவும் 

வைமிகக�ாக உள்ைன.
3. கடல் குளககள் கடல் தூணகைாக 

மாறுகின்்றன.

VIII. ்ததி அைவில விண்ட அளிக்்க.
1. ஆற்றின் அரிப்பால் த�ான்றும் தவறு்படட 

நிலதத�ாற்்றஙகளை விவாpகக.
2. காற்றின் செயல்கைால் ஏற்்படும் 

நிலதத�ாற்்றஙகளை விைககுக.
3. அசரடடுகள் எவவாறு த�ான்றுகின்்றன? 

IX. 1.  கீ்ே ச்கோடுக்்கப்்டடுள்ை 
நிலத்தோற்றங்கணை 
சதோ்டரபுண்டய ்கட்டங்களில 
நிரப்்வும்.

வ.
எண

இயற்ளக 
செயலிகள்

நிலதத�ாற்்றஙகள்
அரிபபு ்படி�ல்

1 ஆறு
2 ்பனியாறு
3 காற்று
4 கடல் அளல

 (்ர்கோன, ‘V’ ்வடி்வ ்ள்ைததோக்கு, 
ஓங்கல, அசரட, தனிக்குனறு்கள், 
சமோணரன, ்வண்டல விசிறி மறறும் 
்கோயல)

2. குறுக்ச்கழுததுப்புதிர
X. செயல்ோடு
1. குறுகசகழுதது புதிர் 

1

5

6

3

4 2

இ்டமிரு்நது ்வலம் 

1. ஆறு உற்்பததி ஆகும் இடம்
5. செஙகுதது ்பாள்றயிலிருநது நீர் வீழ்வது
6. ்பனியாற்று ்படி�ல் நிலதத�ாற்்றம்
்மலிரு்நது கீழ்

1. ஆற்றின் த்பாககில் காணப்படும் வளைவு
2. �மிழ்்ாடடில் காணப்படும் காயல்

3. ்ாற்காலி வடிவ ்பனியாற்று நிலதத�ாற்்றம்
4. கடல் அளல ்படிவு நிலதத�ாற்்றம்

3. உன வீடடு அரு்்க கீழ்க் ்கோணும் 
ஏ்தனும் ஒரு நிலத்தோற்றதணத 
்கண்டறி்நது குறிப்பு எழுது்க

1. குன்று
2. நீர்வீழ்ச்சி
3. ஆறு அல்லது ஓளட
4. கடற்களர
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நிலத்தோற்றங்கள்

இ்நத செயல்ோடடின மூலம் நோம் ்வோழும் பூமியில 
எததணன ்வண்க நில அணமப்பு்கள் உள்ைன 

என்ணதப்்றறி சதரி்நதுச்கோள்ைமுடியும்

நிலத்தோற்றங்கள் உரலி:
http://www.harcourtschool.com/activity/types_of_land_2/index.html

** ்படஙகள் அளடயாைததிற்கு மடடுதம.
* த�ளவசயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிககவும்.

்டிநிணல்கள்:
்டி 1:  URL அல்லது QR குறியீடடிளனப ்பயன்்படுததி இச் செயல்்பாடடிற்கான 

இளணயப்பககததிற்கு செல்க

்படி:   2இடது பு்றமாக த�ான்றும் சமனு (Menu) ்பககததிற்கு சென்று ஏ�ாவது ஒரு நில 
அளமபள்பத�ர்நச�டுககவும்(எ.கா).Glacier)

்படி :   (எ.கா Glacier) இருககும் இடஙகள் உலக வளர்படததில் சிவபபுபுள்ளிகைாக த�ான்றும்.
ஒவசவான்்றாக ச�ரிவு செயது்பட விைககதள� ச்ப்றவும்

இணையசசெயல்ோடு

்டி 3்டி 2்டி 1
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

	மக்கள் த�ொக்க, இனம், அவற்றின் வக்கப்ொடு்ககை அறி�ல்
	்ல்்வறு வக்கயொன ம�ங்ககை அறிந்துத்கொள்ளு�ல்
	முககியமொன தமொழி்ககைப ்ற்றி த�ரிந்துத்கொள்ளு�ல்
	குடியிருபபுககு ஏற்்ற சூழ்நிகை்ககை ்ற்றி புரிந்துத்கொள்ளு�ல்
	கிரொம	மற்றும் ந்கர்பபு்ற குடியிருபபு்ககை புரிந்துத்கொள்ளு�ல்
	குடியிருபபின் பிரிவு்களின் வக்கப்ொடு்ககை அகையொைம் ்கொணு�ல்

மக்கள் த�ொக்கயும், 
குடியிருப்பு்களும்

அலகு - III

அறிமு்கம்
மக்கள் த�ொக்க புவியியல் என்்து 

மக்களின் விகி�ம் அ�ன் பி்றபபு, இ்றபபு மற்றும் 
்கொரணி்ககை சொர்ந்� இைம், ்கொைம் த்கொண்டு 
த�ரிந்து த்கொள்ளு�ல் ஆகும். மக்கள் த�ொக்க 
அதி்கரித�ல் அல்ைது குக்ற�ல் என்்து மக்கள் 
்ரவல் மற்றும் வைர்ச்சிகயக குறிப்�ொகும். 
மக்கள் ஓரிைததிலிருந்து மற்த்றொரு 
இைததிற்குச் தசல்வது மக்கள் புைம்த்யர்வு 
எனப்டும். ்ண்கைய ்கொை மக்களின் மு�ல் 
நிகைத ்�ொற்்றதக�, இனம், தமொழி, ம�ம் 
ஆகியவற்க்றக த்கொண்டு இைததிற்கு இைம் 
குழுக்கைொ்க பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.

இனங்கள்
மனி� இனதக� மனி� 

உயிர்்களுககுள்்ை ்ல்்வறு உயிரியல் 

குழுக்கைொ்க பிரிததுள்ைொர்்கள். ஒ்ர ்ண்பு்கள் 
மற்றும் ் ழக்க வழக்கங்ககைப ்கொைங்கொைமொ்க 
பின்்ற்்றக கூடிய மக்கள் குழுக்கள், மனி� 
இனம் என்று அகழக்கப்டுகி்றது. த்ருமைவில் 
்ரந்து ்கொணப்டும் மனி� இனததின் 
வக்க்ககை �கையின் வடிவம், மு்கம், மூககு, 
்கண், முடியின் வக்க, ்�ொலின் நி்றம் மற்றும்  
இரத�ததின் வக்க ்்ொன்்ற ்ை ்கொரணி்ககை 
அடிப்கையொ்கக த்கொண்டு பிரிக்கப்ட்டுள்ைது. 

உைகின் முககிய மனி� 
இனங்கள்
• ்கொக்கசொய்டு (ஐ்ரொபபியர்்கள்)
• நீகரொய்டு (ஆபபிரிக்கர்்கள்)
• மங்்கொைொய்டு (ஆசியர்்கள்)

• ஆஸட்ரைொய்டு (ஆஸதி்ரலியர்்கள்) 
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்கொக்கசொய்டு
்கொக்கசொய்டு என்்வர்்கள் ஐ்ரொபபிய 

இனத�வர்்கள், இவ்வின மக்கள் தவள்கை 
நி்றத்�ொலும், அைர்்ழுபபு நி்றக்கண்்களும், 
அகை ்்ொன்்ற முடியும், நீைமொன மூககும் 
உகையவர்்கைொவர். இவர்்கள் யூ்ரசியொவிலும் 
்கொணப்டுகி்றொர்்கள்.

மனி�ப புவியியல் 
என்்து மனி�ன் மற்றும் 
அவனின் சுற்றுபபு்றதக� 
இயற்க்கச் சூழ்ைொடு 

்டிப்்� ஆகும்.

நீக்ொய்டு
நீகரொய்டு இன மக்கள் ்கருகமநி்றக 

்கண்்கள், ்கருபபுநி்றத ்�ொல், ்கருகமயொன, 
முடி, அ்கைமொன மூககு, நீைமொன 
�கை, மற்றும் �டித� உ�டு்ககைக 
த்கொண்ைவர்்கைொவொர்்கள். இவர்்கள் 
ஆபபிரிக்கொவில் ் ல்்வறு ் குதி்களில் வொழ்ந்து 
வருகி்றொர்்கள்.

மங்்கொலொய்டு
மங்்கொலியர்்கள் த்ொதுவொ்க ஆசிய-

ஆபபிரிக்க இனத�ர்்கைொவர். இவர்்கள் 
தவளிர் மஞசள் மு�ல் ்ழுபபுநி்றத ்�ொல், 
நீைமொனமுடி,  �ட்கையொன மு்க அகமபபு, 
த்ரிய �கை மற்றும் மததியமொன மூககு 
உகையவர்்கைொவொர்்கள். இவர்்கள் 
ஆசியொ மற்றும் ஆர்கடிக பிர்�சததில் 
்கொணப்டுகி்றொர்்கள். 

ஆஸ்ட்லொய்டு
ஆஸதி்ரலியர்்கள் அ்கைமொன மூககு, 

சுருள்முடி, ்கருபபுநி்றத்�ொல் மற்றும் 
குக்றவொன உயரம் உகையவர்்கைொ்க 
குட்கையொனவர்்கைொ்கக ்கொணப்டுகி்றொர்்கள். 
இவர்்கள் ஆஸதி்ரலியொ மற்றும் ஆசியொவில் 
வொழ்ந்து வருகி்றொர்்கள். 
இந்தியொவின் இனங்கள்

இந்தியொகவ மனி� நொ்கரி்கததின் 
த�ொட்டில் என்்்ற கூ்ற ்வண்டும். வை 
இந்தியொவில் திரொவிைர்்களின் மு�ல் நிகைத 
்�ொற்்றதக�்ய, சிந்து சமதவளி நொ்கரி்கம் 
என்கி்்றொம். பிற்்கொைததில் இந்்�ொ-
ஆரியர்்களின் வருக்கககுப பி்றகு திரொவிை 
மக்கள் இந்தியொவின் த�ன்்குதிககுத 
�ள்ைப்ட்ைொர்்கள். இந்தியொவின் த�ன்்குதி 
மூ்வந்�ர்்கைொன ்சர, ்சொழ, ்ொண்டிய 
மன்னர்்கைொல் ஆதிக்கம் தசலுத�ப்ட்ைது. �மிழ், 
த�லுஙகு, ்கன்னைம், மகையொைம் மற்றும் 
துளு ஆகியகவ திரொவிை தமொழி்கைொகும். 
த்ரும்்ொலும் இவர்்கள் இந்தியொவின் த�ன் 
்குதியில் வொழ்ந்து வந்�ொர்்கள்.
ம�ம்

ம�ம் என்்து ஒரு குறிபபிட்ை நம்பிகக்கயும், 
வழி்ொட்டு முக்றயும் த்கொண்ை�ொகும். இது 
மனி�கன ஒரு மனி� சமு�ொயததிற்குள் 
த்கொண்டுவரும். ம�ம் ஒரு குழுவின் 
அகையொைமொ்கவும், ்கைொச்சொர புததுணர்வுப 
புள்ளியின் அகையொைமொ்கவும் தி்கழ்கி்றது. 
ம� வக்கப்்ொடு்கள்
(அ) உல்களொவிய ம�ங்கள்

 கிறிஸதுவம், இஸைொம் மற்றும் புத� ம�ம்
(ஆ) மனி� இனப்பிரிவு ம�ங்கள்

 ஜூ்ைொயிசம், இந்தும�ம் மற்றும் ஜப்ொனிய 
ஷிண்்ைொயிசம்

(இ) நொ்�ொடி்கள் (அலலது) ்ொ்ம்்ரிய ம�ங்கள்  
அனிமிஸம், ஷொமொனிஸம் மற்றும் ஷொமன்
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ம�ம் வழி்ொ்டடுத�லம்
புத� ம�ம் விஹொரொ

கிறிஸதுவ ம�ம் ்�வொையம்
இந்து ம�ம் ்்கொவில்
இஸைொம் மசூதி
சமணம் ்சொதி

ஜூைொய்ஸம் சின்கொக
தஜொரொஸடிரியம் அகியொரி

தமொழி
சமு�ொய அகமபபிற்கு தமொழி 

்கைொச்சொரதக� ்ரபபும் ஒரு பிர�ொன 
்கருவியொகும். ஒருவர் மற்த்றொருவருைன் 
த�ொைர்பு த்கொள்வ�ற்கு எழுதது வடிவி்ைொ 
அல்ைது ஒலி வடிவி்ைொ தமொழி 
்யன்்டுத�ப்டுகி்றது. அரசியல், த்ொருைொ�ொர 
சமூ்க மற்றும் ம� தசயல்்ொடு்களின் 
்கருததுக்ககை ்ரிமொறிக த்கொள்ை தமொழி வழி 
வகுககி்றது.

உலகின் முககிய தமொழி்கள்
• �மிழ்
• இந்தி
• சீனதமொழி
• ஆஙகிைம்
• ஸ்ொனிஷ்
• ்்ொர்ச்சுககீஸ
• ரஷ்யன்
• அரொபிக தமொழி
• தஜர்மன்

இந்திய தமொழி்கள் 
இந்தியொ ்ை வக்கயொன தமொழி்ககைக 

த்கொண்ை நொடு. இந்தி தமொழி இந்தியொவின்  
ஆட்சி தமொழியொ்க உள்ைது. இந்திய 
மொநிைங்கள் தமொழி்களின் அடிப்கையில் 
பிரிக்கப்ட்டுள்ைன. இந்திய அரசொல் 22 
தமொழி்கள் அஙகீ்கரிக்கப்ட்டுள்ைன. வை 
இந்தியொவில் ்கொஷ்மீர், உருது, ்ஞசொபி, இந்தி, 

ரொஜஸ�ொனி, குஜரொததி, த்ங்கொலி, அஸஸொமி 
மற்றும் ்ை தமொழி்கள் ்யன்்டுததுகின்்றனர். 
த�ன்னிந்தியொவில் முககியமொன தமொழி்கள் 
�மிழ், த�லுஙகு, ்கன்னைம், மகையொைம் இகவ 
திரொவிை தமொழி்கள் என்்றகழக்கப்டுகி்றது. 

்�தி நி்கழ்வு்கள்

ஜூகை 11 உை்க மக்கள் 
த�ொக்க நொள்

பிபரவரி 21 ்ன்னொட்டு 
�ொய்தமொழி தினம்

ஒவ்தவொரு ஆண்டும் 
ஜனவரியில் 
வரும் 3வது 
ஞொயிற்றுககிழகம

உை்க ம� 
நல்லிணக்க நொள்

்ம-21 உை்க ்கைொச்சொர 
்ல்வக்க நொள்

இன்க்றய தமொழிப ்யன்்ொடு 
்கைொச்சொரதக� மொற்றியுள்ைது. இது 
த்ரும்்ொலும் த�ொைர்புக ்கருவியொ்க்வ 
்யன்்டுத�ப்டுகி்றது. த�ொழில் நுட்் 
வைர்ச்சியினொல் ்ை வக்கயொன 
த�ொகைத�ொைர்பு மற்றும் மின்னனு 
சொ�னததின் உ�வியுைன் சரியொன 
உச்சரிபபு மற்றும் ்வ்கமொ்க ந்கரும் 
உை்க முன்்னற்்றததுைன்,  தமொழி்ககை 
எளிகமயொ்க புரிந்து த்கொள்ை முடிகி்றது. 
இந்� த�ொழில் நுட்்ங்கள் உை்கதக� 
மனி� சமூ்கததிற்கு மி்க அருகில்  த்கொண்டு 
வந்திருககின்்றன.

குடியிருப்பு
குடியிருபபு என்்து மனி� வொழ்விைமொகும். 

அஙகு விவசொயம், வொணி்ம் மற்றும் 
த்ொழுது்்ொககு ஆகிய தசயல்்களின் மூைம் 
ஒருவருகத்கொருவர் ்கருததுப ்ரிமொற்்றம் தசய்து 
த்கொள்கின்்றனர். கிரொமக குடியிருபபு என்்து 
ஒரு சமு�ொய மக்கள், அவர்்கள் �ங்களின் 
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மு�ன்கமத த�ொழிைொன ்வைொண்கம, 
மரம் அறுத�ல், மீன்பிடித�ல் மற்றும் சுரங்கத 
த�ொழிலில் ஈடு்டுததிக த்கொள்வக�க 
குறிககும். ந்கர்பபு்ற குடியிருபபில் 
இரண்ைொம் மற்றும் மூன்்றொம் நிகை 
த�ொழில்்கைொன, த�ொழிற்சொகை, வொணி்ம் 
மற்றும் வஙகிப்ணி்களில் ஈடு்டுததிக 
த்கொள்கி்றொர்்கள். மக்கள் த�ொக்கயின் அைவு 
மற்றும் அைர்ததி ஆகிய இகவ இரண்டிற்கும் 
ஒரு த�ொைர்பு உண்டு. கிரொமபபு்ற குடியிருபபில் 
மக்கள் த�ொக்கயின் அைவு மற்றும் அைர்ததி 
குக்றவொ்கவும், ந்கர்பபு்ற குடியிருபபில் 
அதி்கமொ்கவும் ்கொணப்டுகி்றது.

�லம் மற்றும் சூழலகமவு இைம் மற்றும் 
அகமவிைம் என்்து ஒரு குடியிருபபின் 
உண்கமயொன அகமவிைதக�க குறிப்�ொகும். 
ஒரு குடியிருபபின் அகமவிைமொனது நம் 
அன்்றொைத ்�கவ்களுக்கொன நீர், நீர் 
அளிபபு, எளிதில் கிகைக்கக கூடிய விவசொய 
நிைம், ்கட்டுமொனப த்ொருட்்கள், எரித்ொருள் 
்்ொன்்ற ்கொரணங்ககை ்கருததில் த்கொண்டு 
உருவொன�ொகும்.

்ணக�ய வீ்டடின் வக்க்கள்

முற்்கொைததில் ஒரு குடியிருப்ொனது 
அங்்க்ய கிகைக்கக கூடிய த்ொருட்்ககைக 
த்கொண்டு ்கட்ைப்ட்ைது. ஒரு வீட்டின் 
அகமப்ொனது அஙகுள்ை சுற்றுச் சூழலுைன் 

தநருஙகிய த�ொைர்பு த்கொண்டிருந்�து. 
விவசொயப பிர்�சங்களில் வீடு்களின் சுவர்்கள் 
்களிமண்ணொலும், கூகர்கள் கவக்்கொைொலும் 
அல்ைது மற்்ற தசடி்களின் புட்்கைொலும் 
்வயப்ட்டிருந்�து. கூகர அகமப்�ற்்கொன 
சட்ைங்களுககு அஙகுள்ை மரங்ககை்ய 
்யன்்டுததிக த்கொண்ைனர். இம்மொதிரியொன 
்ண்கைய வீடு்களில் த்ரிய முற்்றம், தி்றந்� 
தவளிக ்கொற்றுப ்குதி்கள் இருந்�ன. 
வீட்டின் அைவொனது அஙகுள்ைவர்்களின் 
த்ொருைொ�ொரதக�ச் சொர்ந்திருந்�து. 

குடியிருப்பின் அகமப்பு்கள்
குடியிருபபு, குழுமிய குடியிருபபு, சி�றிய 

குடியிருபபு என வக்கப்டுத�ப்டுகி்றது. 

குழுமிய குடியிருப்பு்கள்
குழுமிய குடியிருபக் கமயக குடியிருபபு 

எனவும் அகழக்கைொம். இவ்வக்கயொன 
குடியிருபபில் வீடு்கள் ஒன்றுகத்கொன்று 
அரு்கரு்்க அகமந்துள்ைன. இவ்வக்கக 
குடியிருபபு்கள் ஆற்றுப ்ள்ைத�ொககின் 
ஓரங்களிலும், வைமொன சமதவளிகய 
ஒட்டியும் அகமந்திருககும். இந்தியொவில் 
குழுமிய குடியிருபபு்ககை, வைககுச் சமதவளி 
மற்றும் தீ்்கற்் ்கைற்்ககரச் சமதவளி்களிலும் 
்கொணைொம்.

சி�றிய குடியிருப்பு 
சி�றிய குடியிருபபு்ககை த்ொதுவொ்க அதி்க 

தவப்ப ்குதி்களிலும், மகைப்ொக�்களிலும், 
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அைர்ந்� ்கொட்டுப்குதி்களிலும், புல்தவளி்களிலும், 
தீவிர சொகு்டிப பிர்�சங்களிலும் ்கொண 
முடியும். இவ்வக்கக குடியிருபபு்களில் வீடு்கள் 
இகைதவளி விட்டுக ்கொணப்டுவதுைன் 
வயல்தவளி்க்ைொடு ்கைந்திருககும். 
இந்தியொவின் இவ்வக்கயொன குடியிருபபு்ககை 
்்கொசி மகைப ்ொக�யின் வைககுப ்குதியிலும், 
்கஙக்கச் சமதவளியிலும், ரொஜஸ�ொனின் 
்ொகைவனப ்குதியிலும், இமயமகை 
மற்றும் நீைகிரியின் மகையடிவொரததிலும் 
்கொணமுடியும்.

குடியிருப்பு்களின் ்டிநிகல

கிரொமபபு்றக குடியிருபபு

�னித� சிறுகிரொமம்  சிறுசந்க� மொந்கரம் இகணந்�
ந்கரம்

ந்கரம் கிரொமம்

ந்கர்பபு்ற குடியிருபபு

குடியிருபபு

கி்ொமப்புறக குடியிருப்பு

நீர் நிகைகய ஒட்டிய இைங்கைொகிய ஆறு்கள், 
ஏரி்கள் மற்றும் ஊற்றுக்கள் அருகி்ை்ய 

த்ரும்்ொலும் கிரொமபபு்றக குடியிருபபுக்கள் 
அகமந்திருககும். ்வைொண் த�ொழிலுககு 
ஏற்்ற  நிைங்களுைன் அடிப்கைத 
்�கவ்ககைப பூர்ததி தசய்யக கூடிய 
இைங்ககை்ய மக்கள் குடி்ய்றத 
்�ர்ந்த�டுககி்றொர்்கள். அ�னொல் விவசொய 
த�ொழிலுககு ஏற்் ஆற்றுப 
்ள்ைத�ொககு்ககையும், ்கைற்்ககரச் 
சமதவளி்ககையும் வொழ்வ�ற்கு ஏற்்ற 
இைமொ்கக ்கருதுகி்றொர்்கள். ்கட்டிைப 
த்ொருள்்கைொன மரம், ்கல் மற்றும் ்களிமண் 
்்ொன்்றகவ எளிதில் கிகைப்�ொல் 
கிரொமங்களில் குடியிருபபு அகமக்க  சி்றந்� 
இைமொ்க ்கருதுகி்றொர்்கள்.

கி்ொமப்புறக குடியிருப்புககு ஏற்ற 
்கொ்ணி்கள்
• இயற்க்கயொன நிைத்�ொற்்றம்
• உள்ளூர் �ட்்தவப்நிகை
• மண் வைம் மற்றும் நீர் வைங்கள் 
• சமூ்க நிறுவனங்கள் 
• த்ொருைொ�ொர நிகை

கி்ொமப்புறக குடியிருப்பின் அகமப்பு்கள் 
(Pattern of Rural settlement)

கிரொமபபு்றக குடியிருபபின் அகமபபு்கள் 
என்்து வீடு்கள் மற்றும் ்கட்ைைங்களுககு 
இகை்யயொன த�ொைர்க்க குறிப்�ொகும். 
கிரொமபபு்றக குடியிருபபின் அகமபபு அ�ன்  
நிைத்�ொற்்றம், �ட்்தவப்ம், நீர் நிகை்கள் 
மற்றும் சமூ்கப த்ொருைொ�ொரக ்கொரணி்களின் 
தசயல்்ொடு்ககைப த்ொறுதது அகமயும். 
கிரொமபபு்றக குடியிருபபு்கள் அவற்றின் 
அகமபபின் அடிப்கையில் ்நர்க்்கொட்டு, 
தசவ்வ்கமொன, வட்ைமொன, நட்சததிர வடிவமொன 
கிரொமம் என வக்கப்டுத�ப்ட்டுள்ைன.

்நர்க்்கொட்டு குடியிருபபு சொகை்கள், 
இருபபுப ்ொக�்கள், ஆறு அல்ைது ்கொல்வொய், 
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்ள்ைத�ொககின் சரிவு ஆகியவற்றிற்கு அருகில் 
்கட்ைப்ட்ை வீடு்களின் த�ொகுபபு ்நர்க்்கொட்டு 
குடியிருபபு எனப்டும். எடுததுக்கொட்டு 
இமயமகை, ஆல்பஸ மற்றும் ரொககி 
மகைதத�ொைர்.

்நர்க்்கொட்டு குடியிருபபு

தசவ்வ்க வடிவக குடியிருபபு்கள் 
த்ரும்்ொலும் தசவ்வ்க வடிவில் 
நீைமொன�ொ்கவும் ஒன்க்றதயொன்று ்நர் 
்்கொணததில் சந்திததுக த்கொள்ளும். 
இவ்வக்கயொன குடியிருபபு்கள் சமதவளிப 
்குதி்கள் மற்றும் மகை்களுககிகை்ய உள்ை  
்ள்ைத�ொககு்களில் ்கொணப்டுகின்்றன. 
(எ.்கொ) சட்ைஜ். ஒரு கமயப்குதிகய சுற்றி 
வட்ை வடிவமொ்க ்கொணப்டும் குடியிருபபு்ககை 
வட்ை வடிவக குடியிருபபு்கள் ஆகும். 
இத�க்கய குடியிருபபு்கள், ஏரி்கள் மற்றும் 
குைங்ககை சுற்றிக ்கொணப்டும். நட்சததிர 
வடிவக குடியிருபபு்கள் சொகை்கள் ஒன்று 
்சரும் இைங்களிலிருந்து, சொகை்களின் 
இரு்க்கங்களிலும் எல்ைொ திகச்களிலும் ்ரவி 
நட்சததிர வடிவில் ்கொணப்டும். எடுததுக்கொட்டு 
்ஞசொப மற்றும் ஹரியொனொவில் உள்ை சிந்து, 
்கஙக்க சமதவளி்கள். 

நட்சததிர வடிவ அகமபபு வட்ைவடிவ அகமபபு

யொததிக்க குடியிருப்பு 
ய ொ த தி க ர க 

குடியிருபபு வழி்ொட்டுத 
�ைங்ககைச் சுற்றியும் 

(அல்ைது) ம� முககியததுவம் வொய்ந்� 
இைங்களிலும் அகமயும். (எ.்கொ.) �மிழ் 
நொட்டில் உள்ை ்ழனி - முரு்கன் 
்்கொவில்.

நீர் நிகலக குடியிருப்பு்கள் (Wet Point 
Settlement)

இவ்வக்கயொன குடியிருபபு்ககை 
அவற்றின் த்யகரக த்கொண்்ை நொம் 
அறிந்து த்கொள்ை முடியும். நீர் நிகைகய 
ஒட்டிய இைங்கைொன கிணறு்கள், ஏரி, 
குைம், ஆறு, குட்கை்கள் உள்ை இைங்களில் 
அகமந்திருப்்� நீர் நிகைக குடியிருபபு்கள் 
ஆகும்.

வறண� (அலலது) உலர்நிகலக 
குடியிருப்பு்கள் (Dry Point Settlement)

வ்றண்ை இைம் என்்து சுற்றியுள்ை 
நிைதக�க ்கொட்டிலும் சற்று உயரததில் 
அகமந்துள்ை இைமொகும். நீர் 
ஆ�ொரங்கைொலும், நிைத்�ொற்்ற அகமப்ொலும், 
உைர்நிகைக குடியிருபபு்கள் தவள்ைத�ொல் 
்ொதிக்கப்டுவதில்கை. இந்தியொவில் 
்்கரைொ ்ககர்யொரததிலும் மற்றும் தைல்ைொ 
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்ககர்யொரப ்குதி்களிலும் இவ்வக்கயொன 
குடியிருபபு்கள் ்கொணப்டுகின்்றன. 

ந்கர்ப்புறக குடியிருப்பு்கள்
ந்கர்பபு்றக குடியிருபபு்களில் 

மக்கள் இரண்ைொம் மற்றும் மூன்்றொம் 
நிகைத த�ொழில்்களில் ஈடு்டுகின்்றனர். 
ந்கர்பபு்றம் என்்ற தசொல் ந்கரங்கள் மற்றும் 
மொந்கரங்களுைன்  த�ொைர்புகையது. ந்கர்பபு்றம் 
என்்ற வொர்தக� த்ரும்்ொலும், ந்கரம், மொந்கரம் 
மற்றும் ந்கர்பபு்றப ்குதி்ககைக குறிககும்.

ந்கர்ப்புற குடியிருப்பு்களின் வக்க்கள்
ந்கர்பபு்றததிற்்கொன கூற்று (அல்ைது) 

வகரயக்ற ஒரு நொட்டிற்கும் மற்த்றொரு 
நொட்டிற்கும் ்வறு்டும். த்ொதுவொன சிை 
வக்க்ொடு்கைொவன.

•  மக்கள் த�ொக்கயின் அைவு
• த�ொழில் அகமபபு
• நிர்வொ்கம்

ந்க்ம் (Town)
ந்கர்பபு்றக குடியிருபபின் 

மக்கள் த�ொக்கயில், குக்றந்� ்ட்ச மக்கள் 
த�ொக்கயொன 5000ககும் ்மைொன மக்கள் 
இருககும் இைதக�்ய ந்கரம் என்கி்்றொம். 
ந்கரங்கள் தசயல்்டும் நி்கழ்வு்களின் 
அடிப்கையில் நிர்வொ்கம், இரொணுவம் 
மற்றும் ்கல்வி என ்ை ந்கரங்கைொ்க 
வக்கப்டுத�ப்ட்டுள்ைது.

மொந்க்ம் (City)
த்ொதுவொ்க ஒரு குறிபபிட்ை சிறிய 

ந்கரததிலிருந்து �னித� ந்கர்பபு்றங்களுககு 
த்ருந்கரம் என்்ற தசொல் ் யன்்டுத�ப்டுகி்றது. 
(அல்ைது) த்ரு ந்கரங்களுகத்கன்று 
�னி்ய ஒரு வகரமுக்ற கிகையொது. 
சிறு ந்கரங்களிலிருந்து �னித� ஒரு 
ந்கர்பபு்றமொகும். நன்கு வைர்ச்சி அகைந்� 

மததிய த�ொழில் மொவட்ைதக�க த்கொண்ை, 
்ல்்வறு த�ொழில்்ககை உள்ைைககிய 
ஒரு �னித� குடியிருப்் மொந்கரமொகும். 
இந்தியொவில் ஒரு ைட்சம் மக்கள் த�ொக்கககு 
்மல் அதி்கமொ்னொர் உள்ை இைங்ககை்ய 
மொந்கரம் என அகழககி்்றொம். (மக்கள் த�ொக்க 
1,00,000 ்மல்)

மி்கப் த்ரிய ந்க்ம் (Mega City)
10 மில்லியனுககு ்மல் மக்கள் த�ொக்க 

த்கொண்ை த்ரிய ந்கர்ம மி்கபத்ரிய 
ந்கரங்கைொகும். இது ஒரு �னித� 
�கைந்கரமொ்கவும் தசயல்்டும். ்்கன்ைன், 
்ைொககி்யொ, தைல்லி, மும்க் மு�லியகவ 
மி்கபத்ரு ந்கரததிற்கு சிை எடுததுக்கொட்டு்கள் 
ஆகும்.

உை்க சு்கொ�ொர 
நிறுவனம் (WHO)

உை்க சு்கொ�ொர 
நி று வ ன த தி ன் 

கூற்றுப்டி ஒரு ஆ்ரொககியமொன 
ந்கரததிற்கு அவசியம் இருக்க 
்வண்டியகவயொவன. 
• தூய்கமயொன ்ொது்கொப்ொன 

சுற்றுச்சூழல்
• அகனதது மக்களின் அடிப்கைத 

்�கவ்ககை நிக்ற்வற்்ற 
்வண்டும்.

• உள்ைொட்சியில் உள்ளூர் மக்ககை 
ஈடு்டுததிக த்கொள்ை ்வண்டும்.

•  எளி�ொ்க கிகைக்கக கூடிய 
ஆ்ரொககிய ்சகவ்ககை 
ஏற்்டுததிக த்கொடுக்க ்வண்டும்.
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மீப்த்ரு ந்கர் (Megalopolis)
இரண்டு அல்ைது அ�ற்கு ்மற்்ட்ை 

மி்கபத்ரிய ந்கரங்களின் மக்கள் த�ொக்க 
்ததுைட்சததிற்கு ்மைொ்கவும், த்ரிய 
ந்கரொக்கப ்ரபக்யும் த்கொண்ை இைதக�க 
குறிப்்� மீபத்ரு ந்கரொகும். ்ொஸைனுககும் 
வொஷிஙைனுககும் இகைப்ட்ை பிர்�சம் நன்கு 
அறிந்� மீபத்ரு ந்கரமொகும். இந்தியொவில் 
்கல்்கத�ொவின் மி்கபத்ரிய ந்கர்பபு்றப ்குதி்ய 
மீபத்ரு ந்கரமொகும். குஜரொததின் ்கொந்தி ந்கர், 
சூரத, வ்�ொ�ரொ, இரொஜபு�னம் ஆகியகவ்ய 
முககியமொன மீபத்ரு ந்கரங்கைொகும்.

இகைந்� ந்க்ம் (Conurbation)
இகணந்� ந்கரம் என்்து சிை 

மொந்கரங்ககையும், த்ரிய ந்கரங்ககையும் 
மற்றும் சிை ந்கர்பபு்றங்ககையும் த்கொண்டு, 
மக்கள் வைர்ச்சியுைன் நிைப்ரபபு விரிவொக்கம் 
அகைந்து இரண்டும் இகணந்து அகமயக 
கூடிய த�ொைர் ந்கர்பபு்றம் (அல்ைது) த�ொழில் 
வைர்ச்சி அகைந்� இை்ம இகணந்� 
ந்கரமொகும். மக்கள் த�ொக்க வைர்ச்சியின் 
்கொரணமொ்க நிை விரிவொக்கம் அகைந்து, 
த�ொழில் வைர்ச்சி அகைந்து சிை ந்கரங்ககையும் 
த்ரு ந்கரங்ககையும், ந்கர்பபு்றங்ககையும் 
த்கொண்ை பிர்�ச்ம இகணந்� ந்கரமொகும். 
இஙகிைொந்தில் உள்ை ்மற்கு மததியப ்குதி, 
தஜர்மனியில் உள்ை ரூர், தந�ர்ைொந்தில் 
உள்ை ்ரன்ஸைொர்டு ஆகியகவ்ய 
ந்கரொக்கப ்ரபபிற்கு எடுததுக்கொட்டு்கைொகும். 
இந்தியொவில் மஹொரொஷ்ட்ரொவில் உள்ை 
மும்க், ஹரியொனொவின் குர்ஹொன், 
்ரி�ொ்ொத, உததிரபபிர்�சததில் உள்ை 
தநொய்ைொ இகணந்� ந்கரததிற்கு சி்றந்� 
எடுததுக்கொட்டு்கள் ஆகும்.

தசயற்க்கக ்்கொள் ந்க்ம் (Satellite 
Town)

அதி்க அைவு மக்கள் த�ொக்ககயக 
த்கொண்ை முககியமொன த்ரு ந்கரங்களில், 
ந்கர்பபு்றங்களுககு தவளி்ய 
வடிவகமக்கப்டும் வீடு்க்ை தசயற்க்கக 
்்கொள் ந்கரமொகும். த்ொதுவொ்க தசயற்க்க்்கொள் 
ந்கரங்கள் கிரொம, ந்கர்பபு்ற எல்கைககு 
தவளி்ய அகமந்திருககும். இந்தியொவில் 
உள்ை அ்ந்க தசயற்க்கக்்கொள் ந்கரங்கள் 
குடியிருபபுப ்குதி்ககைக த்கொண்ை�ொ்க்வ 
உள்ைது. தசயற்க்கக்்கொள் ந்கரங்கள் சிை 
்நரங்களில் பீ்கொரில் ் ரொஹைொஸ மொவட்ைததில் 
உள்ை தைஹரி மற்றும் ைொல்மியொ ந்கர் இரண்டு 
ந்கரங்ககைப ்்ொல் ்கொணப்டும். இகவ 
சொகை்க்ைொடு இகணக்கப்ட்டிருககும். 
(எ.்கொ.) ்ொட்னொ, ்்ரொவ்னி, வொரணொசி மற்றும் 
ஹஜிபபூர்.

சிறப்புப் த்ொருளொ�ொ் ந்க்ம் (Smart City)
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ந்கர்பபு்றப ் குதியில் உள்்கட்ைகமபபு வசதி, 
வீட்டுமகன விற்்கன, த�ொகைதத�ொைர்பு, 
எளி�ொ்க கிகைக்கக கூடிய சந்க� உள்ை 
இைங்க்ை சி்றபபு த்ொருைொ�ொர ந்கரமொகும். 
இந்தியொவில் உள்ை மு�ல் ்தது சி்றபபுப 
த்ொருைொ�ொர ந்கரங்கைொவன புவ்னஷ்வர், 
பு்ன, தஜய்பபூர், சூரத, லூதியொனொ, த்கொச்சி, 
அ்கம�ொ்ொத, ்சொைொபூர், புதுதைல்லி மற்றும் 
உ�ய்பபூர் ஆகும். �மிழ்நொட்டில் 12 முககிய 
ந்கரங்கள் சி்றபபுப த்ொருைொ�ொர ந்கரங்கைொ்க 
மொற்்றப்ை உள்ைன. அகவ தசன்கன, மதுகர, 
திருதநல்்வலி, திருச்சிரொப்ள்ளி, �ஞசொவூர், 
திருபபூர், ்சைம், ்வலூர் ்்கொயம்புததூர், 
தூததுககுடி, திண்டுக்கல் மற்றும் ஈ்ரொடு ஆகும்.

கி்ொமம் ந்க்ம்
கிரொமததில் 
விவசொயம் 
மு�ன்கமத 
த�ொழிைொகும்.

ந்கர்பபு்றததில் இரண்ைொம் 
மற்றும் மூன்்றொம் 
நிகைத த�ொழில்்கைொன 
த�ொழிற்சொகை்கள் 
ஆட்த்கொண்டிருககும்.

மக்கைைர்ததி 
குக்றவு

மக்கைைர்ததி அதி்கம்

கிரொமங்கள் 
மற்றும் 
குடிகச்கள்

த்ருந்கரங்கள் மற்றும் 
ந்கரங்கள் 

விவசொய 
்வகை்கள்

விவசொயம் அல்ைொ� பி்ற 
்வகை்கள்

எளி�ொன, 
அகமதியொன 
வொழ்கக்க

்வ்கமொன, சிக்கல் 
நிக்றந்� வொழ்கக்க

சுருக்கம்:
	்ல்்வறு வக்கயொன மரபுவழிக ்கைத�ல் 

மூைம் மனி� உயிரினம், உயிரியல் 
குழுக்கைொ்க பிரிக்கப்டுவ்� இனம் ஆகும்.

	்கொக்கசொய்டு (ஐ்ரொபபியர்்கள்) நீகரொய்டு 
(ஆபபிரிக்கர்்கள்) மங்கைொய்டு (ஆசியர்்கள்) 
ஆஸட்்ரொைொய்டு (ஆஸதி்ரலியர்்கள்) 
முககியமொன இன வக்க்கைொகும்.

	ம�ங்கள் ்ழகமயொன மற்றும் நொ்ைொடி 
ம�ங்கைொ்க  உை்கைவில்  பிரிக்கப்ட்டுள்ைது.

	தமொழி ்கைொச்சொரததின் நிகையொன 
மதிபபுமிக்க அகமப்ொகும். தமொழியினொல் 
்கைொச்சொரதக� உயிர்பபிக்க முடியும், 
வொழகவக்க முடியும்.

	குடியிருபபு த�ொழில் அடிப்கையில் கிரொமம் 
மற்றும் ந்கரம் என்று பிரிக்கப்டுகி்றது. 

	குழுமிய குடியிருபபு ஆற்றுப 
்ள்ைத�ொககு்களிலும் வைமற்்ற 
சமதவளி்களிலும் வைர்ச்சி அகையும்.

	சி�றிய குடியிருபபு த்ொதுவொ்க உயர்ந்� 
�ட்்தவப்நிகை, மகைப்ொக�, அைர்ந்� 
்கொடு, புல்தவளி்கள் மற்றும் விவசொயததிற்கு 
உ்கந்��ல்ைொ� நிைங்களின் அருகில் 
்கொணப்டும்.

	த்ொருைொ�ொரச் சி்றபபு ந்கரததில் 
உள்்கட்ைகமபபு வசதி்கள் மி்கவும் 
முன்்னற்்றததுைன் இருககும்.

I. சரியொன விக�கய 
்�ர்ந்த�டுக்கவும்

1. ்கொக்கசொய்டு இனதக� __________ 
என்றும் அகழக்கைொம்

 அ). ஐ்ரொபபியர்்கள்
 ஆ). நீக்ரொய்டு்கள் 
 இ). மங்்கொலியர்்கள்
 ஈ) ஆஸதி்ரலியர்்கள்
2. ______________ இனம் ஆசிய 

அதமரிக்க இனமொகும்
 அ) ்கொக்கசொய்டு  
 ஆ) நீக்ரொக்கள்
 இ) மங்்கொலியர்்கள்
 ஈ) ஆஸதி்ரலியர்்கள்

  மதிப்பீடு
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3. இந்தியொவின் ஆட்சி தமொழி 
______________ ஆகும்.

 அ) மரொததி ஆ) �மிழ் 
 இ) ஆஙகிைம் ஈ) இந்தி
4. கிரொமபபு்றக குடியிருபபு்கள் _________ 

அருகில் அகமந்துள்ைது

 அ) நீர்நிகை்கள்
 ஆ) மகைப ்குதி்கள்
 இ) ்கை்ைொரப ்குதி்கள்
 ஈ) ்ொகைவனப ்குதி்கள்
5. அைவின் அடிப்கையில் கீழ்க்கொணும் 

ந்கர்பபு்ற குடியிருபபு்ககை வரிகசப்டுதது்க.

1) ந்கரம் 2)  மீபத்ருந்கரம்  3) �கைந்கரம்   4)   
இகணந்� ந்கரம்

 அ). 4, 1, 3, 2  ஆ) 1, 3, 4, 2   
 இ). 2, 1, 3, 4 ஈ). 3, 1, 2, 4

II. ்்கொடி்ட� இ�ங்ககள நி்ப்பு்க
1. த�ன் ஆபபிரிக்கொவின் _________ 

்ொகைவனததில் முககியமொ்க 
புஷ்தமன்்கள் ்கொணப்டுகி்றது.

2. தமொழியின் ்ஙகு என்்து  
_____________ குடும்் ்கிர்வு 
அம்சங்களின் ்�ொற்்றம் மற்றும் 
த�ொகுப்ொகும்.

3. ______________ குடியிருபபில் 
மக்கள் த்ரும்்ொலும் இரண்ைொம் 
மற்றும் மூன்்றொம் நிகை தசயல்்களில் 
ஈடு்ட்டிருப்ொர்்கள் 

4. ______________ ந்கரங்கள் 
த்ொதுவொ்க கிரொம ந்கர்பபு்ற எல்கைககு 
தவளி்ய அகமந்திருககும்

5. ______________ குடியிருபபு 
வழி்ொட்டுத �ைங்ககைச் சுற்றி 
அகமந்திருககும் 

III. A. த்ொருதது்க
அ ஆ

1. ்கொக்கசொய்டு ஆசிய அதமரிக்கர்்கள்
2. நீகரொய்டு ஆஸதி்ரலியர்்கள்
3. மங்கைொய்டு ஐ்ரொபபியர்்கள்
4. ஆஸட்்ரொைொய்டு ஆபபிரிக்கர்்கள்

B. த்ொருதது்க
அ ஆ

1. சட்ைஜ் ்கஙக்கச் 
சமதவளி

சி�றிய குடியிருபபு

2. நீைகிரி நட்சததிர வடிவக 
குடியிருபபு

3. த�ன் இந்தியொ தசவ்வ்க வடிவ 
அகமபபு

4. ்கைற்்ககர குழுமிய குடியிருபபு
5. ஹரியொனொ வட்ைக குடியிருபபு

IV. கீ்ழ த்கொடுக்கப்்்டடுள்ள 
வொககியதக� ்கருததில த்கொணடு 
சரியொனக� (√ ) தசய்யவும்

1. கூற்று (A) : உைகில் அ்ந்க தமொழி்கள் 
்்சப்டுகின்்றன

்கொரணம் (R) : தமொழி ் வற்றுகம உைகில் அதி்க 
அைவில் ்கொணப்டுகி்றது

 (அ)  கூற்றும் ்கொரணமும்  சரி கூற்க்றக 
்கொரணம் சரியொ்க விைககுகி்றது 

 (ஆ)  கூற்றும் ்கொரணமும்  சரி ஆனொல் 
கூற்க்றக ்கொரணம் சரியொ்க 
விைக்கவில்கை

 (இ) கூற்றும் �வறு ்கொரணம்  சரி 
 (ஈ) கூற்றும் ்கொரணமும்  �வ்றொனகவ.

2. கூற்று (A) :  ்ழனி - முரு்கன் ்்கொவில். 
�மிழ்நொட்டில் யொததிகரக குடியிருபபிற்கு 
ஒரு எடுததுக்கொட்டு
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்கொ்ைம் (R) : இரும்பு எஃகு த�ொழிற்சொகை 
அகமந்துள்ைது.

 (அ)  ்கொரணம்  சரி ்கொரணதக� கூற்று  
சரியொ்க விைககுகி்றது 

 (ஆ)  ்கொரணம் சரி ்கொரணதக� கூற்று 
சரியொ்க விைக்கவில்கை

 (இ) கூற்றும் �வறு ்கொரணம்  சரி 
 (ஈ) கூற்றும் ்கொரணமும்  �வ்றொனகவ.

V. த்ொருந்�ொ�க�  வ்ட�மிடு்க
1. மீன்பிடித�ல், மரம் அறுத�ல், விவசொயம், 

வஙகி அலுவல்

2. இமயமகை, ஆல்்ஸ, ரொககி, ்கஙக்க

3. தசன்கன, மதுகர, திருதநல்்வலி, 
்கொஞசிபுரம் 

VI. கீழ்க்கண�வற்றிற்கு  சுருக்கமொ்க  
விக�யளிக்கவும்

1. இனங்களின் வக்க்கள் யொகவ?

2. தமொழி என்்றொல் என்ன?

3. ம�ததின் வக்க்ககை கூறு்க

4. குடியிருபபு வகரயறு

5. ந்கர்பபு்ற குடியிருபபு்கள் எ�ன் 
அடிப்கையில் வக்கப்டுத�ப்டுகின்்றன?

6. சி்றபபுப த்ொருைொ�ொர ந்கரம் ்ற்றி சிறு 
குறிபபு வகர்க.

VII. ்கொ்ைம் கூறு
1. சரிததிர ்கொைததிற்கு முன்பிருந்்� 

இந்தியொவில் இனக்கைபபு இருந்�து

2. மும்க் ஒரு மி்கபத்ரிய ந்கரம் 

3. இமயமகையில் சி�றிய குடியிருபபு 
உள்ைது

VIII. ்வறு்டுதது்க
1. நிைத்�ொற்்றப புவியியல் மற்றும் மனி�ப 

புவியியல்

2.  தமொழி மற்றும் ம�ம் 

3. நீக்ரொக்கள் மற்றும் மங்்கொலியர்்கள் 

4. த்ருந்கரம் மற்றும் ந்கரம் 

5. ந்கர்பபு்ற குடியிருபபு, மற்றும் கிரொமபபு்றக 
குடியிருபபு

IX. ்ததியளவில விக�யளி
1. நொன்கு முககிய இனங்ககைப ்ற்றி 

விவரிக்கவும் 

2. ம� வொழ்கக்கயின் முககியக கூறு்கள் 
்ற்றி எழுது்க

3. கிரொமபபு்றக குடியிருபக்க ்கட்டுப்டுததும் 
்கொரணி்கள் யொகவ?

4. கிரொமபபு்றக குடியிருபபின் வக்க்கள் 
யொகவ? ஏ�ொவது மூன்றிகனப ்ற்றி 
விரிவொ்க எழு�வும்
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X. தசயலமுகற்கள்
ஆ்ொய்்க

1 நீ எஙகு வசிககி்றொய்? கிரொமம் /ந்கரம்

2 நீ வசிககும் குடியிருபபு அகமபபின் த்யகர எழு�வும்

3 நீ இருககும் இைததில் அகமந்துள்ை நீர் நிகை்ககைப 
்ற்றிக குறிபபிடு்க.

4 உன்கனச் சுற்றி நகைத்றும் தசயல்்ொடு்கள் 
சிைவற்க்றக குறிபபிடு்க 

5 நீ ்யன்்டுததும் ்்ொககுவரதது வொ்கனங்களின் 
த்யர்்ககை எழுது்க.
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கற்்ல் மநறாக்கஙகள்

�	சமத்துவத்தின ச்பாருள ்பறறி புரிநதுசகைாள்ளல்
�	சமத்துவத்தின முககியத்துவத்்தப ்பறறி சதரிநதுசகைாளளுதல்
�	சமத்துவத்தின ்பல்மவறு வ்கைகை்்ளப ்பறறி கைறறுகசகைாள்ளல்

அலகு - I

சமத்துவம்

நீ இனறு மிகைவும் கை்்ளப்பாகை 
இருககிறாமய ஏன?

அலுவலைகைத்தில் மிகை 
அதிகைமாை மவ்லை.

வீடடு மவ்லைகை்்ள நாம் 
்பகிரநது சகைாளமவாம்

சரி மிகைவும் நனறி
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அறிமுகம் 
இயற்கை மனித்ை நிறம், உயரம், 
திற்ம, உடல் வலி்ம ஆகியவறறில் 
சமமாகை உருவாககைவில்்லை. மமலும் 
இயற்கையாை சமத்துவமின்ம்ய 
சரிசசயய இயலைாது. ஒமர மாதிரியாகை உள்ள 
இரட்டக குழந்தகைள கூட அவரகை்ளது 
திற்மயில் ஒனறாகை இருப்பதில்்லை. சாதி, 
மதம், சமாழி, ச்பாரு்ளாதாரம் ஆகியவறறின 
அடிப்ப்டயில் மனிதைால் ஏற்படுத்தப்படட 
சமத்துவமின்ம்ய சரி சசயய முடியும். 
மனிதரகைள தஙகை்ளது திறன, வலி்ம, 
எண்ணம் ஆகியவறறில் மவறு்படுவாரகைள 
என்பது அ்ைவராலும் ஒபபுகசகைாள்ளப்படட 
ஒனறு. அது ம்பாலை அவரகைள அ்ைவருககும் 
திறனகைள மறறும் திற்மகைள மமம்்பட சமமாை 
வாயபபு அளிககைப்பட மவணடும் என்பது 
ஏறறுகசகைாள்ளப்படட ஒனறாகும். 

சமத்துவம் என்றால் என்ன?
சமத்துவம் என்பது ஒரு தனி மனிதன அல்லைது 
ஒரு குழு மவறு்பாடு கைாடடி நடத்தப்படாமல் 
இருத்தல் அல்லைது சிறப்பாகை ்பாதுகைாககைப்படட 
இயல்புகை்ளாை இைம், ்பால், இயலைா்ம, சமயம் 
அல்லைது நம்பிக்கை, ்பாலியல் சாரநத ம்பாககு 
வயது அடிப்ப்டயில் கு்றவாகை நடத்தப்படாமல் 
இருத்தல் முதலியவற்ற உறுதி சசயதலைாகும்.

ம்பராசிரியர லைாஸ்கி அவரகை்ளது கூறறின்படி 
“சமத்துவம் என்பது சமமாகை நடத்துவது 
மடடுமல்லை சவகுமதி அளிப்பதிலும் சமத்துவம் 
இருப்பதாகும். முதலைாவதாகை சமூகை சிறபபுரி்ம 
இல்லைாததும் இரணடாவதாகை ம்பாதுமாை 
வாயபபுகைள அ்ைவருககும் வழஙகைப்படுவதும் 
ஆகும்.” 

சமத்துவத்தின முக்கியத்துவம்
சமத்துவம் ்பலை நூறு ஆணடுகை்ளாகை மனித 
சமூகைத்்த ஊககுவித்து வழி நடத்திய 

ஆறறல் வாயநத நீதி மறறும் அரசியல் 
மகைாட்பாடாகும். சமத்துவம் எனற மகைாட்பாடு 
மனித இைம் அதனு்டய சாதி, நிறம், ்பால், 
இைம் அல்லைது மதசியம் ஆகியவற்றப 
ச்பாருட்படுத்தாமல் அ்ைத்து மனிதரகைளும் 
சமமாை மதிபபுள்ளவரகைள எனற மகைாட்பாட்ட 
அ்றகூவுகிறது. மககை்ளாடசிக மகைாட்பாடுகை்ளாை 
சுதநதிரம், சமத்துவம் ஆகிய்வ நீதியின 
அடிப்ப்டயில் ந்டமு்றப்படுத்தப ்படும்ம்பாது 
மடடுமம ச்பாருளுடய்வயாகை  இருககும்.

சமத்துவத்தின வகககள்

சமூக சமத்துவம் 

அ்ைத்து குடிமககைளும் சம தகுதி்ய 
அ்டய உரி்ம சகைாணடவரகைள என்பமத 
சமூகை சமத்துவம் ஆகும். சமூகைத்தில் சாதி, 
சமயகசகைாள்கை, நிறம் மறறும் இைம் 
ஆகியவறறின அடிப்ப்டயில் ்பாகு்பாடு 
இருத்தல் கூடாது. அ்ைவரும் தஙகை்ளது 
ஆளு்ம மறறும் மநாககைஙகை்்ள 
அ்டவதறகு சமமாை வாயபபுகை்்ளப 
ச்பறறிருத்தல் மவணடும்.

குடிகம சமத்துவம்
அ்ைத்து குடிமககைளும் குடியியல் 
உரி்மகை்்ள அ்டதல் மவணடும் என்பமத 
குடி்ம சமத்துவம் ஆகும். குடிமககைளி்டமய 
உயரநமதார, தாழநமதார, ஏ்ழ, ்ப்ணககைாரன, 
சாதி மறறும் சமயகசகைாள்கை ஆகிய்வ 
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கைார்ணமாகை ்பாகு்பாடு இருத்தல் கூடாது. 
சமத்துவ உரி்மகைள அ்ைவருககும் 
கி்டககைச் சசயவமதாடு எநத உரி்மயும் 
எவருககும் மறுககைப்படுதல் கூடாது. 
இஙகிலைாநதில் சடடத்தின ஆடசி எனற 
மகைாட்பாடு உள்ளது. அஙகு சடடத்தின 
்பார்வயில் அ்ைவரும் சமம்  என்பமதாடு 
அது அ்ைவ்ரயும் சமமாகை நடத்துகிறது. 
இநதியாவிலும் அ்தப ம்பாலைமவ சடடத்தின 
ஆடசிக மகைாட்பாடு பின்பறறப்படுகிறது.

சட்டத்தின ஆடசி என் பதத்கத, ஏ.வி.
க்டசி என் பிரிடடிஷ் சட்ட வல்லுநர் 
வறாதுகைத்தறார்.

அைசியல் சமத்துவம் 
இநதியா உளளிடட அ்ைத்து மககை்ளாடசி 
நாடுகைளும் அவறறின குடிமககைளுககு அரசியல் 
உரி்மகை்்ள உறுதியளிககினறை. அ்வ 
பினவருமாறு:

�	வாககைளிககும் உரி்ம
�	ச்பாது அலுவலைகைத்தில் ்பஙகுசகைாளளும் 

உரி்ம
�	அர்ச விமரசைம் சசயயும் உரி்ம

குடிமககைள அ்ைவரும் அரசியல் வாழவில் 
தீவிரமாகை ்பஙசகைடுப்பதறகு சமமாை 
வாயபபி்ை ச்பறறிருத்தல் மவணடும் 
இநத உரி்மகைள அ்ைவருககும் 
வாககுரி்ம என்பதன அடிப்ப்டயில் 
மககைளுககு கி்டககினறது. இநதியாவில் 
18 வயது பூரத்திய்டநத அ்ைவருககும் 
எவ்வித ்பாகு்பாடும் இல்லைாமல் வாககுரி்ம 
அளிககைப்படடுள்ளது. 1952 ஆம் ஆணடில் 
ந்டச்பறற முதல் ச்பாதுத் மதரதலிமலைமய 
இநதியாவில் ச்பணகைளுககு வாககுரி்ம 
அளிககைப்படடது. ஆைால் சுவிடசரலைாநது 
நாடடில் 1971 ஆம் ஆணடில் தான ச்பணகைளுககு 
வாககுரி்ம அளிககைப்படடது. இநதியாவில் 
25 வயது பூரத்தி அ்டநத எவரும் மதரதலில் 
ம்பாடடியிடலைாம். அர்ச விமரசிககைலைாம் 
எனற உரி்ம ஒரு முககியமாை உரி்ம 
என்பமதாடு மககைள தஙகை்ளது மாறு்படட 
கைருத்துககை்்ள ்பல்மவறு வ்கையிலும் 
சதரிவிககைலைாம். நாடடின பிரதமரின வாககின 
மதிபபும் ஒரு சாதார்ண மனிதனின வாககின 
மதிபபும் ச்பாதுத் மதரதலில் ஒனமற என்பது 
அரசியல் சமத்துவத்்தக குறிககிறது. 

பறாலி்ன சமத்துவம்
மனித இைஙகைளில் ஆண ச்பண இருவரும் 
தமது தனிப்படட திற்ை மமம்்படுத்திக 
சகைாள்ளலைாம். தஙகை்ளது விருப்பஙகை்்ள 
எவ்வித கைடடுப்பாடுமினறி ஏற்படுத்தியும் 
சகைாள்ளலைாம். ச்பணகைளுககு சம உரி்ம 
அளிககைப்படவில்்லை மமலும் அவரகைள 
ஆணகை்்ளக கைாடடிலும் ்பலைவீைமாைவரகைள 
என்பமதாடு சமூகைத்தில் ஆணகைளுககு 
அடுத்த்படியாகை இரணடாம் இடத்தில் 
அவரகை்்ள ்வத்துள்ளைர. அவரகைள 
சமமாகை நடத்தப்பட மவணடும். சமமாகை 
நடத்தப்பட மவணடும் என்பது அவரகைள 
இருவரும் ஒனறாகை ஆகை மவணடும் என்பது 
இல்்லை. ஆைால் உரி்மகைள, ச்பாறுபபுகைள 
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மறறும் வாயபபுகைள ஆகிய்வ ஆண, ச்பண 
என்ப்த ச்பாறுத்து அ்மதல் கூடாது. 
்பாலியல் சமத்துவம் என்பது ஆண ச்பண 
இருவரும் வாயபபுகைள மறறும் வ்ளஙகை்்ள 
ச்பறுதல் ஆகும். ச்பணகைள ச்பாரு்ளாதார 
நடவடிக்கைகைளில் ்பஙசகைடுககைவும் 
முககியமாை முடிவுகை்்ள எடுககைவும் உரி்ம 
சகைாணடவரகைள ஆவர. ச்பணகைள தமது திறன 
மறறும் கைடிை உ்ழப்பால் எவ்விதத்திலும் 
ஆணகைளுககு கு்றவாைவரகைள அல்லைர 
என்ப்த நிரூபித்துள்ளைர. ச்பணகைள 
தறம்பாது எல்்லை ்பாதுகைாபபு ்ப்ட, விமாைப 
்ப்டகைளில் சவறறிகைரமாகை ்பணிபுரிநது 
வருகினறைர. ச்பணகை்்ள மமம்்படுத்தும் 
விதமாகை உள்ளாடசி அ்மபபுகைளில் 50% இட 
ஒதுககீடு வழஙகைப்படடுள்ளது.

்பாலிை சமத்துவம் என்பது ச்பணகைள, 
ஆணகைள சிறுவர, சிறுமியர, ஆகிமயார 
சமமாை உரி்மகைள வாயபபுகைள ச்பற 
மவணடும் எனறு கூறுவமதாடு அவரகைள 
ஒனறு ம்பாலை நடத்தப்பட மவணடும் எை 
யூனிசசப நிறுவைம் கூறுகிறது.  2017ஆம் 
ஆணடில் நி்லையாை  மமம்்பாடடிறகைாை 17 
குறிகமகைாளகைளில் ்பாலிை சமத்துவம் என்பது 
ஐநதாவதாகை குறிபபிடப்படடுள்ளது.

்பத்சதான்பதாம் நூறறாணடிலிருநது 
்பல்மவறு முயறசிகைள ச்பணகைளின 
மு ன ம ை ற ற த் தி ற கை ா கை 
மமறசகைாள்ளப்படடு  வருகினறை. 
ராஜா ராம் மமாகைன ராய, ஈஸ்வர 
சநதிர வித்யாசாகைர, தயாைநத 
சரஸ்வதி, மகைாமதவ் மகைாவிநதராைமட, 
தாரா்பாய ஷிணமட, ம்பகைம் ருமகையா 
சகைாவத் உமசன ஆகிமயார 
ச்பணகைள சம அநதஸ்து ச்பறுவதறகு 
கைடிைமாகை ்பணியாறறியவரகைளில் 
குறிபபிடத்தகுநதவரகைள ஆவர.

மனித மறாண்பு
மனித மாணபு என்பது சுய மரியா்த ஆகும். 
மனித மாணபு என்பது முககியமாை மனித 
உரி்ம என்பமதாடு இதிலிருநமத அ்ைத்து 
அடிப்ப்ட உரி்மகைளும் மதானறுகினறை. 
மாணபு என்பது சகைௌரவமாை மமலைாை 
சிறநத தகுதி ஆகும். ஒவ்சவாரு மனிதனும் 
சமூகைத்தின ஒரு மதிபபு மிககை உறுபபிைர 
என்ப்த கைருதுதல் மவணடும்.

வறாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் சமத்துவம்
அ்ைத்து தனி மனிதரகைளும் கைல்வியி்ை 
ச்பறுவதறகு வாயபபுகை்்ள சகைாணடிருத்தல் 
மவணடும். அவரகை்ளது ஆளு்ம்ய 
மமம்்படுத்த வாயபபுகைள ச்பறறிருத்தல் 
மவணடும்.

சமூகைத்தில் நாம் சமமாகை நடத்தப்படுவதறகு 
நமககு சமத்துவம் மத்வப்படுகிறது. 
நாம் சமமாகை நடத்தப்படடால் மதிப்்பயும் 
மாண்்பயும் ச்பறுமவாம்.

இந்திய அைசியலகமப்பில் சமத்துவம்
உலைகின அ்ைத்து நாடுகைளின அரசியல் 
அ்மபபுகைளும் அதன மககைளுககு 
சமத்துவத்்த உறுதி அளித்துள்ளை. 
இமதம்பானறு இநதிய அரசியலை்மபபு அதன 
குடிமககைளுககு அரசியலை்மபபு சடடபபிரிவுகைள 
14-18 மூலைம் சமத்துவத்்த அளிககிறது.

சடடத்தின முன அ்ைவரும் சமம் மறறும் 
அ்ைவருககும் சடடத்தின்படி சமமாை 
்பாதுகைாபபு என்பது அரசியலை்மபபு சடடபபிரிவு 
21 இல் மமலும் வலி்ம ்படுத்தப்படடுள்ளது.
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சடடபபிரிவு 14 சடடத்தின முன 
அ்ைவரும் சமம் எை உத்தரவாதம் 
அளிககிறது.
சடடபபிரிவு 15 ்பாகு்பாட்ட த்ட 
சசயகிறது.
சடடபபிரிவு  16 ச்பாது மவ்லைவாயபபில் 
அ்ைவருககும் சம வாயபபு 
அளிககிறது.
சடடபபிரிவு 17 தீணடா்ம்ய 
ஒழிககிறது.
சடடபபிரிவு 18 ்படடஙகைள அளித்து 
மவறு்படுத்துத்லை த்ட சசயகிறது.

நறாம் பினவரும் வழிகளில் 
சமத்துவத்கத மமம்படுத்தலறாம்
�	அ்ைவ்ரயும் நியாயமாகை நடத்துதல்

�	அ்ைவ்ரயும் உள்ளடககிய ஒரு 
்பண்பாடடி்ை உருவாககுதல்

�	வாயபபுகைள அ்ைவரும் ச்பறுவ்த 
உறுதிப்படுத்துதல்

�	முழுஆறற்லையும் மமம்்படுத்த ஊககுவித்தல்.

�	சடடம் மறறும் சகைாள்கைகை்்ள வகுத்தல்

�	கைல்வி

நிக்வு
இநதியா உலைகின மிகைபச்பரிய மககை்ளாடசி 
நாடாகும். சமத்துவம் மறறும் நீதி என்பது 
மககை்ளாடசியின தூணகைள ஆகும். மககைள 
சமமாகை நடத்தப்படும்ம்பாது நீதி எடடப்படும். 
சமத்துவம் என்பது மிகைவும் முககியமாைதாகும், 
ஏசைனில் அது தனிமனித மாணபி்ை 
தககை ்வககிறது. சமூகைம் நல்லை மு்றயில் 
இயஙகுவதறகு சமத்துவம் ஒரு முககியமாை 
மகைாட்பாடு ஆகும்.

நிக்னவில் ககறாள்க

�	சுதநதிரம் மறறும் சமத்துவம் என்பது 
மககை்ளாடசியின இரணடு அடிப்ப்டக 
மகைாட்பாடுகைள ஆகும்.

�	அ்ைத்து மககைளும் சடடத்தின 
முன்பாகை சமம். அ்ைவருககும் அரசியல் 
வாழவில் ்பஙமகைறகை சமமாை வாயபபுகைள 
வழஙகைப்படுதல் மவணடும்.

�	குடியியல் உரி்ம என்பது சடடத்தின முன 
அ்ைவரும் சமம் என்ப்த குறிககிறது.

�	்பாலிை சமத்துவம் என்பது ஆண ச்பண 
இருவரும் சமமாகை நடத்தப்பட மவணடும் 
என்ப்த குறிககிறது.

�	்பாலிை சமத்துவத்்த அரசின ்பல்மவறு 
சடடஙகைள வலியுறுத்துகினறை.

ககலசகசறாற்கள்
1. சமத்துவம் absence of any privilege to anybody Equality

2. சடடத்தின ஆடசி rule based on law Rule of law

3. முடியாடசி government by a single person Monarchy

4. சலு்கைகைள special concessions Privileges

5. ்பாகு்பாடு difference Discrimination
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I. சரியறா்ன 
விக்டகயத் மதர்வு 
கசய்க:

1. பி ன வ ரு வ ை வ ற று ள 
எது சமத்துவத்தின கீழ வருவதில்்லை?

 அ.  பிறபபு, சாதி, மதம், இைம், நிறம், ்பாலிைம் 
அடிப்ப்டயில் ்பாகு்பாடு இன்ம

 ஆ. மதரதலில் ம்பாடடியிடும் உரி்ம
 இ.  அ்ைவரும்  சடடத்தின முன சமமாகை 

நடத்தப்படுதல் 
 ஈ.  ்ப்ணககைாரரகைள மறறும் ஏ்ழகைள 

இ்டயில் சமத்துவமின்ம்யக 
கைாடடுதல் 

2. கீழகைணட்வகைளில் எது அரசியல் 
சமத்துவம் ஆகும்?

 அ.  அரசாஙகைத்திறகு மனு சசயவது மறறும் 
ச்பாதுக சகைாள்கைகை்்ள விமரசிப்பது.

 ஆ.  இைம், நிறம், ்பாலிைம் மறறும் சாதி 
அடிப்ப்டயில் சமத்துவமின்ம 
அகைறறப்படுதல் 

 இ. சடடத்தின முன அ்ைவரும் சமம் 
 ஈ. சடடம் ்கைகைளில் சசல்வம் சசறிவு தடுபபு
3. இநதியாவில் உள்ள அ்ைத்து 

குடிமககைளுககும் வாககைளிககும் உரி்ம 
வழஙகைப்படும் வயது __________

 அ. 21  ஆ. 18  இ. 25  ஈ. 31
4. சாதி, ்ப்ணம், மதம் ஆகியவறறின 

அடிப்ப்டயில் மனிதைால் 
உருவாககைப்படட சமத்துவமின்ம

 அ. இயற்கை சமத்துவமின்ம
 ஆ.  மனிதைால் உருவாககைப்படட 

சமத்துவமின்ம

 இ. ச்பாரு்ளாதார சமத்துவமின்ம
 ஈ. ்பாலிை சமத்துவமின்ம
5. சுவிடசரலைாநதில், ச்பணகைளுககு 

வாககைளிககும் உரி்ம வழஙகைப்படட 
ஆணடு

 அ. 1981  ஆ. 1971
 இ. 1991  ஈ. 1961

II. மகறாடிட்ட இ்டஙககை நிைப்புக
1. குடி்ம சமத்துவம் _________ ககு 

முனபு அ்ைவரும் சமம் என்ப்தக 
குறிககிறது.

2. _________ முதல் _________ 
வ்ரயிலைாை இநதிய அரசியலை்மபபுச் 
சடட பிரிவுகைள  சமத்துவ உரி்ம்யப 
்பறறி குறிபபிடுகினறை.

3. மதரதலில் ம்பாடடியிடும் உரி்ம என்பது 
___________ உரி்ம ஆகும்.

4. சமத்துவம் என்பது முதலைாவதாகை 
____________ இல்லைாததாகும்.

III. குறுகிய விக்டயளி
1. சமத்துவம் எனறால் எனை?

2. ்பாலிை சமத்துவம் ஏன மத்வயாைது?

3. குடி்ம சமத்துவம் எனறால் எனை?

IV. விரிவறா்ன விக்டயளி
1. சமத்துவத்தின முககியத்துவத்்தப ்பறறி 

எழுதுகை.

2. அரசியல் சமத்துவம் எனறால் எனை?

3. இநதிய அரசியலை்மபபு சடடம் 
சமத்துவத்திறகைாை உரி்ம்ய 
எவ்வாறு ்பாதுகைாககிறது?

  பயிற்சி
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V. உயர் சிந்தக்ன வி்னறா
1. ்பளளிகைளில் சமத்துவமின்ம்ய நாம் எவ்வாறு அகைறற முடியும்?

VI. வறாழ்வியல் தி்ன

சமத்துவத்தின வ்கைகைள ்பறறி அறிதல் எநத சமத்துவ வ்கை்ய சாரநதது

1.  தகுதி, சாதி, நிறம் மதம் மறறும் தரம் 
ஆகியவறறின அடிப்ப்டயில் குடிமககைள 
மத்தியில் எநத ்பாகு்பாடுகைளும் இருககைக 
கூடாது.

2.  சடடத்திறகு முன அ்ைவரும் 
சமம் 

3.  வாககைளிப்பதறகைாை உரி்ம, அரசாஙகை 
அலுவலைகைத்தில் ்பணியாறறும் உரி்ம, 
அரசாஙகைத்்த விமரசிககும் உரி்ம

4.  எநத விதத்திலும் ஆணுககு கு்றவாகை 
என திற்ம இல்்லை.
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

�	அரசியல் கட்சி என்பதை வதரயதை செயைல் மற்றும் அைன 
முக்கியத்துவத்தை அறிைல்

�	அரசியல் கட்சியின ்பங்கு மற்றும் செயல்்பபாட்டிதை சைரிந்துசகபாள்ளல் 
இந்தியபாவில் கட்சி முதைதயயும் எதிரக்கட்சியின ்பங்கிதையும் 
அறிந்துசகபாளளுைல்

அலகு - II

அரசியல் கட்சிகள்

மோணவன் சிவோ : வணக்கம் அம்மபா. நபான உள்்ள வரலபாமபா?

ஆசிரியய ஆதி : வணக்கம் சிவபா. எப்்பபாதும் ெரியபாை ்நரத்திற்கு வருதகைரும் நீ இனறு 
 ஏன ைபாமைம்?

சிவோ : மனனிக்க ்வண்டும் அம்மபா. ஒரு ஊரவலத்தின கபாரணமபாக எைக்கு ைபாமைம் 
 ்நரிட்்டது.

ஆதி : எனை ஊரவலம் அது? யபார ஏற்்பபாடு செயைது?

சிவோ : அது ஒரு அரசியல் கட்சியின ஏற்்பபாடு எனறு எைது மபாமபா செபானைபார.

ஆதி : அப்படியபா?

சிவோ : அரசியல் கட்சி எனைபால் எனை அம்மபா? ஏன அவரகள அவவபாறு செயகிைபாரகள?

ஆதி: கபாத்திரு. இனறு அரசியல் கட்சிகத்ளப ்பற்றிைபான ்பபா்டம் ந்டத்ை உள்்ளன. 
 அவற்தைப ்பற்றி நபாம் அறிந்து சகபாள்வபாம்.

ஆரம்்பக் கபாலங்களில் ் ்பரரெரகளும் அரெரகளும் ஆட்சி செயைைர. அரெர, ெட்்டம் இயற்றுைல், நிரவபாகம், 
நீதி வழங்குைல் ஆகியவற்றின ைதலதமயி்டமபாக இருந்ைபார. நிரவபாகம் அவர ஒருவரின தகயில் 
மட்டு்ம இருந்ைது. மக்களின நலன என்பது அரெதர ச்பபாறுத்து இருந்ைது. மக்கள அரெருக்கு எதிரபாக 
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செயல்்படும் உரிதமதய ச்பற்றிருக்கவில்தல. 
பினைர அனனிய நபாடுகள இந்தியபாதவ 
குடி்யற்ைநபா்டபாக உருவபாக்கிை. குடி்யற்ை 
நபாடுகள பினைர சுைந்திர நபாடுக்ளபாக 
அறிவிக்கப்பட்்டை.

இந்தியபா 1950 ஆம் ஆண்டு மக்க்ளபாட்சி 
நபா்டபாைது. துடிப்பபாை ஒரு மக்க்ளபாட்சி நபாட்டிற்கு 
ஒரு வலிதமயபாை அரசியல் கட்சி முதை 
அவசியமபாை ஒனைபாகும். கட்சி முதை என்பது 
நவீைகபால ்ைபானைல் ஆகும். மக்க்ளபாட்சியில் 
மக்கள எந்ை விஷயங்கள குறித்தும் ைங்க்ளது 
கருத்துக்கத்ள சவளியி்டலபாம். 

அரசியல் கட்சிகள் என்்றோல் என்்ன?

அரசியல் கட்சிகள என்பதவ 
ைனைபாரவத்்ைபாடு ஏற்்படுத்ைப்பட்்ட ைனி 
மனிைரகளின அதமபபு ஆகும். இதவ 
்பரந்ை கருத்தியல் அத்டயபா்ளங்க்்ளபாடு 
சில சகபாளதககத்ள ஏற்றுக்சகபாண்டு 
ெமூகத்திற்கபாை திட்்டங்கத்ளயும் 
நிரல்கத்ளயும் வடிவதமக்கினைை. ்மலும் 
அரசியல் கட்சிகள மக்களின ஆைரதவ ச்பற்று 
்ைரைலில் சவற்றிச்பறுவைன மூலம் ைமது 
சகபாளதககத்ள நத்டமுதைப்படுத்துகினைை. 
அவற்றின அ்ளவு, அதமபபு மற்றும் 
சகபாளதக ஆகியவற்றின அடிப்பத்டயில் 
்வறு்படுகினைை.

எந்ை ஒரு அரசியல் கட்சியும் பினவரும் மூனறு 
கூறுகத்ளக் சகபாண்டிருக்கும்.

�	ைதலவர
�	செயல் உறுபபிைரகள
�	சைபாண்்டரகள

அரசியல் கட்சிகளின் முககியத்துவம்

அரசியல் கட்சிகள மக்க்ளபாட்சியின முதுசகலும்பு 
எைலபாம். அரசியல் கட்சிகள முதையபாக 
அதமக்கப்பட்்ட அரெபாங்கத்தின ஒரு ்பகுதியபாக 

இல்லபாமல் அரெபாங்கத்தை அதமக்கும் 
முக்கிய கபாரணிக்ளபாக இருக்கினைை. அதவ 
ச்பபாதுகருத்துக்கத்ள உருவபாக்குகினைை. 
கட்சிகள குடிமக்களுக்கும் சகபாளதக 
வகுப்பபா்ளரகளுக்கும் இத்ட்ய ்பபாலமபாக 
்ெதவ செயகினைை. 

ஒரு கட்சி அஙகீகரிககப்படுவது எவவோறு 
எனில் 

�	ஐந்து ஆண்டுக்ளபாக அரசியல் 
செயல்்பபாடுகளில் ஈடு்பட்டிருக்க ்வண்டும்.

�	்வட்்பபா்ளரகள குதைந்ை்பட்ெம் 6% 
ஓட்டுக்கத்ள இறுதியபாக நத்டச்பற்ை 
ச்பபாதுத் ் ைரைலில் ச்பற்றிருத்ைல் ் வண்டும்.

அரசியல் கட்சிகளின் இயல்புகள் 

அரசியல் கட்சிகள

�	ச்பபாதுவபாை குறிக்்கபாள மற்றும் 
்பகிரந்ைளிக்கப்பட்்ட மதிபபீடுகத்ள சகபாண்்ட 
மக்கள குழுக்க்ளபாக இருக்கினைை.

�	ைைக்சகை சகபாளதக மற்றும் திட்்டங்கத்ள 
சகபாண்டிருக்கினைை.

�	அரசியல் அதமபபின வழியபாக ஆட்சிதய 
தகப்பற்ை முயல்கினைை.

�	் ைசிய நலனகத்ள வலியுறுத்ை முயற்சி 
செயகினைை.

கட்சியின் நேரேல் 
அறிகயக

்ைரைலுக்கு முன்பபாை 
்பரபபுதரயில் ்வட்்பபா்ளரகள 
ைங்க்ளது கட்சி ஆட்சிக்கு வந்ைபால் 
்மற்சகபாள்ளப்படும் திட்்டங்கள, 
சகபாளதககத்ள அறிவிப்பபாரகள.
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கட்சி முய்றகளின் வயககள்
மூனறு வதகயபாை கட்சி முதைகள 
நத்டமுதையில் இருக்கினைை.
ஒரு கட்சி முய்ற:
இம்முதையில் ஒ்ர அரசியல் கட்சி மட்டும் 
அரெபாங்கத்தை ஏற்்படுத்தும் உரிதமதயக் 
சகபாண்டிருக்கும். இவவதகயபாை ஒரு கட்சி 
முதை சீைபா, வ்டசகபாரியபா மற்றும் கியூ்பபா ஆகிய 
நபாடுகளில் நத்டமுதையில் இருக்கினைை.
இரு கட்சி முய்ற: 
இம்முதையில் இரண்டு கட்சிகள 
அதிகபாரத்தை ்பங்கு சகபாளளும் வதகயில் 
ஏற்்படுத்ைப்பட்டிருக்கும். இவற்றில் ஒனறு 
ஆளும் கட்சியபாகவும் மற்சைபானறு 
எதிரக்கட்சியபாகவும் செயல்்படும். இருகட்சி 

முதை பிரிட்்டன (சைபாழிலபா்ளர கட்சி மற்றும் 
்பழதமவபாைக் கட்சி  அசமரிக்க ஐக்கிய 
நபாடுகளில் (குடியரசுக் கட்சி மற்றும் ஜைநபாயகக் 
கட்சி) கபாணப்படுகினைை.
்பல கட்சி முய்ற:

அதிகபாரத்திற்கபாை ்்பபாட்டி மூனறு 
அல்லது அைற்கு ்மற்்பட்்ட கட்சிகளித்ட்ய 
இருக்குமபாயின அது ்பல கட்சி முதை எை 
அதழக்கப்படுகிைது. இம்முதை இந்தியபா 
பிரபானஸ், ஸ்வீ்டன, நபார்வ உளளிட்்ட 
நபாடுகளில் கபாணப்படுகிைது.
இந்தியோவில் அரசியல் கட்சி முய்ற
இந்தியபாவில் கட்சி முதை ்பத்சைபான்பைபாம் 
நூற்ைபாண்டின பிற்்பகுதியில் ்ைபானறியது. 
கூட்்டபாட்சி அதமபபிதை பின்பற்றும் நபாடுகளில் 
இருவதகயபாை கட்சிகள கபாணப்படுகினைை. 

ஆ�� அைம�த�

ச�தாய�ைத�� 
அரைச�� இைண�த�. 

ேத
	ெத��க�ப�� 
உ���ன
கைள 

ஒ�� ைண�த�.
அரசா�க�ைத 

ஏ�ப��� இய��த�. 
ெபா�வான 

ெகா�ைகைய 
உ�வா��த�.

ம�க� நல��காக 
ப�ேவ� ��ட�கைள�� 

ெகா�ைககைள�� 
��ைவ�த�.

அர�ய� �ர�சார�, 
ேபர� ஆ யவ�ைற 

ஏ�பா� ெச�த�, ேத
த�� 
ெவ��ெபற ேத
த� 

அ��ைகைய ெவ���த�.

ேத
	ெத��க�ப�ட  
அ�வலக���� த� 
நபைர ப�	�ைர�த�.

ேந
ைமயான எ�
�� 
ெபா���ைடைம 
��ர�த�ைம 

வழ��த�.

ஊ��¢�த�:

ஒ�� ைண�த�

ஏ�பா� ெச�த�

ப�	�ைர�த� 

வழ��த�

அர�ய� 
க��க�� 

ெசய�பா�க�
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உண்தமயில் இந்தியபாவில், உலகின அதிக எண்ணிக்தகயிலபாை கட்சிகள கபாணப்படுகினைை. 
இந்தியபாவில் கட்சிகள மூனறு ்படிநிதலயில் அதமந்திருப்பதை நபாம் கபாணலபாம். அதவ ்ைசியக் 
கட்சிகள, மபாநிலக் கட்சிகள, ்பதிவு செயயப்பட்்ட அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை (சு்யட்தெகள) கட்சிகள ஆகும். 
ஒவசவபாரு கட்சியும் ்ைரைல் ஆதணயத்தில் ்பதிவு செயது சகபாளளுைல் ்வண்டும்.

நேரேல் ஆயணயம் – சட்்டபூரவ அயமபபு

இந்திய ்ைரைல் ஆதணயம் ்ைரைல்கத்ள ந்டத்துவைற்கு 
அதிகபாரம் சகபாண்்ட ஒரு சுைந்திரமபாை ெட்்டப்படியபாை  
அரசியலதமபபு ஆகும். இைன ைதலதம இ்டம் புதுதில்லியில் 

அதமந்துள்ளது.

ேத�ய�க��க�

ம�களைவ� ேத�த�� 
அ�ல� நா	� 

மா�ல�க��கான 
ச�டம	ற ேத�த�� 
ெச�ல�த�க ெமா�த 

வா��க�� ஒ� க�� 6% 
வா��கைள ெப���த� 

ேவ���.

ஒ	� அ�ல� ஒ	�� 
ேமப�ட மா�ல�க�� 

நா	� ம�களைவ� 
ெதா��க�� ெவ� 

ெப���த� ேவ���.

இ��யாக நைடெபற 
ம�களைவ ேத�த�� 
�ைற�தப�ச� �	� 

மா�ல�க�� 2% 
ெதா��க��  ெவ� 

ெப���த� ேவ���.

�ரா��ய/மா�ல�க��க�

மா�ல ச�ட� 
ேபரைவ�கான 

ேத�த�� ெச�ல�த�க 
வா��க�� �ைற�த 
ப�ச� 6% வா��கைள 

ெப���த� 
ேவ���..

25 ெதா��க��� 
ஒ� ம�களைவ� 

ெதா�� அ�ல� ச�ட� 
ேபரைவ� ேத�த�� 

�ைற�தப�ச� இர�� 
ெதா��க�� ெவ� 

ெப���த� ேவ���.

மா�ல ச�டம	ற 
ெமா�த ெதா��க�� 

3% ெதா��க�� 
ெவ� ெபற ேவ���.

�ேய�ைச ேவ�பாள� 
�ேய�ைச  ேவ�பாள� எ	பவ� 

எ�த க����� ேசராம� தானாக 
ம�களைவ அ�ல� மா�ல 

ச�டம	ற ேத�த�� ேபா����� 
நப� ஆவா�.

கட்சிகள் அஙகீகரிகக்படுவேறகோ்ன நி்பந்ேய்னகள்
இந்தியபாவில் அரசியல் கட்சிகத்ள அங்கீகரிப்பைற்கு இந்தியத் ்ைரைல் ஆதணயம் சில 
விதிமுதைகத்ள வகுத்துள்ளது.
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அஙகீகரிககப்பட்்டகட்சிகள்
்ம்ல சைரிவித்ை நி்பந்ைதைகத்ள பூரத்தி 
செயை கட்சிகள அங்கீகரிக்கப்பட்்ட கட்சிகள 
எை அதழக்கப்படும். அவற்றிற்கு ்ைரைல் 
ஆதணயத்ைபால் சினைம் ஒனறும் ஒதுக்கீடு 
செயயப்படும்.

நேரேல் குழு சின்்னஙகள்
1968ஆம் ஆண்டின ்ைரைல் 
சினைங்கள ஆதணயின்படி, 
ஒதுக்கப்பட்்ட சினைங்கள மற்றும் 
ஒதுக்கப்ப்டபாை சினைங்கள எனறு 
இரண்டு வதக  உள்ளது.
• ஒதுக்கப்பட்்ட சினைம் என்பது 

அங்கீகரிக்கப்பட்்ட அரசியல் கட்சிக்கு 
மட்டுமபாைது எை ச்பபாருள்படும்.

• ஒதுக்கப்ப்டபாை சினைம் என்பது 
அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை கட்சிகளுக்கு 
ஒதுக்கப்படும் சினைம் ஆகும்.

்பதிவு செயயப்பட்்ட ஆைபால் அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை 
அரசியல் கட்சி ைபாங்கள விரும்பும் சினைத்தில்  

்ைரைலில் ்்பபாட்டியி்ட முடியபாது. இத்ைதகய 
கட்சி ்ைரைல் ஆதணயத்ைபால் அறிவிக்கப்படும் 
்ைரைல் குழுவில் உள்ள ஏ்ைனும் ஒரு 
சினைத்தை ்ைரவு செயைல் ்வண்டும்.

ப்பரும்்போன்யமக கட்சி

்ைரைலில் ஒரு அரசியல் கட்சியின 
்வட்்பபா்ளரகள மற்ை கட்சிகளின 
்வட்்பபா்ளரகத்ள வி்ட அதிக 
எண்ணிக்தகயில் ்ைரவு ச்பற்று இருபபின 
அக்கட்சியபாைது ச்பரும்்பபானதமக் கட்சி 
எை அதழக்கப்படுகிைது. ச்பரும்்பபானதம 
ச்பற்ை கட்சி, அரெபாங்கத்தை அதமத்து ஆட்சி 
ந்டத்துகிைது. அக்கட்சி அரசு நிரவபாகத்தை 
ந்டத்ை அதமசெரகத்ள ்ைரந்சைடுத்து 
நியமிக்கிைது. அது நபாட்டிற்கு ெட்்டம் 
இயற்றுவதில் முக்கிய ்பங்கு வகிக்கிைது.

100

ஒ� அர�ய� க��ைய ேதா����ப� எ�ப
?

இ��ய ேத�த� 
ஆைணய��� ப�� 
ெச� ெகா
	த� 

ேவ���. 

�ைற�தப�ச� �� உ���ன�க
. 
அவ�க
 ஒ�ெவா�வ�� வா�காள� 

அ�ைடைய ெகா����த� 
ேவ���.

க�� அைம�� ���த ஆவண�ைத 
ெகா����த� ேவ���. 
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சிறியககட்சி

சிறியக்கட்சி என்பது ்ைரந்சைடுக்கப்பட்்ட 
்வட்்பபா்ளரகள எண்ணிக்தகயில் குதைவபாை 
எண்ணிக்தகதயக் சகபாண்்ட கட்சி ஆகும். 

எதிரககட்சி

்ைரைலில் ச்பரும்்பபானதம ச்பற்ை கட்சிக்கு 
இரண்்டபாவைபாக அதிக எண்ணிக்தகயில் 
உறுபபிைரகத்ள சகபாண்்ட கட்சி எதிரக்கட்சி 
எை அதழக்கப்படுகிைது. மக்க்ளபாட்சி 
சவற்றிகரமபாக செயல்்படுவைற்கு ஆற்ைல் 
வபாயந்ை எதிரக்கட்சி மிகவும் அவசியம் ஆகும். 
அது ஆளும் கட்சி ்்பபான்ை முக்கியத்துவம் 
வபாயந்ை ஒனைபாகும். எதிரக்கட்சி ஆளுங்கட்சியின 
ைனனிசதெயபாை ்்பபாக்கிதை கட்டுப்படுத்தும் 
ஆற்ைல் வபாயந்ைது. அது அரெபாங்கத்தின 
சகபாளதககள மற்றும் அறிமுகப்படுத்ைப்படும் 
ெட்்ட ம்ெபாைபாக்கத்ள தீவிரமபாக விமரசிக்கும். 
எதிரக்கட்சி அரசின ைவைபாை சகபாளதககள 
மற்றும் ் ைபால்விகத்ள சவளிப்படுத்தும். அரெபால் 
செயல்்படுத்ைப்ப்டபாை விவகபாரங்கள குறித்து 
அைன முக்கியத்துவத்தை சவளிப்படுத்தும். 
எதிரக்கட்சித் ைதலவர ்கபிைட் அதமசெர 
அந்ைஸ்தைக் சகபாண்டிருப்பபார.

கூட்்டணி அரசோஙகம்

கட்சி 2 கட்சி 3

கட்சி 1

்பல கட்சி அதமபபில் சில ்நரங்களில் ஆட்சி 
அதமக்கத் ்ைதவயபாை ச்பரும்்பபானதமதய 
ஒரு கட்சி ச்பறுவதில்தல. இது ் ்பபானை ் நரவில் 
சில கட்சிகள இதணந்து அரெபாங்கத்தை 
அதமக்கினைை. இது கூட்்டணி அரெபாங்கம் 
எை அதழக்கப்படுகிைது.

நேரேல் சின்்னஙகள் மறறும் அவறறின் 
முககியத்துவம்

்ைரைல் சினைம் என்பது அரசியல் 
கட்சிகளுக்கு வழங்கப்படும் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
சினைம் ஆகும். அது ்ைரைலில் ஒரு முக்கிய 
்பங்கிதை வகிக்கிைது. ்ைரைல் சினைங்கள 
வபாக்கபா்ளரக்ளபால் எளிதில் அறிந்து 
சகபாள்ளப்பட்டு நிதைவில் தவத்துக்சகபாள்ள 
உைவுகிைது. விலங்குகளின சினைங்கத்ள 
வழங்குவதை ்ைரைல் ஆதணயம் 
நிறுத்தியுள்ளது. விதிவிலக்கபாக யபாதை 
மற்றும் சிங்கம் ஆகிய சினைங்கள மட்டு்ம 
வழங்கப்பட்டுள்ளை. ்ைசிய அ்ளவிலபாை 
அங்கீகரிக்கப்பட்்ட கட்சிகளின சினைம் நபாடு 
முழுவதும் ஒனைபாக இருக்கும். இத்ைதகய 
சினைங்கள ்வறு எந்ை கட்சிக்கும் அல்லது 
சு்யட்தெ ந்பருக்கும் ஒதுக்கப்ப்டமபாட்்டபாது.

மபாநில கட்சிகளுக்கு அந்ைக் குறிபபிட்்ட 
மபாநிலத்தில் ்பயன்படுத்துவைற்கு ஏதுவபாக 
சினைம் ஒதுக்கீடு செயயப்படும். இைதை ்வறு 
எந்ை கட்சியும் அந்ைக் குறிபபிட்்ட மபாநிலத்தில் 
்பயன்படுத்ை இயலபாது. ஆைபால் ்பல்்வறு 
மபாநிலங்களில் உள்ள மபாநிலக்கட்சிகள 
ைங்க்ளது மபாநிலங்களில் இ்ை ்்பபானை 
சினைத்தை ்பயன்படுத்ைலபாம். (உைபாரணமபாக 
மகபாரபாஷ்டிரபாவில் சிவ்ெதை கட்சி, 
ஜபாரக்கண்ட் மபாநிலத்தில் ஜபாரக்கண்ட் முக்தி 
்மபாட்ெபா ஆகிய கட்சிகள வில் மற்றும் அம்பு 
சினைத்தை ்பயன்படுத்துகினைை).
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்ைசியக் கட்சிகளும், மபாநிலக் கட்சிகளும் நபாட்டின வ்ளரசசிதயத் தூண்டுகினைை. மக்களின 
நலனுக்கபாகப ்பபாடு்படுகினைை. 

நிய்னவில் பகோள்க

�	நவீை கபாலம் என்பது ச்பரிய ெமூகத்தையும் அதிக மக்கள சைபாதகதயயும் சகபாண்்டைபாகும். கட்சி 
முதை என்பது நவீை கபாலத்தின ்ைபானைல் ஆகும்.

�	்பரந்ை ச்பபாது நல்ைபாடு உள்ள ஒரு குழு ் ைரைலில் சவற்றிச்பற்று அரெபாங்கத்தைக் கட்டுப்படுத்ைவும், 
அைன சகபாளதககளின மீது செல்வபாக்தக செலுத்ைவும் முடியும்.

�	ஒரு நபாட்டில் உள்ள கட்சிகளின எண்ணிக்தக ் வறு்படும். ஆைபால் ச்பபாதுவபாக மூனறு வதகயபாை 
கட்சி முதைகள கபாணப்படுகினைை. அதவ ஒரு கட்சி முதை, இரு கட்சி முதை மற்றும் ்பல கட்சி 
முதை.

�	இந்தியபாவில் ்பல கட்சி முதை நத்டமுதையில் உள்ளது.

�	கட்சியில் உறுபபிைரபாக இல்லபாை ஒருவரும் ்ைரந்சைடுக்கப்ப்டலபாம். அவவபாறு 
்ைரந்சைடுக்கப்படு்பவர சு்யட்தெ உறுபபிைர எை அதழக்கப்படுவபார.

�	சுைந்திரமபாை நியபாயமபாை ்ைரைதல ந்டத்துவைற்கு ்ைரைல் ஆதணயம் ச்பபாறுபபு வபாயந்ைது 
ஆகும்.

நேசியக கட்சி பிரோந்திய / மோநிலக கட்சி
�	் ைசியக் கட்சி என்பது இந்தியபா முழுவதும் 

நத்டச்பறும் ்ைரைல்களில் ்்பபாட்டியிடும் 
அரசியல் கட்சியபாகும்.

�	மபாநிலக் கட்சிகள என்பதவ ஒரு 
மபாநிலத்திற்குள நத்டச்பறும் ்பல்்வறு 
்ைரைல்களில் ்்பபாட்டியிடும் அரசியல் 
கட்சியபாகும்.

�	் ைசியக் கட்சி குதைந்ை ்பட்ெம் நபானகு 
மபாநிலங்களில் வலிதம உத்டயைபாக இருக்க 
்வண்டும்.

�	இது ஒனறு அல்லது இரண்டு 
மபாநிலங்களில் வலிதம சகபாண்்டைபாக 
இருக்க ்வண்டும்.

�	இது ைைக்சகை பிரத்தி்யகமபாை சினைத்தை 
நபாடு முழுவைற்கும் சகபாண்டிருக்கும்.

�	இைற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்்ட ஒரு சினைம் 
ஒதுக்கீடு செயயப்பட்டிருக்கும். ஆைபால் 
மபாநிலத்தில் இத்ைதகய சினைம் 
்வறு மபாநிலத்தில் உள்ள கட்சிக்கும் 
ஒதுக்கீடு செயயப்ப்டலபாம்.

�	இது மபாநில, ்ைசிய மற்றும் ெரவ்ைெ 
விவகபாரங்கத்ளத் தீரத்து தவக்கிைது.

�	இது பிரபாந்திய மற்றும் மபாநில 
நலனகத்ள வலியுறுத்துகிைது.
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I. சரியோ்ன விய்டயயத் நேரவு பசயக:
1. இரு கட்சி முதை என்பது
 அ.  இரண்டு கட்சிகள 

அ ர ெ பா ங் க த் த ை 
ந்டத்துவது

 ஆ  இ ர ண் டு 
உ று ப பி ை ர 
ஒரு கட்சிதய 
ந்டத்துவது.

 இ.  இரண்டு ச்பரிய அரசியல் கட்சிகள 
்ைரைலில் ்்பபாட்டியிடுவது.

 ஈ. இவற்றுள எதுவும் இல்தல.
2. இந்தியபாவில் கபாணப்படும் கட்சி முதை
 அ ஒரு கட்சி முதை
 ஆ இரு கட்சி முதை
 இ. ்பல கட்சி முதை
 ஈ. இவற்றுள எதுவுமில்தல

3. அரசியல் கட்சிகத்ள அங்கீகரிக்கும் 
அதமபபு

 அ. ்ைரைல் ஆதணயம்
 ஆ. குடியரசுத் ைதலவர 
 இ. உசெ நீதிமனைம்
 ஈ. ஒரு குழு
4. அரசியல் கட்சிகள ச்பபாதுவபாக எைன 

அடிப்பத்டயில் ் ைபாற்றுவிக்கப்படுகினைை?
 அ. ெமயக் சகபாளதககள
 ஆ. ச்பபாது நலன
 இ. ச்பபாரு்ளபாைபார ்கபாட்்பபாடுகள
 ஈ. ெபாதி
5. ஒரு கட்சி முதை எங்கு நத்டமுதையில் 

உள்ளது?
 அ. இந்தியபா
 ஆ. அசமரிக்க ஐக்கிய நபாடுகள
 இ. பிரபானஸ்
 ஈ. சீைபா
II. நகோடிட்்ட இ்டஙகயை நிரபபுக.
1. மக்க்ளபாட்சியின முதுசகலும்்பபாகத் 

திகழவது _______________.

கயலசபசோறகள்
1. மக்க்ளபாட்சி Government by the people Democracy

2. ்ைரைல் அறிக்தக a public declaration of policies and 
aims by political parties

Election manifesto

3. எதிரக்கட்சி a party opposing  to the other parties Opposition party

4. கூட்்டபாட்சி அதமபபு system of government in which several 
states form a unity but remain inde-
pendent in internal affairs

Federal system

5. ்ைரைல் ஆதணயம் a body for implementation of election 
procedures

Election commission

6. ்ைரைல் சினைங்கள symbols allocated to a political party Electoral symbols

7. அதமசெர member of a  parliament or legislative 
assembly cabinet

Cabinet Minister

  ்பயிறசி
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2. நமது நபாட்டின ஒவசவபாரு 
கட்சியும்___________ எனை அதமபபில் 
்பதிவு செயைல் ்வண்டும்.

3. அரசியல் கட்சிகள ____________ 
மற்றும் _____________ இத்ட்ய 
்பபாலமபாக செயல்்படுகினைை.

4. ஒரு ்பதிவு செயயப்பட்்ட ஆைபால் 
______________________அரசியல் 
கட்சி ்ைரைலில் ைைது சினைத்தில் 
்்பபாட்டியி்ட  இயலபாது.

5. எதிரக்கட்சித் ைதலவர____________
அந்ைஸ்தில் இருப்பபார.

III. ப்போருத்துக

அ ஆ
1. மக்க்ளபாட்சி அரசின 

சகபாளதககத்ள 
விமரசிப்பது

2. ்ைரைல் ஆதணயம் அரெபாங்கத்தை 
அதமப்பது

3. ச்பரும்்பபானதமக் 
கட்சி 

மக்களின ஆட்சி

4. எதிரக்கட்சி சுைந்திரமபாை 
நியபாயமபாை 
்ைரைல்.

IV. கீழககோணும் கூறறுகயை ஆயவு 
பசயது ப்போருத்ேமோ்ன விய்டயய 
நேரவு பசயக

1. பினவரும் கூற்றுகளில் ெரியபாைதை 
்ைரவு செயக

 அ.  நபாட்டில் உள்ள ஒவசவபாரு கட்சியும் 
்ைரைல் ஆதணயத்தில் ்பதிவு செயது 
சகபாளளுைல் ்வண்டும்.

 ஆ.  ் ைரைல் ஆதணயம் அதைத்து 
கட்சிகத்ளயும் ெமமபாக ந்டத்துகிைது.

 இ.  ் ைரைல் ஆதணயம் அங்கீகரிக்கப்பட்்ட 
கட்சிகளுக்கு ைனி சினைத்தை 
ஒதுக்குகிைது.

 ஈ. இதவ அதைத்தும்.

2. கூறறு : ச்பரும்்பபானதம கட்சி ஒரு நபாட்டின 
ெட்்டங்கத்ள உருவபாக்குவதில் முக்கிய 
்பங்கு வகிக்கிைது.

கோரணம் : ் ைரைலில் பிை கட்சிகத்ளக் கபாட்டிலும் 
அதிக எண்ணிக்தகயில் உறுபபிைரகள 
்ைரந்சைடுக்கப்பட்டிருப்பது ஆகும்.

 அ.  கபாரணம் கூற்றிற்கபாை ெரியபாை 
வி்ளக்கமபாகும்

 ஆ. கபாரணம் கூற்றிற்கபாை ெரியபாை 
வி்ளக்கமல்ல 

 இ. கபாரணம் ைவறு, கூற்று ெரி
 ஈ கூற்று, கபாரணம் இரண்டும் ைவறு.
V. ஓரிரு வோககியஙகளில் விய்டகயை 

எழுதுக.
1. ஒரு அரசியல் கட்சியின அடிப்பத்ட கூறுகள 

எதவ?
2. மூனறு வதக கட்சி முதைகத்ளக் 

குறிபபிடுக.
3. இரு கட்சி முதை கபாணப்படும் நபாடுகளின 

ச்பயரகத்ள எழுதுக.
4. குறிபபு வதரக : கூட்்டணி அரெபாங்கம்.

VI. பின்வருவ்னவறறிறகு விய்ட 
அளிககவும்

1. அரசியல் கட்சியின செயல்்பபாடுகளில் 
ஏ்ைனும் நபானகிதை எழுதுக.

2. ஒரு அரசியல் கட்சி எப்்பபாது ்ைசிய 
கட்சியபாக அங்கீகரிக்கப்படுகிைது?

VII. உயரசிந்ேய்ன வி்னோ
1. ஒரு மக்க்ளபாட்சி நபாட்டிற்கு அரசியல் கட்சி 

அவசியமபா?
2. ்ைசிய கட்சி, மபாநிலக் கட்சி மற்றும் ்பதிவு 

செயயப்பட்்ட ஆைபால் அங்கீகரிக்கப்ப்டபாை 
கட்சி ஆகியவற்றிற்கு சில உைபாரணங்கள 
ைருக.

VIII. பசயல்்போடுகள்
1. ஒரு ் ைரைல் அறிக்தகதய எழுதுக (election 

manifesto) (நீ ஒரு கட்சித் ைதலவரபாக 
இருந்ைபால்).

7th Social Science_Term_1_Tamil_Civics_Unit 02.indd   235 03-04-2019   11.29.16 AM



236

்படி 1 ்படி 2

இந்ே பசயல்்போடு மோணவரகளுககுநேரேல்ஆ
யணயம்குறித்துஅறிவிககும்

நேரேல் ஆயணயம் உரலி:
https://play.google.com/store/search?q=election

** ்ப்டங்கள அத்டயபா்ளத்திற்கு மட்டு்ம.
* ்ைதவசயனில் ‘Adobe Flash’ ஐ அனுமதிக்கவும்.

இயணயசபசயல்்போடு

நேரேல் ஆயணயம்

்படிநியலகள்:
்படி 1:  ்படி -1: URL அல்லது QR குறியீட்டிதைப ்பயன்படுத்தி இசசெயல்்பபாட்டிற்கபாை 

இதணயப்பக்கத்திற்கு செல்க. 
்படி 2:  அதில் “Election India” (Eg: Parties)என்பதைசைரிவுசெயக. அைன மூலம் இந்திய 

அரசியல் கட்சிகள குறித்து சிறிது அறிந்து சகபாள்ளலபாம்.
்படி 3:  சகபாடுக்கப்பட்டிருக்கிை விருப்ப்பட்டியலில் இருந்து ஏைபாவசைபாரு ைதலபத்ப 

்ைரந்சைடுத்து (எ.கபா. ைதலவரகள) அதை கபாண்க
்படி 4:  மறு்படி ைபாங்கு ்பலதகக்குச செனறு வரப்்பபாகும் ்ைரைல் நிதலதயத் சைரிந்து 

சகபாளக

்படி 3
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கற்றல் ந�ோககஙகள்

	உற்பத்தி என்பதன ப்பொருளறிதல்
 உற்பத்தி வகைைகள அறிந்துபைொள்ளுதல் 
 உற்பத்திகைொன ைொரணிைகளத் பதரிந்துபைொள்ளுதல்
 உற்பத்திகைொன ைொரணிைளின சிறப்பியல்புைகளப் புரிந்துபைொள்ளுதல்

அலகு - I

உற்பத்தி

“குழந்கதைளள, 
ைரும்பிலிருந்து எனபனனன 

ப்பொருள்ைகளத்  
தயொரிககிறொரைள் எனறு 

உஙைளுககுத் பதரியுமொ?“

“ைரும்பிலிருந்து சரகைகர 
தயொரிககிறொரைள் மொமொ“.

சரகைகர
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யொழினியும் ள�ொஸ்பினும் ஒரு நொள், தஙைள் வீட்டின அருகிலிருந்த பூஙைொவில் அமரந்து, 
ைரும்பு தினறு பைொண்டிருந்தனர. அப்ள்பொது, அவவழிளய வந்த யொழினியின மொமொ இரொ�ொ, 
அவரைளிருவகரயும் ்பொரத்துப் ள்பசத்பதொடஙகினொர. 
மொமொ:   “குழந்கதைளள, ைரும்பிலிருந்து எனபனனன ப்பொருள்ைகளத்  

தயொரிககிறொரைள் எனறு உஙைளுககுத் பதரியுமொ?“
யொழினியும் ள�ொஸ்பினும்:  (சறறுச் சிந்தித்து) “ைரும்பிலிருந்து சரகைகர தயொரிககிறொரைள் மொமொ“.
மொமொ:  “சரியொைச் பசொனனீரைள். அந்தக ைரும்பிலிருந்து தயொரிகைப்்படும் 

சரகைகரகய, நொம் ்பயன்படுத்துவதறகு ஏறறவொறு எவவொறு 
உருவொககுகிறொரைள் எனத் பதரியுமொ?“

யொழினி:  “எஙைளுககுத் பதரியவில்கலைளய! ஆனொல், நீஙைள் அகதப்்பறறிக 
கூறினொல், நொஙைளும் பதரிந்துபைொள்ளவொம், அல்லைவொ! 

மொமொ:  நொளன பசொல்கிளறன. நீஙைள் அறிந்துபைொண்டபின, இந்தச் பசய்திகய 
உஙைள் நண்்பரைளுககும் எடுத்துச்பசொல்லை ளவண்டும், புரிந்ததொ?

யொழினியும் ள�ொஸ்பினும் “ைட்டொயம் பசொல்ளவொம் மொமொ“ எனறு கூற, இரொ�ொ தம் ள்பச்கசத் 
பதொடரந்தொர. 

“ைரும்பு, ஓர உணவுப் ்பயிர. அது, ளவளொண்கம மூலைம் விகளவிகைப்்படுகிறது. இதகன, நொம் 
முதனகம உற்பத்தி எனறு கூறுகிளறொம். இவவொறு விகளவிகைப்்பட்ட ைரும்புைகளச் சரகைகர 
ஆகலைைளுககுக பைொண்டு பசல்கிளறொம். அஙகுள்ள இயந்திரஙைளின உதவியொல், அகவ 
சரகைகரயொைத் தயொரிகைப்்படுகினறன. இதகன, நொம் இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். 
இஙகுச் சரகைகர ஆகலைளய இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி ஆகும்.

சரகைகர ஆகலைைள், ைரும்பிலிருந்து தயொரித்த சரகைகரகயத் விற்பகனக 
கூடஙைளுககு அனுப்புகினறன. அகவ தொம் ப்பறறுகபைொண்ட சரகைகரகய நல்லைமுகறயில், 
்பயன்படுத்துவதறளைறற வகையில், முழுகமப்பறச் பசய்து, நுைரளவொரொகிய நமககு அளிககினறன. 
இதகன மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். 

இந்த மூனறொம் நிகலை உற்பத்தியில் இடம்ப்பறும் விற்பகனக கூடஙைள், நம்முகடய 
ளதகவகய நிகறளவறறும் ளசகவத் துகறைளொை உள்ளன. எடுத்துகைொட்டொை விற்பகனக 
கூடஙைள், வஙகிைள், ைொப்பீடு நிறுவனஙைள் முதலைொனவறகறச் ளசகவத் துகற நிறுவனஙைளொைக 
கூறலைொம். இவறகற மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம்.

ஆைளவ உற்பத்தி என்பது, மூலைப்ப்பொருள்ைகள மொறறியகமத்து நம் ்பயன்பொட்டிறளைறறவொறு 
முழுகமயொககும் ஒரு பசயலைொகும். விகளப்பொருளொன ைரும்பு, ஆகலை, இயந்திரம், மறறும் 
பதொழிலைொளரைளின உகழப்பு முதலியகவ உற்பத்தி பசய்வதறைொன உள்ளீடுைளொைவும், இவறறின 
வொயிலைொை நொம் ப்பறும் சரகைகர உற்பத்தியின பவளியீடொைவும் அகமகினறது.   

உற்பத்தி, அதறகு உதவுகினற ்பல்ளவறு ைொரணிைளொன நிலைம், உகழப்பு, முதலீடு, அகமப்பு 
அல்லைது நிறுவனம், அவறறின சிறப்பியல்புைள் ஆகியகவ குறித்து, ளமலும் ்பலை பசய்திைகளச் சறறு 
விரிவொைத் பதரிந்துபைொள்ளவொமொ?“

எனறு இரொ�ொ ளைட்ை, யொழினியும் ள�ொஸ்பினும் “பசொல்லுஙைள் மொமொ, நொஙைள் 
பதரிந்துபைொள்கிளறொம்“ எனறு கூறினர. நொமும் பதரிந்துபைொள்ளவொம், வொருஙைள்.
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ப்பொருளொதொரத்தில், உற்பத்தியும் நுைரவும் இரு இனறியகமயொத பசயல்ைள். அளதள்பொனறு, 
ப்பொருளொதொரத்தில் உற்பத்தியொளர, நுைரளவொர என இருவரும் இனறியகமயொதவரைளொை உள்ளனர.  
உற்பத்தியொளருககும் நுைரளவொருககும் இகடளய ைொணப்்படும் சிறந்த பசயலைொறறல், திறனமிகை நல்லை 
ப்பொருள்ைள் தயொரிப்க்ப உறுதிபசய்கிறது. இருவருககுமிகடளய நிைழும் இந்த இகடவிகனயொறறல், 
நுைரளவொகர உற்பத்தியொளரின வொடிககையொளர, வழஙகுநர என இருவழிைளில் பசயல்்பட 
கவககிறது. அதொவது, உற்பத்தியொளரிடமிருந்து ப்பொருகள வொஙகு்பவரொைவும், உற்பத்தியொளருககுப் 
ப்பொருகள வழஙகு்பவரொைவும் நுைரளவொர பசயல்்படுகிறொர. நுைரளவொர, தமககுப் ்பயனளிகைககூடிய 
ப்பொருகளப் ப்பறும்ளவகளயில், ப்பொருகள விற்பகன பசய்யும் விற்பகனயொளரும் தமகளைறற 
வருமொனத்கதப் ப்பறுகிறொர. இவவிருவரும் உற்பத்தியொளர, தொம் உற்பத்தி பசய்யும் ப்பொருளுககு 
அளிககினற உள்ளீடுைளுககு ஏறற விகலைகய அளித்துச் சமன பசய்கினறனர.
உற்பத்தி – ப்போருள் விளககம்

நுைரளவொரின ்பயன்பொட்டுகைொை, மூலைப்ப்பொருகளயும், மூலைப்ப்பொருள் அல்லைொதனவறகறயும் 
ஒனறிகணத்து, ஒரு ப்பொருகள  உருவொககும் பசயளலை உற்பத்தியொகும். இஃது, ஒவபவொருவரின 
ளதகவகளைற்பச் சிறந்த ளசகவகயயும் மதிப்க்பயும் அளிப்்பதில் இனறியகமயொத 
இடத்கதப்ப்பறுகிறது.

்பயன்போட்டின வகககள்
வடிவப் ்பயன்போடு
ஒரு விகளப்பொருளின வடிவம் 
மொறறப்்படும்ள்பொது, அதன ்பயன்பொடு 
மிகுதியொகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, விகளப்பொருளொகிய 
்பருத்திகயகபைொண்டு ஆகடைள் உருவொகைப்்படும்ள்பொது, அதன ளதகவயும் ்பயன்பொடும் 
உயரகினறன.
இடப்்பயன்போடு
ஒரு விகளப்பொருள், ஓரிடத்திலிருந்து மறளறொர இடத்திறகுக பைொண்டு 
பசல்லைப்்படும்ள்பொது, அதன ்பயன்பொடு மிகுதியொகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, விகளப்பொருளொன அரிசி தமிழநொட்டுககும் 
ளைரளொவுககும் பைொண்டு பசல்லைப்்படும்ள்பொது, அதன ளதகவயும் 
்பயன்பொடும் அதிைரிககினறன.
கோலப் ்பயன்போடு
ஒரு விகளப்பொருகள எதிரைொலைத் ளதகவகைொைச் ளசமித்து 
கவககும்ள்பொது, அதன ்பயன்பொடு மிகுகிறது.
எடுத்துகைொட்டொை, நுைரளவொரைளொல் ஆண்டு முழுவதும் 
்பயன்படுத்தககூடிய உணவுப் ்பயிரைளொன பநல், ளைொதுகம 
ள்பொனறவறகறச் ளசமித்து கவப்்பதொல், அவறறின ளதகவயும் 
்பயன்பொடும் மிகுதியொகினறன.

்பருத்தி ஆகடைள் 

ள்பொககுவரத்து

ளசமிப்புக கிடஙகு
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ப்பொருளொதொரத்தில் உற்பத்தி 
எனனும் பசொல், மொறறத் தகை மதிப்புகடய 
ப்பொருள்ைகளயும் ளசகவைகளயும் 
உருவொககுவகதக குறிககிறது. அதொவது, 
்பயன்பொட்கட உருவொககுதளலை உற்பத்தியொகும். 
்பயன்பொடு என்பது, நமது ளதகவைகளயும் 
விருப்்பஙைகளயும் நிகறவு பசய்வதொகும். 
்பயன்பொட்கட அதன இயல்க்பப் ப்பொருத்து 
வடிவப் ்பயன்பொடு, இடப்்பயன்பொடு, ைொலைப் 
்பயன்பொடு என வகைப்்படுத்தலைொம்.

நம் இந்தியொவில் ைலைப்பு 
ப்பொருளொதொர நிகலை 
ைொணப்்படுகிறது. அதொவது, 
ப ்ப ொ ரு ள ொ த ொ ர த் தி ல் 

தனியொர துகற நிறுவனஙைளும் 
ப்பொதுத் துகற நிறுவனஙைளும் 
ஒனறொை இகணந்து பசயல்்படுகினறன. 

உற்பத்தியின வகககள்
உற்பத்தியில் மூவகக உள்ளன. அகவயோவன:

1. முதனகம நிகலை உற்பத்தி

2. இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி

3. மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி

1. முதனகமை நிகல உற்பத்தி
இயறகையொைக கிகடககும் 

ப்பொருள்ைகள, ளநரடியொைப் ்பயன்படுத்திச் 
பசய்கினற பசயல்்பொடுைளுககுட்்பட்ட நிகலைகய 
முதனகம நிகலை உற்பத்தி எனகிளறொம். 
முதனகமநிகலையில் ளவளொண்கமககு 
முதலிடம் அளிகைப்்படுவதொல், இதகன 
ளவளொண்கமத் துகற உற்பத்தி எனவும் 
கூறுவர. 

ளவளொண்கமயும் அதனுடன பதொடரபுகடய 
பசயல்ைள், வனஙைகளப் ்பொதுைொத்தல், 

மீன பிடித்தல், சுரஙைத்பதொழில், எண்பணய் 
வளஙைகளப் பிரித்பதடுத்தல் ள்பொனற 
பசயல்்பொடுைள் முதனகம நிகலை உற்பத்தியுள் 
அடஙகும். இந்தச் பசயல்்பொடுைகள 
ளமறபைொள்ளும் பதொழிறசொகலைைள், பூமியின 
ளமற்பரப்பிலிருந்தும் ஆழைடலிலிருந்தும் 
இயறகை வளஙைகளப் பிரித்பதடுககினறன.

ளவளொண்கம

சுரஙைத்பதொழில் ைொடுைள்

2. இரணடோம் நிகல உற்பத்தி
முதனகம நிகலையின உற்பத்திப் 

ப்பொருள்ைகள மூலைப்ப்பொருள்ைளொைப் 
்பயன்படுத்திப் புதிய உற்பத்திப் ப்பொருள்ைளொை 
உருவொககும் பசயல்்பொட்கட இரண்டொம் நிகலை 
உற்பத்தி எனகிளறொம். இரண்டொம் நிகலையில் 
பதொழிலுககு முதலிடம் அளிகைப்்படுவதொல், 
இதகனத் பதொழில்துகற உற்பத்தி எனவும் 
கூறுவர. எடுத்துகைொட்டொை, மொவிலிருந்து 
பரொட்டி தயொரித்தல், இரும்புத் தொதுவிலிருந்து 
்பயன்படககூடிய ப்பொருள்ைகளத் தயொரித்தல் 
ள்பொனறவறகறக கூறலைொம். ளமலும், நொனகு 
சகைர வண்டிைள், ஆகடைள், இரசொயனப் 
ப்பொருள்ைள் ள்பொனறவறகறத் தயொரித்தலும் 
ப்பொறியியல் துகற சொரந்த ்பணிைள், ைட்டடப் 
்பணிைள் சொரந்த பதொழில்ைளும் இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்தியுள் அடஙகும். 
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ப்பொறியியல் மறறும் ைட்டுமொனத் துகற

்பருத்தித் பதொழிறசொகலை

3. மூன்றோம் நிகல உற்பத்தி
முதனகம நிகலை, இரண்டொம் 

நிகலைைளின உற்பத்திப் ப்பொருள்ைகளச் 
ளசைரிப்்பதும் ்பரிமொறறம் பசய்வதும் மூனறொம் 
நிகலை உற்பத்தியொகும். மூனறொம் நிகலையில் 
ளசகவககு முதலிடம் அளிகைப்்படுவதொல், 
இதகனச் ளசகவத்துகற உற்பத்தி 
எனவும் கூறுவர. ளசகவத் துகற 
நிறுவனமொனது, உற்பத்திப் ப்பொருள்ைகளத் 
பதொழில்துகற நிறுவனஙைளுககும் 
வொடிககையொளரைளுககும் ளநரடியொை 
வழஙகுகிறது. எடுத்துகைொட்டொை வொணிைம், 
வஙகி, ைொப்பீடு, ள்பொககுவரத்து, பசய்தித்பதொடரபு, 
சட்டம், நிருவொைம், ைல்வி, உடல்நலைப் ்பொதுைொப்பு 
ள்பொனற அரசுத்துகற நிறுவனஙைள் 
அகனத்தும் ளசகவத்துகற உற்பத்தி 
நிறுவனஙைளொை விளஙகுகினறன.

வஙகித் துகற ைல்வித் துகற

்பொதுைொப்புத் துகற

எடுத்துககோட்டு

முதனகம மறறும் இரண்டொம் நிகலை 
உற்பத்தி 

		்பருத்தி (முதனகமத் துகற) – 
்பருத்தித் பதொழில் (இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்தி) =ஆகட உற்பத்தி

		இரும்புத்தோது (முதனகமத் துகற) 
– இரும்புத் பதொழில் (இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்தி) = ப்பொருள் 
தயொரிப்பு

		நகோதுகமைமைோவு (முதனகமத் 
துகற)- பரொட்டித் பதொழிறசொகலை 
= உணவு உற்பத்தி (இரண்டொம் 
நிகலை உற்பத்தி)

நமது நொட்டின பமொத்த 
உள்நொட்டு உற்பத்தியில்,  
ப்பரும்்பஙகு வகிப்்பகவ 
மூனறொம் நிகலை அல்லைது 

ளசகவத் துகற உற்பத்திைளள.
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உற்பத்திககோன கோரணிகள்
மனிதனின பசயல்்பொடுைள் ப்பொருகள 

உற்பத்தி பசய்தல், நுைரதல் எனனும் 
இரு கூறுைளில் உள்ளடஙகியுள்ளன. 
உற்பத்தியினள்பொது, ப்பொருள்ைள் ஒனறிலிருந்து 
மறபறொனறொை மொறறம் பசய்யப்்படுகினறன. 
அதொவது, உற்பத்திககுக ைொரணமொை அகமயும் 
உள்ளீட்டுப் ப்பொருள்ைள் யொவும் பவளியீட்டுப் 
ப்பொருள்ைளொை மொறறப்்படுகினறன. ஆைளவ, 
ஒரு ப்பொருளின உற்பத்திககு உதவுகினற 
ைொரணிைகள நிலைம், உகழப்பு, முதலீடு என 
வகைப்்படுத்தலைொம். 

ஒரு ப்பொருகள உற்பத்தி பசய்வதில், 
இம்மூனறு ைொரணிைளும் இகணந்து 
பசயல்்படுகினறன. ஆனொல், அவவொறு உற்பத்தி 
பசய்யப்்பட்ட ப்பொருள்ைகள விற்பகன 
பசய்வதறகு நொனைொவதொை ஒரு ைொரணி 
ளதகவ. அதுதொன, அகமப்பு. ஏபனனில், 
்பண்டஙைளும் ப்பொருள்ைளும் தொமொைளவ 
உற்பத்தி பசய்யமுடியொது. இவறகற உற்பத்தி 
பசய்வதறகுப் ப்பொறுப்பு ஏறகும் ஒரு ைொரணிளய 
அகமப்பு அல்லைது நிறுவனமொகும்.

உற்பத்திக ைொரணிைகள 
முதல்நிகலை உற்பத்திக ைொரணிைள் 
எனவும் மூலைப்ப்பொருள்ைளிலிருந்து 
ப்பறப்்பட்ட உற்பத்திகைொரணிைள் எனவும் 
இரண்டொைப் பிரிகைலைொம். முதல்நிகலை 
உற்பத்திகைொரணிைளில் நிலைமும் உகழப்பும் 
அடஙகும். இகவ இரண்டும் இயறகையின 
பைொகட. இவறறின துகணயினறி எந்தப் 
ப்பொருள்ைகளயும் நம்மொல் உற்பத்தி 
பசய்யமுடியொது. 

மூலைப்ப்பொருள்ைளிலிருந்து ப்பறப்்பட்ட 
உற்பத்திக ைொரணிைளில் முதலீடும், அகமப்பும் 
அடஙகும். இவவிரண்டு ைொரணிைளும் 
முதல்நிகலை உற்பத்திக ைொரணிைளுடன 
ஒனறிகணந்து பசயல்்படும்ள்பொது, பமொத்த 
உற்பத்தியொனது அதிைரிககிறது.

உற்பத்திகைொன ைொரணிைள்

நிலைம் உகழப்பு மூலைதனம் பதொழில் 
முகனளவொர

நிலம்
‘நிலைம்’ எனனும் உற்பத்திக ைொரணி, 

இயறகை வளஙைள் அகனத்கதயும் அல்லைது 
இயறகை மனிதனுககு இலைவசமொைக 
பைொடுத்திருககும் பைொகட அகனத்கதயும் 
குறிப்்பதொகும். நிலைப்்பரப்பு, நீர, ைொறறு, 
ைனிமவளஙைள், ைொடுைள், ஆறுைள் ஏரிைள் 
ைடல்ைள், மகலைைள், தட்்பபவப்்பநிகலை, 
ைொலைநிகலை ஆகிய அகனத்தும் நிலைம் எனற 
பசொல்லுககுள் அடஙகுகினறன. ஆைளவ, 
இகவயொவும் மனிதனொல் உருவொகைப்்படொத 
ப்பொருள்ைள் ஆகும்.

குறிப்பிட்ட நிலைப்்பகுதி அகமந்துள்ள 
இடத்தில் கிகடககும் வளஙைகளப் 
ப்பொருத்து, நிலைத்தின வடிவம் 
மொறறமகடகிறது. எடுத்துகைொட்டொை, 
ளவளொண்கம பசய்யும்ள்பொது, 
விகளநிலைமொைவும் மகன விற்பகன 
பசய்யும்ள்பொது, வீட்டு நிலைமொைவும் 
மொறுகிறது.

ைடல்
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நிலைம்

நிலத்தின சி்றப்பியல்புகள்
1. நிலம் இயறககயின பகோகட

மனிதன மறற உற்பத்திக ைொரணிைகளப் 
ப்பறுவதறைொை மனிதன முயறசி பசய்கிறொன. 
ஆனொல் நிலைம் எனற உற்பத்திக ைொரணிகயப் 
ப்பறுவதறகு அவன எந்த முயறசியும் பசய்ய 
ளவண்டியதில்கலை. நிலைமொனது மனித 
உகழப்பினொல் உருவொனதனறு. மொறொை, அது 
மனிதனின ்பரிணொம வளரச்சி பதொடஙகுவதறகு 
முனள்ப என ளதொனறியதொகும்.

2. நிலத்தின அளிப்பு நிகலயோனது

நிலைத்தின பமொத்த ்பரப்்பளகவயும் எந்த 
மொறறத்திறகும் உட்்படுத்த இயலைொது. மனிதன 
ளமறபைொள்ளும் முயறசியொல் நிலைத்தின 
அளகவ அதிைரிகைளவொ, குகறகைளவொ  
முடியொது. நிலைத்தின ளமற்பரப்பிலும் எவவித 
மொறறமும் பசய்ய இயலைொது. நிலைத்தின 
பசழிப்க்ப உயரத்த முடியுளம தவிர, அதன 
அளகவ மொறற முடியொது. எனளவ நிலைத்தின 
அளிப்பு எனபறனறும் நிகலையொனது. 

3. நிலம் அழிவில்லோதது

மனிதனொல் உருவொகைப்்பட்ட அகனத்துப் 
்பண்டஙைளும் அழிந்து ள்பொைக கூடியகவ. 
ஆனொல் நிலைம் அழிவில்லைொதது. நிலைத்தின 
அளிப்பு எனறும் மொறொததொை, அழிவறறதொை 
உள்ளது.

4. நிலம் ஓரு முதனகமை உற்பத்திக கோரணி

்பண்டஙைகள உற்பத்தி பசய்திட நிலைம் 
ஒரு முககியக ைொரணியொகும்.நொம் பசய்கினற 
எந்த ஓர உற்பத்திப் ப்பொருளுககும் நிலைளம 
அடிப்்பகடயொை அகமகிறது. எடுத்துகைொட்டொை, 
பதொழிறசொகலைைளுககுத் ளதகவயொன 
மூலைப்ப்பொருட்ைகள அளிகை உதவுகிறது. 
ளவளொண்கம மூலைம், ்பயிரைகள விகளவிகை 
உதவுகிறது.

5. நிலம் இடம் ப்பயரக கூடியதனறு

நிலைத்கத ஓர இடத்திலிருந்து மறபறொரு 
இடத்திறகுக பைொண்டு பசல்லை முடியொது. 
உதொரணமொை, இந்தியப் ்பரப்பின எந்த ஒரு 
்பகுதிகயயும் ளவறு நொட்டிறகு இடம் ப்பயரச் 
பசய்ய இயலைொது.

6. நிலம் ஆற்றல் வோய்நதது

மனிதனொல், அழிகை முடியொத ஆறறல்ைள் 
சிலைவறகற நிலைம் பைொண்டுள்ளது. 
இயறகையில் ஏற்படும் மொறறஙைளொல் 
நிலைத்தின பசழிப்புத் தனகமயில் மொறறம் 
ஏற்படலைொம். ஆனொல் அதகன முழுகமயொை 
அழித்தல் இயலைொது. 

7. நிலம் பெழிப்புத் தனகமையில் மைோறு்படும்

நிலைம், அதனுகடய பசழிப்புத் தனகமயின 
அடிப்்பகடயில் இடத்திறகு இடம் மொறு்படுகிறது. 
அதனொல் தொன நிலைத்தின உற்பத்தித் 
திறன எல்லைொ இடத்திலும் ஒளர மொதிரியொை 
இருப்்பதில்கலை. ஒரிடத்தில்  அதிை உற்பத்தி 
இருந்தொல் மறபறொரு இடத்தில் உற்பத்தி 
குகறவொை இருககும். நிலைம் என்பது 
இயறகையின நனபைொகட. பதொடகை நிகலையில் 
நிலைத்திடமிருந்து நொம் ப்பறுவது ஒனறுமில்கலை. 
இருப்பினும், உற்பத்திகைொைப் ்பயன்படும் நிலைம் 
ள்பொதுமொனதொை இருப்்பதில்கலை. எனளவ 
எஙபைல்லைொம் நிலைத்தின மதிப்பு குகறவொை 
இருககிறளதொ அஙபைல்லைொம் ்பறறொககுகறகயப் 
ப்பொறுத்ளத உற்பத்தி பசய்யும் ப்பொருள் 
சந்கதயில் விகலை ப்பறுகிறது.
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உகைப்பு (Labour)
உற்பத்தியில், மனித உகழப்பு ஓர 

உள்ளீடொகும். ளவகலையினொல் ஏற்படும் 
துன்பத்கதக ைருதொமல் கைமொறு எதிர்பொரத்து 
முழுகமயொைளவொ, ்பகுதியொைளவொ உடல் 
அல்லைது மனதொல் ்பயனைருதி ளமறபைொள்ளும் 
முயறசிளய உகழப்பு என ஆல்பிரட் மொர்ஷல் 
உகழப்பிறகு விளகைமளிககிறொர.

ஆ ட ம் ஸ் மி த் 
“ப்பொருளியலின தந்கத” 
என அகழகைப்்படுகிறொர. 
இவரது ளைொட்்பொடு, 

பசல்வத்கத அடிப்்பகடயொைக பைொண்ட 
‘பசல்வ இலைகைணம் ஆகும்.’ நனபனறி 
ைருத்துக உணரவுக பைொள்கை,” 
நொடுைளின பசல்வமும், அவறகற 
உருவொககுகினற ைொரணிைளும் ஓர 
ஆய்வு” (1776) என்பன, அவரின சிறந்த 
இரு ்பகடப்பு நூல்ைள்.

இயந்திரப் ்பணி

உடல் உகழப்பு

மன உகழப்பு

உகைப்பின சி்றப்பியல்புகள்
மறற உற்பத்திக ைொரணிைளளொடு ஏற்படும், 

உகழப்பு அழியககூடியதொை உள்ளது. 
அதொவது உகழப்க்பச் ளசமித்து கவகை 
இயலைொது. ளவகலையில்லைொத பதொழிலைொளியின 
உகழப்பு. அவர ளவகலை பசய்யொத நொளில் 
இழகைப்்படுகிறது. உகழப்க்பத் திரட்டளவொ 
அடுத்த நொள் தள்ளிப்ள்பொடளவொ இயலைொது. 
அதகன ஒருமுகற இழந்தொல் மீண்டும் திரும்்பப் 
ப்பற இயலைொது.

• உற்பத்தியில் உகழப்பு என்பது ஓர 
பசயற்படு ைொரணியொகும். நிலைளமொ, 
மூலைதனளமொ உகழப்பும் இல்லைொமல் அதிை 
உற்பத்திகய அளிகை இயலைொது.

• உகழப்பு ஒளர சீரொனதல்லை. திறகமயும் 
்பயிறசியும் ந்பருககு ந்பர மொறு்படுகினறன.

• உகழப்க்ப, உகழப்்பொளரிடமிருந்து பிரிகை 
இயலைொது.

• உகழப்பு இடம் ப்பயரககூடியது. குகறந்த 
ஊதியம் ப்பறுகதக ைொட்டிலும் அதிை 
ஊதியம் ப்பற ளவண்டும் என்பதறைொை, 
மனிதரைள் ஓரிடத்திலிருந்து மறபறொர  
இடத்திறகு இடம் ப்பயரகிறொரைள்.

• தனியொை உகழககும் உகழப்்பொளரிடம் 
ள்பரம்ள்பசும் ஆறறல் குகறவு, 
தமககு ளவகலை அளித்தவரிடம் தம் 
உகழப்புகைொன கூலிகய உயரத்த 
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ளவண்டுபமனளறொ ்பணிபுரியும் இடத்கத 
ளமற்படுத்த ளவண்டுபமனளறொ ள்பொரொட 
முகறயொது. பதொழிலைொளிைள்  தஙைளுககுள் 
ஒருஙகிகணந்து பதொழிறசஙைம் அகமத்துப் 
ள்பொரொடுவதன மூலைம் ள்பரம் ள்பசும் ஆறறல் 
அதிைரிககிறது. 

நவகல ்பகுப்பு முக்ற
ளவகலை ்பகுப்பு முகறகய, ஆடம்ஸ்மித், 

தனது “நொடுைளின பசல்வமும்” அவறகற 
உருவொககுகினற ைொரணிைளும்,  எனற 
நூலின மூலைம் அறிமுைப்்படுத்தியுள்ளொர. ஒரு 
உற்பத்திகய நனகு வகரயறுகைப்்பட்ட 
பவவளவறு உட்பிரிவுைளொைப் பிரித்து 
அந்த உட்பிரிவுைள் ஒவபவொனகறயும் 
ஒவபவொரு தனிப்்பட்ட உகழப்்பொளி அல்லைது 
உகழப்்பொளர குழுவினரிடம் ஒப்்பகடத்தளலை 
ளவகலைப்்பகுப்பு முகற எனப்்படும். அதொவது, 
்பல்ளவறு ைட்டஙைளிலும் ஒளர பதொழிலைொளி 
ஈடு்படொமல், அவறகறப் பிரித்துக பைொண்டு, 
ஒவபவொரு ைட்டப்்பணிகயயும் ஒரு பதொழிலைொளி 
ளமறபைொள்ள ளவண்டும்.

இரு சகைர வொைன உற்பத்தி

நொனகு சகைர வொைன உற்பத்தி

எடுத்துககோட்டு

ஒரு கதயல்ைொரர ஒரு சட்கடகய 
முழுகமயொைத் கதத்து உருவொககுவதில் 
கதயல்ைொரர மட்டுளம ஈடு்படுகிறொர. ஆனொல், 
ஆயத்த ஆகடைள் ஏறறுமதி  பசய்யும் 
நிறுவனஙைளில் துணிைகள பவட்டுதல், 
உடல்்பகுதி துணிைகளத் கதத்தல், 
கைப்்பகுதிைகளத் கதத்தல், ைழுத்துப் 
்பகுதிைகளத் கதத்தல், ப்பொத்தொன கவககும் 
்பகுதிைகளத் கதத்தல் ள்பொனற ஒவபவொரு 
்பணிைகளயும் தனித்தனி உகழப்்பொளரைளொல் 
ளமறபைொள்ளப்்படுகிறது. இறுதியொை, 
அகனத்துப் ்பகுதிைகளயும் இகணத்துச் 
சிலைர கதககினறனர. இந்நிகலையில் அத்துணி 
முழுகமயொன  ஒரு ஆகடயொை உருவொகிறது.

கதயறைொரர

ஆகட ஏறறுமதி நிறுவனம்

நவகலப்்பகுப்பு முக்றயின �னகமைகள்
• உகழப்்பொளி ஒருவர, ஒளர ளவகலைகய 

மீண்டும்  மீண்டும் பசய்வதனொல், அந்த 
ளவகலையில் திறகமயுகடயவரொை ஆகிறொர. 

• இம்முகற நவீன இயந்திரஙைகள 
உற்பத்தியில் அதிைமொை ஈடு்படுத்துவதறகு 
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வழி வகுககிறது. உதொரணம் ைம்பியில்லைொத் 
தந்தியின ைண்டுபிடிப்பு

• ைொலைமும், மூலைப்ப்பொருட்ைளும் மிைத் 
திறகமயொைப் ்பயன்படுத்தப்்படுகினறன.

நவகலப்்பகுப்பு முக்றயின தீகமைகள்
• பதொழிலைொளி, ஒளர ளவகலைகயத் திரும்்ப, 

திரும்்ப பசய்வதொல், சுகவயறற, ைளிப்்பறற, 
தனகமகய அகடகிறொர. இது மனிதத் 
தனகமகய அழிககிறது.

• ஒரு ்பகுதி ்பணியிகன மட்டும் ஒரு 
பதொழிலைொளி ளமறபைொள்வதொல், அவன 
குறுகிய ளதரச்சிகய மட்டுளம ப்பறுகிறொன. 
இதனொல் ளவகலை வொய்ப்பினகம ப்பருகும் 
நிகலை உருவொகிறது.

• இம்முகற, கைவிகனப் ப்பொருட்ைளின 
வளரச்சியிகனப் ்பொதிககினறது. 
ஒரு பதொழிலைொளி, ஒரு ப்பொருளிகன 
முழுவதுமொை உருவொககிய மன 
நிகறவிகனப் ப்பறுவதில்கலை.

பெயல்்போடு 

மொணவரைகளத்  தம் ்பள்ளி/வீடு 
அருகிலுள்ள தனியொர கதயல் 
ைகடயிலும், ஆயத்த ஆகட ஏறறுமதி 
நிறுவனத்கதயும் ்பொரகவயிடச் பசய்தல்.

ஆசிரியரும் மொணவரைளும், கதயல் 
ைகடயிலும், ஆயத்த ஆகட ஏறறுமதி 
நிறுவனத்திலும் ஆகடைகள எந்த 
முகறைகளப் பின்பறறி கதககிறொரைள் 
எனக ைலைந்துகரயொடல்.

மூலதனம் (Capital)
மூலைதனம் என்பது ்பல்ளவறு ்பண்டஙைகள 

உற்பத்தி பசய்வதறைொை மனித முயறசியொல் 

உருவொகைப்்பட்டதொகும். எளிகமயொைக 
கூறினொல், மூலைதனம் என்பது பசல்வத்கதக 
குறிககும். பசல்வத்கத உற்பத்தி பசய்வதறைொை 
ஒதுகைப்்பட்ட பசல்வம் எனறும் மூலைதனத்கதக 
கூறலைொம். மொர்ஷலின ைருத்துப்்படி, 
“இயறகையின பைொகட தவிரத்த வருமொனம் 
அளிகைக கூடிய பிற வகைச் பசல்வஙைளள 
மூலைதனம் ஆகும்.”

அலுவலைைம்

இயந்திரஙைள்

பதொழிறசொகலை

மூலதனத்தின வடிவஙகள்

1.  ்பருமப்ப்பொருள் மூலைதனம் (அல்லைது) 
ப்பொருட்சொர மூலைதனம். (எ.ைொ) இயந்திரஙைள், 
ைருவிைள், ைட்டிடஙைள் ள்பொனறகவ
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2.  ்பணமூலைதனம் அல்லைது ்பணவியல் வளஙைள் 
(எ.ைொ)வஙகி கவப்புைள், ்பஙகுைள் மறறும் 
்பத்திரஙைள் ள்பொனறகவ. 

3.  மனித மூலைதனம்  அல்லைது மனிதத் திறன 
வளஙைள் (எ.ைொ) ைல்வி, ்பயிறசி மறறும் 
சுைொதொரம் ஆகியவறறில் முதலீடுைள்

மூலதனத்தின சி்றப்பியல்புகள்

• மூலைதனம் பசயலைறற ஓர உற்பத்திக ைொரணி 
• மனித முயறசியொல் உருவொகைப்்படுகிறது
• இது உற்பத்தியில் தவிரகை முடியொத 

ைொரணியல்லை. இது இனறியும் உற்பத்தி 
நகடப்பறும்

• மூலைதனம் அதிைம் இயஙகும்  
தனகமயுகடயது

• இதன அளிப்பு பநகிழுந்தனகமயுகடயது
• மூலைதனம் ஆகைமுகடயது
• மூலைதனம் ்பலை ஆண்டுைள் நீடிககும் 
• மூலைதனத்கத ஈடு்படுத்துவதன ளநொகைம், 

எதிரைொலைத்தில் வருமொனம் ப்பற ளவண்டும் 
என்பளதயொகும்.

பதோழில் முகனநவோர் (அல்லது) 
பதோழிலகமைப்பு (Entrepreneur) 

பதொழில் முகனளவொர, எனப்்படு்பவர ்பலை 
உற்பத்திக ைொரணிைகள (நிலைம், உகழப்பு, 
மூலைதம்) ஒருஙகிகணத்துச் பசயல்்படு்பவர 
ஆவொர. அக ைொரணிைகளச் சரியொன அளவிலும், 
முகறயிலும் பதொடஙகி, இடரப்்பொடுைகள ஏறறு, 
உற்பத்தி அதிைரிகை முயல்்பவளர பதொழில் 
முகனளவொர ஆவொர.

பதொழில் முகனளவொர, ‘பதொழில் 
அகமப்்பொளர’ எனவும் அகழகைப்்படுகிறொர. 
தறைொலைத்தில், பதொழில் முகனளவொர, 
“சமுதொய மொறறம் ைொணும் முைவர” என 
அகழகைப்்படுகிறொர.

இவர சமுதொய விருப்்பமுள்ள உற்பத்திகயக 
பைொடுப்்பளதொடு மட்டுமல்லைொமல் சமுதொய நலைம் 
ளமம்்படவும் ைொரணமொகிறொர.

பதொழில் முகனளவொர

பதோழில் முகனநவோரின சி்றப்பியல்புகள்

• இலைொ்பைரமொன முதலீட்டு வொய்ப்புைகள 
அகடயொளம் ைொணுதல்

• உற்பத்தி அலைகின இருப்பிடத்கதத் 
தீரமொனித்தல்

• புதுகமைகள உருவொககுதல்

• பவகுமதி பசலைகவத் தீரமொனித்தல்

• இடரைகள ஏறறல் மறறும் நிச்சயமறற 
தனகமகய எதிரபைொள்ளல்

பெயல்்போடு

• மொணவரைகளத் தஙைள் ்பள்ளி/
வீட்டின அருகிலுள்ள சிறந்த 
பதொழில் முகனளவொகரச் சந்தித்து 
அவரைளது பதொழிகலைப் ்பறறிய 
விவரஙைகள அறிந்து வரக கூறுதல்

• ஆசிரியரும், மொணவரைளும் அகதப் 
்பறறிக ைலைந்துகரயொடுதல்.
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2. ்பயன்பொட்டின வகைைளொவன
அ) வடிவப் ்பயன்பொடு
ஆ) ைொலைப் ்பயன்பொடு 
இ) இடப் ்பயன்பொடு
ஈ) ளமறைண்ட அகனத்தும்

3. உற்பத்தியின மூலைம்  ப்பொருட்ைகள 
பிரித்பதடுககும் பதொழில் 

அ) இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி
ஆ) முதனகம உற்பத்தி
இ) மூனறொம் நிகலை உற்பத்தி
ஈ) ்பணித்துகற உற்பத்தி

4. முதனகமக ைொரணிைள் என்பன 
__________ 

அ) நிலைம், மூலைதனம்
ஆ) மூலைதனம், உகழப்பு
இ) நிலைம், உகழப்பு
ஈ) எதுவுமில்கலை

5. பதொழில் முகனளவொர என அகழகைப்்படு்பவர 
அ) ்பரிமொறறம் பசய்்பவர
ஆ) முைவர
இ) அகமப்்பொளர 
ஈ) பதொடர்பொளர 

II. நகோடிட்ட இடத்கத நிரப்புக.
1. __________ என்பது ்பண்டத்திறைொன  

விருப்்பஙைகள நிகறவு பசய்யும் 
சகதியொகும்.

2.  ப்பறப்்பட்ட ைொரணிைள் என்பது 
__________ மறறும் __________ 
ஆகும்.

3. __________ என்பது நிகலையொன 
அளிப்பிகன உகடயது.

4.  __________ என்பது மனித உற்பத்தியில் 
ஓர இரு ப்பொருள். 

5. __________ என்பது ்பல்ளவறு 
்பண்டஙைகள உற்பத்தி பசய்திட மனித 
முயறசியொல் உருவொகைப்்பட்டதொகும் 

  மைதிப்பீடு

மீள்்போர்கவ
	நுைரளவொரின ்பயன்பொட்டுகைொை, 

மூலைப்ப்பொருகளயும், மூலைப்ப்பொருள் 
அல்லைொதனவறகறயும் ஒனறிகணத்து, 
ஒரு ப்பொருகள  உருவொககும் பசயளலை 
உற்பத்தியொகும்.

	்பயன்பொடு என்பது, நமது ளதகவைகளயும் 
விருப்்பஙைகளயும் நிகறவு பசய்வதொகும். 

	்பயன்பொட்கட அதன இயல்க்பப் ப்பொருத்து 
வடிவப் ்பயன்பொடு, இடப்்பயன்பொடு, ைொலைப் 
்பயன்பொடு என வகைப்்படுத்தலைொம்.

	உற்பத்தியில் மூவகை உள்ளன. 
அகவயொவன: முதனகம நிகலை உற்பத்தி, 
இரண்டொம் நிகலை உற்பத்தி மறறும் மூனறொம் 
நிகலை உற்பத்தி

	ஒரு ப்பொருளின உற்பத்திககு உதவுகினற 
ைொரணிைகள நிலைம், உகழப்பு, முதலீடு, 
மறறும் பதொழில் முகனளவொர என 
வகைப்்படுத்தலைொம்.

	ளவகலை ்பகுப்பு முகறகய, ஆடம்ஸ்மித், 
தனது “நொடுைளின பசல்வமும்” அவறகற 
உருவொககுகினற ைொரணிைளும்,  எனற 
நூலின மூலைம் அறிமுைப்்படுத்தியுள்ளொர.

	பதொழில் முகனளவொர, எனப்்படு்பவர ்பலை 
உற்பத்திக ைொரணிைகள (நிலைம், உகழப்பு, 
மூலைதம்) ஒருஙகிகணத்துச் பசயல்்படு்பவர 
ஆவொர.

I. ெரியோன விகடகய 
நதர்்நபதடுகக

1. உற்பத்தி என்பது
அ) ்பயன்பொட்கட அழித்தல்
ஆ) ்பயன்பொட்கட உருவொககுதல்
இ) மொறறு மதிப்பு
ஈ) ளமறைண்ட எதுவுமில்கலை
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III. ப்போருத்துக.

1.  முதனகம 
உற்பத்தி

- ஆடம்ஸ்மித்

2.  ைொலைப் ்பயன்பொடு - மீனபிடித்தல், 
சுரஙைத் பதொழில்

3.  நொடுைளின 
பசல்வம்

- பதொழில் 
முகனளவொன

4.  மனித மூலைதனம் - எதிரைொலை ளசமிப்பு
5.  புதுகம 

புகன்பவர
- ைல்வி, 

உடல்நலைம்

IV. குறுகிய விகடயளி
1. உற்பத்தி எனறொல் எனன?
2. ்பயன்பொடு என்பது எனன?
3. ்பயன்பொட்டின வகைைகள எழுதுை.
4. உற்பத்தியின வகைைகளக குறிப்பிடுை.
5. உற்பத்திக ைொரணிைகளக கூறுை.
6. உகழப்பு வகரயறு
7. ளவகலை ்பகுப்பு முகற –வகரயறு.
8. மூலைதனத்தின வடிவஙைள் யொகவ?
9. சமூதொய மொறறம் ைொணும் முைவர யொர?
10. பதொழில் முகனளவொரின ்பண்புைள் 

மூனறிகனக கூறுை.

V.  விரிவோன விகடயளி
1. உற்பத்தியின வகைைகள விரிவொை 

எழுதுை
2. நிலைம் எனறொல் எனன? அதன 

சிறப்பியல்புைகள விவரிகை?
3. ளவகலை ்பகுப்பு முகறயின நனகமைள் 

மறறும் தீகமைகள எழுதுை.
4. மூலைதனத்தின சிறப்பியல்புைகள விளககுை.
5. பதொழில் முகனளவொரின ்பணிைகளக 

கூறுை.

VI. பெயல்திட்டம் 

1. மொணவரைகள முதனகம, இரண்டொம் 
நிகலை மறறும் மூனறொம் நிகலை உற்பத்தித் 
பதொடரபுகடய மொதிரிப் ்படஙைகளச் 
ளசைரித்துவரச் பசய்து, வகர்படத்தொளில் 
ஒட்டச்பசய்தல்

2. மொணவரைகளத் தஙைள் வீட்டின 
அருகிலுள்ள ளவளொண்கம பசய்யும் 
விவசொயிைளுடன ைலைந்துகரயொடி நிலைம் 
மறறும் அதன பதொடரபுகடயவறகற 
புகைப்்படஙைள் எடுத்துத் தொளில் ஒட்டச் 
பசய்தல்.

VI.  வோழ்வியல் தி்றனகள் 

1. மொணவரைள் பதொழில் முகனளவொர ்பறறி 
அறிந்து பைொள்ள வகுப்்பகறகய ஒரு நிறுவனம் 
ள்பொல் அகமத்தல். மொணவரைள் சிலைகரத் 
பதொழில் முகனளவொர ள்பொலைவும் உற்பத்தி 
நடவடிககையில் ஈடு்படுவது ள்பொலைவும் நடிகைச் 
பசய்தல். ஆசிரியரும், மொணவரைளும் சமூதொய 
முனளனறறத்திறகுத் பதொழில் முகனளவொரின 
்பஙகு ்பறறிக ைலைந்துகரயொடுதல்.

ககலசபெோறகள்
1. Production Manufacture உற்பத்தி
2. Utility Usefulness ்பயன்போடு

3. Organization Firm நிறுவனம்
4. Entrepreneur Businessman பதோழில் 

முகனநவோர்
5. Factors Component கோரணிகள்
6. Division Dividing ்பகுப்பு

7. Resources Assets வளஙகள்

்போர்கவ நூல்கள்
H.L.Ahuja- Principles of Micro Economics

K.P.M.Sundharam-Business Economics

K.K.Dewett-Modern Economic Theory
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குழுத்தகலைவர
முகனவர் கோ. அ. மைணிககுமைோர்
ளமனொள் ள்பரொசிரியர, வரலைொறறுத் துகற,
மளனொனமணியம் சுந்தரனொர ்பல்ைகலைகைழைம்,
திருளநல்ளவலி. 
பமொழி ப்பயரப்்பொளர 
முகனவர் சு. ரவிசெ்நதிரன
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர,
இரொ�்பொகளயம் ரொ�ுகைள் ைல்லூரி, இரொ�்பொகளயம்
பமொழி சீரகமப்பு
முகனவர் க. மைோ. நவணுநகோ்போல்
பமொழிப்பயரப்்பொளர, ்பத்திரிகை தைவல் பதொடரபு அலுவலைைம்,
பசனகன.

ைல்விககுழு ஒருஙகிகணப்்பொளர
க. இரோமைரோஜ்
துகண முதல்வர,
மொவட்ட ஆசிரியர ைல்வி மறறும் ்பயிறசி நிறுவனம்,
ளத.ைல்லுப்்பட்டி, மதுகர மொவட்டம். 
்பொட ஒருஙகிகணப்்பொளர
படனிஸ் ரோயர்
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
மொரவொர அரசு ஆண்ைள் ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
அச்சிறுப்்பொகைம், ைொஞ்சிபுரம் மொவட்டம்.
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
ஹ. உஷோ
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
ஆர. ளை. எம். சொரதொ வித்யொலையொ,
மைளிர ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
உஸ்மொன சொகலை, தி.நைர
பசனகன.
இ. ஆர்ம்ஸ்ட்ரோங
உதவித் தகலைகம ஆசிரியர, (்பட்டதொரி)
தூய வளனொர ைல்லூரி ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
திருச்சிரொப்்பள்ளி.
படனிஸ் ரோயர்
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
மொரவொர அரசு ஆண்ைள் ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
அச்சிறுப்்பொகைம், ைொஞ்சிபுரம் மொவட்டம்.

உள்ளடகைம் வொசிப்்பொளரைள்
முகனவர் க. சுநரஷ்
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
குமொரரொ�ொ முத்கதயொ ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
அகடயொறு, பசனகன. 
சு. நகோமைதி மைோணிககம்
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
்பகழய ப்பருஙைளத்தூர,
பசனகன.
ெ. ரோநேஸ்வரி
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
பநல்லிககுப்்பம், ைொஞ்சிபுரம்.
அ. ெகோய சினி
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
பநம்ளமலி, ைொஞ்சிபுரம்.

புவியியல்
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
�ோ. நஹமைோவதி
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசு (ஆ.தி.ந.) மைளிர ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
ைனனிைொபுரம், பசனகன.
முகனவர் மைோ. கமைலோ
முதுைகலை ஆசிரியர,
அறிஞர அண்ணொ அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி
கும்்பளைொணம், தஞ்சொவூர.
சித்ரோ உமைோ்பதி
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
எஸ்.பி.ஐ.ஒ.எ. மொதிரி ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
முைப்ள்பர, பசனகன.
மை. ஆன்நதகுமைோர்
முதுைகலை ஆசிரியர, அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
த.்பழுர, உகடயொர ்பொகளயம், அரியலூர.

ெமூக அறிவியல் - ஏைோம் வகுப்பு - முதல் ்பருவம்
்போடநூல் உருவோககம்

வரலோறு

்பொட வல்லுநர
முகனவர் இரோ. பேகனகுமைோர்
உதவிப் ள்பரொசிரியர மறறும் துகறத் தகலைவர,
புவியியல் துகற, ்பொரதிதொசன ்பல்ைகலைகைழைம்,
திருச்சிரொப்்பள்ளி.
ளமலைொய்வொளரைள்
முகனவர் அ. பெ்நதில் நவலன
உதவிப் ள்பரொசிரியர, புவியியல் துகற, 
குந்தகவ நொச்சியொர அரசு மைளிர ைகலை ைல்லூரி,
தஞ்சொவூர.
இரோ. விநனோத்குமைோர்
உதவிப் ள்பரொசிரியர, ைல்வியியல் துகற, 
ப்பரியொர ்பல்ைகலைகைழைம்,
ளசலைம்.
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இந்நூல் 80 ஜி.எஸ்.எம். எலிைண்ட் ளமப்லித்ளதொ தொளில் 
அச்சிடப்்பட்டுள்ளது.
பவப் ஆப்பசட் முகறயில் அச்சிட்ளடொர:

ைகலை மறறும் வடிவகமப்பு
க.த. கோ்நதிரோேன
தமிழ இகணயக ைல்விகைழைம்
ஆர். முத்துகுமைோர்
பி. ரவிககுமைோர்
புத்தை ைட்டகமப்பு
நவ.ெோ. ேோணஸ்மித், 
தியொைரொய நைர, பசனகன.
அட்கட  வடிவ கமப்பு
கதிர் ஆறுமுகம்
தரகைட்டு்பொடு
மை நனோகர் இரோதோகிருஷ்்ணன
ஒருஙகிகணப்்பொளர
ரநமைஷ் முனிெோமி
தட்டச்சர
மைோ. கல்்பனோ பேக�ோதன
இரும்ள்படு

்பொட வல்லுநர
முகனவர் எ. ்பரமைசிவன
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர,
ம.த.தி, இந்துக ைல்லூரி,
திருபநல்ளவலி.
ளமலைொய்வொளர
முகனவர் சித்ரோ பரஜிஸ்
உதவிப் ள்பரொசிரியர,
ப்பொருளியல் துகற,
பலைொயொலைொக ைல்லூரி, பசனகன.
்பொடநூல் ஆசிரியர
இல. பகௌெல்யோ நதவி
முதுைகலை ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிகலைப்  ்பள்ளி,
பதொப்பூர, தருமபுரி.

்பொட வல்லுநர & ளமலைொய்வொளரைள்
முகனவர் எம். கலியப்பருமைோள்
ளமனொள் இகணப் ள்பரொசிரியர & துகறத்தகலைவர, 
அரசியல் அறிவியல்துகற
மொநிலைக ைல்லூரி, பசனகன
்பொடநூல் ஆசிரியரைள்
முகனவர் எஸ். கு்ணநெகர்
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, 
புல்லுகைொட்டு வலைகச, பதனைொசி.
சு. நகோமைதி மைோணிககம்
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி,
்பகழய ப்பருஙைளத்தூர,
பசனகன.

பமொழி ப்பயரப்்பொளரைள் 
க. நவலு
்பட்டதொரி ஆசிரியர
அரசு மைளிர ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, தகலைவொசல்,
ளசலைம் மொவட்டம்.
அ. ேோ்பர்அலி
முதுைகலை ஆசிரியர
அரசு ளமல்நிகலைப் ்பள்ளி, கீரிப்்பட்டி,
ளசலைம் மொவட்டம்.

குடிகமையியல்

ப்போருளியல்

இகணயச் பசயல்்பொடு
மு. ேோனகிரோமைன
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
ஊ.ஓ.ந.நி.்பள்ளி,
மட்கடயம்்பட்டி,
தொரமஙைலைம், ளசலைம்.
இரோ. ்போரதிரோேோ
இகடநிகலை ஆசிரியர,
அரசு பதொடகைப் ்பள்ளி,
முருைப்்பொகைம் -II, புதுச்ளசரி.

விகரவுக குறியீடு ளமலைொண்கமக குழு
இரோ. பேக�ோதன
இகடநிகலை ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிகலைப்்பள்ளி, 
ைளணசபுரம், ள்பொளூர , திருவண்ணொமகலை. 
நே.எப்.்போல் எட்வின ரோய
்பட்டதொரி ஆசிரியர, ஊரொட்சி ஒனறிய நடுநிகலைப்்பள்ளி,  இரொககிப்்பட்டி, 
வீர்பொண்டி, ளசலைம்.
சூ.ஆல்்பர்ட் வளவன ்போபு
்பட்டதொரி ஆசிரியர,
அரசினர உயரநிகலைப்்பள்ளி, ப்பருமொள் ளைொவில்,
்பரமககுடி, இரொமநொதபுரம்.
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குறிப்பு
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